Speciale frequentieregelaar
voor afvalwater

Emotron FlowDrive

Energiebesparing
tot 30%

Het hart van Emotron FlowDrive is
de automatische niveauregeling
van het reservoir
Emotron FlowDrive is bedoeld voor gebruik in de meeste
pompsituaties (1-2 pompen van een merk) in de sector voor
afvalwaterbeheer. De basis van FlowDrive wordt gevormd
door de automatische niveauregeling van het reservoir. Die
optimaliseert het energieverbruik, minimaliseert onderhoud
en zorgt dat het proces realtime kan worden bewaakt.
Emotron FlowDrive is gebruiksvriendelijk en betrouwbaar, en biedt de optimale
verhouding prijs/prestaties. De levertijd vanuit de fabriek in Zweden is zeer kort
en de lokale serviceondersteuning is 24/7 beschikbaar. Deze frequentieregelaar
volgens een nieuwe concept is in eerste instantie leverbaar als IP54- en IP20-uitvoeringen, binnen een bereik van 0,75-160 kW. Hij is volledig getest en bewezen.
Dankzij de prints met coating in robuuste IP54-gecertificeerde behuizingen kunt
u erop vertrouwen dat dit systeem in zware industriële omstandigheden zijn werk
blijft doen.

De talloze voordelen van Emotron FlowDrive
• Ontwikkeld op basis van de lange geschiedenis van
Emotron van welbewezen producten voor de
water- en afvalwatersector
• Energiebesparingen, dankzij de automatische
optimale toerentalregeling van de pomp

Pomphuis

• Geschikt voor gebruik met alle soorten pompen die
vaak bij deze toepassingen worden gebruikt
• Geïntegreerde functies voor minimaal onderhoud
• Geen PLC/pompbesturing betekent lagere kosten en
gemakkelijker programmeren
• Eén component minder beperkt de complexiteit en
verhoogt de betrouwbaarheid

Pompput

Instroom
Uitstroom

• Minder starten en stoppen van de pompen door
langere looptijden dankzij een lagere gemiddelde
frequentie
• Volledige verbindingsmogelijkheden voor
verschillende gebruikers (telemetrie op afstand/lokaal
bedieningspaneel)
• Complete oplossing die eenvoudig is te installeren en
te gebruiken
• Toegang tot systeemgegevens/-parameters voor
continue bewaking van de prestaties
• Upgrade van bestaande Emotron-apparatuur naar
Emotron FlowDrive mogelijk

Zelflerend systeem

Algoritme voor maximumrendement (BEP)

Bij de inbedrijfsstelling configureert de gebruiker alle motorgegevens en niveaus. Het zelflerende programma neemt
dan over, en voert metingen uit en berekent procesgegevens
voor een optimale regeling. Met functies als belastingscontrole, maximumrendement en schatting van de flow.

De frequentieregelaar werkt eerst in de leermodus om de
meest efficiënte bedrijfsparameters voor het BEP-algoritme
vast te stellen. De pomp draait dan met diverse frequenties,
waarbij de verpompte volumes worden gemeten. Daarbij
wordt de meest energie-efficiënte pompfrequentie vastgesteld
en worden de bijbehorende functies op basis daarvan gekalibreerd. Daarna werkt de niveauregeling van het reservoir op
basis van deze vastgestelde waarden.
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Emotron FlowDrive zoekt automatisch het optimale bedrijfstoerental
voor een laag energieverbruik.

Toerental frequentieregelaar (Hz)

Een automatische functie zoekt het meest efficiënte toerental voor het
verpompen van water, dat tot energiebesparing leidt omdat de pompen met het optimale toerental draaien.

Geen flowsensor nodig
Wanneer het eerste programma voor inbedrijfsstelling is
uitgevoerd, kan FlowDrive de in- en uitstroom schatten
zonder gebruik van een dure externe flowsensor. Maar als
er nauwkeurigere flowmetingen nodig zijn, ondersteunt de
FlowDrive wel het gebruik van een externe sensor.

Willekeurig startniveau
Deze functie genereert een willekeurig startniveau om te
voorkomen dat afzettingen zich op één enkel niveau verzamelen. De afzettingen worden dus over een groter oppervlak
verdeeld, waardoor grote afzettingen worden voorkomen.

Reinigingsfuncties
Er zijn verschillende reinigingsfuncties geïntegreerd om de onderhoudsvereisten te
beperken.

Pompreiniging
De functie Pompreiniging draait de pompflow automatisch
om. De pomp wordt vertraagd en omgekeerd bij een ingestelde frequentie en gedurende een ingestelde tijd voordat
het toerental voor niveauregeling van het reservoir weer
wordt verhoogd. In de meeste gevallen is dat voldoende om
een verstopping door materiaal in de pomp te verwijderen.
De functie Pompreiniging kan handmatig of automatisch
worden gestart, bijvoorbeeld via de belastingsmonitor die
verstoppingen waarneemt.
Let wel dat niet alle pompen omgekeerd kunnen werken. Vraag altijd de
specificaties na bij de pompfabrikant.

Reiniging van de pompput

Reiniging van de leidingen

Bij reiniging van de pompput draait de pomp onder het normale stopniveau totdat de pompput leeg is. Dit wordt vanaf
het bedieningspaneel/veldbus gestart.

Soms moeten de leidingen worden gereinigd om losse afzettingen te verwijderen die niet bij normaal gebruik worden
weggespoeld. Met het ingebouwde programma kan de
pompput worden gevuld. Daarna draaien beide pompen
met maximaal toerental totdat de put leeg is. Dit geeft de
hoogst mogelijke flow voor de langste duur, waardoor het
reinigingseffect wordt gemaximaliseerd.

Let op: er is onder deze omstandigheden een kleine kans dat de pomp
oververhit raakt en/of dat er lucht in de pomp/leidingen wordt gezogen.
Vraag altijd de gegevens na bij de pompfabrikant.

Installatie en gebruik
Emotron FlowDrive is eenvoudig te installeren en kan met
de meeste telemetriesystemen worden gebruikt. Er is geen
PLC nodig, waardoor er minder kabels nodig zijn en dat
maakt de installatie eenvoudig en rendabel.
Tijdens de inbedrijfsstelling wordt de klant via de interface
gevraagd om de relevante bedrijfsparameters in te voeren.
Wanneer het systeem draait, zijn gegevens over prestaties
continu beschikbaar (voor elke pump, wanneer gescheiden
gegevens nodig zijn).
Dit omvat:
• Huidige niveau in pompput/tank (meter)
• Draaiuren (cumulatief en dagelijks)
• Aantal starten (cumulatief en dagelijks)
• Energieverbruik (cumulatief, met besparingen
ten opzichte van draaien bij maximaal toerental)
• Huidige instroom afvalwater
• Huidige uitstroom bij verpompen
• Alarm voor onderhoudspersoneel ter plekke

Configuratieopties
• Seriële communicatie via RS232 of RS485 met
Modbus RTU
• Industriële Ethernet-communicatie (Modbus/TCP,
Profinet, Ethernet-IP en EtherCAT)
• Veldbuscommunicatie (Profibus DP, DeviceNet)
• Extra digitale I/O-prints
• PTC/PT100-motorbeschermingsprint (PTC + max 3
PT100)
• Extern bedieningspaneel
• Extra EMC-bescherming
(1e omgeving, Categorie C2)
• SafeStop zonder contactgever, dus Safe Torque Off
(STO), voor naleving van de vereisten van
machinenormen EN 13849-1 en EN 62061
• Motorfilters
(uitgangschoke, sinusfilter, ’Common mode’ filter)
• Actieve front-end, AFE, voor lage harmonischen

Een breed en compleet gamma
voor al uw vereisten
TECHNISCHE GEGEVENS
Emotron FlowDrive – IP54/20/21-frequentieregelaars verkrijgbaar in het volgende bereik:
Nominaal vermogen 		

0,75-160 kW bij 400 V AC

Voedingsspanning 		

230-690 V AC, 3-fase

Nominale stroom 		

2,5-295 A

Normen 				

CE, EAC (cULus in afwachting)

IP20

IP54

Standaard voorzien van prints met coating en EMC-filter van categorie C3.
Zie voor meer informatie de technische catalogus voor Emotron FlowDrive.
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