
EMOTRON İLE ÇALIŞAN 24 TONLUK
KALDIRMA VİNCİ

Marine uygulamaları; titreşimli, tozlu, nemli ve aşırı
sıcak ortamlardır. Seyir veya dalgalı denizlerden

gelen hareketler vinçleri zorlayabileceğinden
Emotron, Marine uygulamalarına uygun olarak

tasarlanmış ve bu uygulamalara özel olan Marine
Sertifikasına sahip bir cihazdır. 

 

Böyle bir VFD vinç uygulaması,
günümüzde 24 tonluk yel değirmeni

yüklerini açık denizde kaldırabilen
güvenilir ve ileri teknolojiye sahip bir

ürünüdür.

Fazla Yükseklikte Ağır Yükler

Denizdeki yel değirmeni kurulumları; mutlak doğrulukla çalışan güçlü ve sağlam ekipman gerektirir.
Vinç, PM motor tarafından çalıştırılan 1000m 32mm vinç kablosuyla 24 tonluk yükleri 100
metrenin üzerine kaldırabilmelidir. Operasyonun merkezinde, makineleri büyük bir hassasiyetle
çalıştıran 110 kW’lık ağır şart, hava soğutmalı Emotron IP54 VFX sürücüsü yer alıyor.
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İletişim için ProfiNet

Vinç, 132kW-400V VSD ve genel sistemin entegrasyonu için ayrı bir Profi-Net hassas kontrol
çözümü ile donatılmıştır.

Emotron teknolojisi, gerekli torkuyu saniyede 40.000 kez karşılaştırıldığı için son derece hızlı tepki
süresine sahiptir. VFD, normal bir endüstriyel motordan amper başına mümkün olan en yüksek
torkuyu sağlayabilir. Sensör, tork ve hızın kontrolünü sürdürürken rotorsuz bir motoru kontrol etme
seçeneği sunar.

Doğrudan Tork Kontrolü

Hollandalı Ortak ile Eksiksiz Çözümler

İlk prototip Hollandalı ortak Marotechniek ile birlikte geliştirildi. Anahtar teslimi proje de aynı şirket
tarafından kuruldu. Kurulumun ardından CG Emotron, aksama sürelerini önlemek için 24 saat
telefon destek anlaşmasıyla eksiksiz bir hizmet paketi sunuyor. CG Emotron, motorunuz ve VFD'niz
arasındaki mükemmel dengeyi bularak devreye alma sırasında her zaman yardımcı olabilir.
Ekipmanınızın optimum verimlilikte çalışmasını sağlayarak tüm enerjimizi sizin tasarrufunuz için
harcıyoruz. 
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Marine Temizleme Sistemlerine Uyarlanmış Sürücüler
 

Tüm sistem pompalarınız için 400-690V olarak sunulan CG Emotron FDU sürücüleri ile yıkayıcı
kurulumunuzu tamamlayabilirsiniz. Esnek modüler tasarım ve akıllı alan çözümleri, en güçlü
sürücülerin bile kolayca entegre olmasını sağlar. Emotron sürücüleri, deniz ortamlarında güvenilir
operasyonlar için olağanüstü elektriksel ve mekanik sağlam tasarımda yapılmıştır. Tamamen metal
IP54 kasa, alan açısından verimli, bağımsız üniteler için idealdir.

 
 

MARİNE TEMİZLEME SİSTEMİ SÜRÜCÜLERİ

Temizleme sistemi, egzoz akımlarından partikülleri uzaklaştırarak çevreyi hava kirliliğinden korumak için
kullanılır.

 

Gemilerde egzoz temizliği için
kullanıldığında, yalnızca %2 enerji
kaybına sahip, sağlam ve güvenilir

Emotron pompa tahrikleri, bu
çevresel çözümü özellikle enerji

açısından verimli hale getirir.
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Global bir ortak ağı ve uzaktan erişim çözümleri ile ihtiyaçlarınıza uygun hizmet sözleşmeleri
sunabiliriz. Hizmet teklifimiz şunları içerir:

Emotron'da uzman bilgisi her zaman parmaklarınızın ucunda. Deniz proje ekibiniz yolun her adımında
sizi takip edecektir. Şirket içi anketin ardından bir tasarım incelemesi yapıyoruz ve tüm büyük
sertifikalandırma kuruluşlarıyla köklü temaslarımız var. Devreye almadan önce tüm bileşenlerinizi ayrı
ayrı test ediyoruz

Devreye
 Alma

Emotron tahrik ürünleriniz, ihtiyacınız olan seviyeye göre özelleştirilebilir. Özelleştirilmiş ürünler,
normal üretim prosedürlerimiz tarafından işlenir.

İhtiyaçlarınıza Uygun Tamamen Özelleştirilmiş Ürünler
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