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70% 46%

De meeste processen in industriële fabrieken 

zijn afhankelijk van elektromotoren, zoals 

lopende banden, pompen, compressoren, 

roerwerken en ventilatoren. Om dit in 

perspectief te plaatsen, bedenk dan het 

volgende:    

• Hoge aanloopstroom die meestal reactief is 

en een aanzienlijke spanningsdaling kan 

veroorzaken 

• Hoog aantal en hoge frequentie van 

opstartbewerkingen

• Noodzaak om de motor te beveiligen tegen 

overbelasting met de juiste bedrijfsparameters 

om uitschakeling tijdens de aanloopperiode te 

vermijden  

Alleen motorbesturing- en 

beveiligingsoplossingen die zijn afgestemd op 

de industriële toepassing, specifieke 

omstandigheden van het bedrijf en het 

motortype kunnen betrouwbare en efficiënte 

motorprestaties op lange termijn garanderen.   . 

Driefasige asynchrone motoren komen het 

meest voor, ongeveer 85% van alle motoren in 

de industrie**. Ze zijn geschikt voor industriële 

toepassingen met laag- en middelhoog 

vermogen, vooral wanneer het aanloopkoppel 

moet toenemen met het toerental. Hun 

populariteit is vooral te danken aan hun lage 

kosten, robuustheid en installatie- en 

onderhoudsgemak. 

Aangezien de motorprestaties rechtstreeks van 

invloed zijn op de continuïteit van kritieke 

activiteiten, productiviteitsniveaus en 

bedrijfsefficiëntie, zijn geoptimaliseerde 

motorbesturing en -beveiliging van essentieel 

belang en zouden machinebouwers zich hierop 

in de eerste plaats moeten richten. Bij het 

selecteren van oplossingen voor asynchrone 

motoren moeten machinebouwers met een 

aantal zaken rekening houden:

Het belang van een geoptimaliseerde motorbeheeroplossing

*International Energy Agency, Energy-Efficiency Policy 

Opportunities for Electric Motor-Driven Systems, 2011** TU 

Bergakademie Freiberg Institut für Elektrotechnik, 

Asynchronmotor – Stationäres Betriebsverhalten, Skriptum für 

Nichtelektrotechniker, 2005

van het totale 

energieverbruik in 

de industrie is toe 

schrijven aan 

elektromotoren*

van de elektriciteit 

wordt wereldwijd 

verbruikt door 

motoren*
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Motorbesturing omvat een aantal functies: 

schakelen, beveiliging tegen abnormale 

stromen, overbelasting beveiliging tegen een 

abrupte stroomstijging en motor management. 

Schakelen en beveiligen zijn basisfuncties, 

maar kunnen niettemin op verschillende 

manieren worden uitgebreid:  

• Multifunctionele apparaten, die 

verschillende functies in een compact format 

samenvoegen, besparen ruimte in het paneel. 

Ze vereenvoudigen ook de configuratie, omdat 

het niet nodig is meerdere componenten 

afzonderlijk te kiezen. 

• Energie-efficiënte oplossingen voor 

motorregeling worden gewaardeerd door 

industriële klanten 

Analyse van het potentieel van 

motorbesturing- en beveiligingsoplossingen  

Op zoek naar optimalisering van hulpbronnen en 

kosten, zowel voor economische reden als de 

consument die steeds meer duurzame producten 

afnemen. Voor machinebouwers is dit een kans om 

zich te onderscheiden. Door nieuwe ontwerpen en 

slimme technologieën te implementeren, kunnen ze 

meer toegevoegde waarde creëren met een lager 

energieverbruik, minder afval, betere prestaties en 

een kortere ROI tijd.

• Digitale configuratietools van fabrikanten 

helpen machinebouwers bij het stroomlijnen van 

het ontwerp voor oplossingen. Stapsgewijze hulp 

zorgt ervoor dat alle functies in het proces aan bod 

komen en maakt het makkelijker om de juiste 

componenten te vinden. Digitale Configuratoren en 

ontwerptools helpen ook bij het beheren van het 

projectbudget en het optimaliseren van de tijd die 

aan projectontwikkeling wordt besteed.    
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Motor management is een meer holistische 

benadering van de motorbesturing oplossing, 

wat weer meer ruimte en potentieel biedt 

voor innovatie. Digitale technologieën 

openen nieuwe mogelijkheden en maken 

motorbesturingsoplossingen, die beter 

inspelen op de operationele doelstellingen.

• Motor management omvat een breder 

functioneel spectrum dan een alleen 

motorbesturing- en beveiliging. Het gaat om 

het beheer van de motor als een geheel in 

plaats van afzonderlijke producten om zo de 

downtime van de machine te minimaliseren, 

de bedrijfskosten te optimaliseren en energie 

te besparen. 

• Communicatie mogelijkheden die via

communicatiemodules worden toegevoegd, 

maken het mogelijk om de belasting van de 

motor te bewaken, storingen op te sporen en 

prestaties te monitoren via een logboek. 

Deze inzichten geeft de machine operator 

meer controle over de apparatuur, ook op 

afstand, waardoor hij de prestaties van de 

machine kan optimaliseren en het onderhoud 

beter kan plannen, om zo het risico van 

storingen in de motor te verkleinen. Dit helpt 

weer om stillstand van de productielijn te 

beperken, schade aan apparatuur en gevaar 

voor mens en milue te voorkomen. 

• Analyseren van prestatiesgegevens van

de apparatuur levert aanvullende informatie 

op die kan worden gebruikt om 

motorbesturing toepassingen nauwkeurig af 

te stemmen voor maximale beschikaarheid 

van de machine. Dit verbeterd de 

operationale efficiëntie. De 

analysemogelijkheden worden geleverd door 

geavanceerde software en apps op basis 

van digitaliserings mogelijkheden. 
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In de hele industrie winnen slimme technologieën aan populariteit, maar ze 

worden nog maar zelden toegepast op motorbesturing en -beveiliging. De 

digitalisering van dit domein biedt enorme mogelijkheden, aangezien slimme 

oplossingen een ongekende zichtbaarheid en reactiviteit mogelijk maken. 

Krachtige analytische tools helpen meer informatie uit gegevens op motorniveau 

te halen en leveren bruikbare inzichten voor een betere operationele planning en 

onderhoud van de apparatuur.

Door cloudconnectiviteit in machines op te nemen, kunnen machinebouwers 

geavanceerdere diensten aanbieden, zoals realtime conditiebewaking, 

probleemoplossing op afstand en voorspellende onderhoudsplannen om de 

procescontinuïteit te verbeteren.

Digitale oplossingen helpen ook de energie-efficiëntie van motoren te verbeteren. 

Met gegevens over energiekwaliteit en -verbruik die zijn samengevoegd in 

dashboards en rapporten, kunnen eindgebruikers eenvoudig inefficiënties 

opsporen en aanpakken om te besparen op energiekosten. 

Digitale mogelijkheden in 
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Het bepalen van de optimale oplossing

Schneider Electric, is al bijna een eeuw marktleider in 

motorbesturingsoplossingen en heeft een compleet aanpak in motorbesturing 

ontwikkeld op basis van vijf fundamentale  expertisedomeinen. Hierbij wordt 

rekening gehouden met alle relevante parameters van het elektrisch systeem 

en het industriële proces om een optimale en duurzame oplossing te 

ontwikkelen. Deze benadering zorgt voor betere prestaties en efficiëntie en 

optimaliseert tegelijk de investerings- en bedrijfskosten. 

De vijf domeinen van deskundigheid op het gebied van motorbeheer: 

1. Deskundige diensten voor motortoepassingen om de 

toepassingsbeperkingen te analyseren en de compatibiliteit van de motor te 

verifiëren.

- Software 

- Deskundige analyses 

- Ondersteuning en diensten ter plaatse 

2. Geavanceerde motorregeling om optimale start- en 

bedrijfsomstandigheden te garanderen voor een betrouwbare werking en een 

langere levensduur van de apparatuur.

• Autotransformer starters

• Verminderde spanning softstarters

• Frequentieregelaars

3. Motorbeveiliging en –besturing om een geschikte beveiliging en 

integratie in industriële controlesystemen te bepalen. 

• Beschermingsrelais

• Motorstarters (DOL)

4. Stroomkwaliteit om de energie-efficiëntie te maximaliseren.  

• Beschermingsrelais

• Motor starters (DOL)

5. Asset management om motormanagement oplossingen over tijd te 

evalueren. 

• Portfolio management 

• Operationele prestaties

• Beoordeling van de motorconditie
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Op tot Op tot Op tot

40% 30% 20%

De hierboven omschreven aanpak is gebaseerd op de deskundigheid 

van Schneider en een breed aanbod dat 99% van de 

motorbesturings- en motorbeveiligingsapparatuur omvat, gaande van 

eenvoudige motorbeveiliging met één functie tot multifunctionele 

besturings- en beveiligingsapparatuur. Als wereldwijd opererende 

onderneming is Schneider zo gepositioneerd dat wereldwijd een hoge 

beschikbaarheid van producten en een snelle levering kunnen worden 

gegarandeerd. 

Waarom gebruik maken van digitale tools?

lle producten dragen het Green Premium-label, wat duidt op een 

ecologisch ontwerp en duurzame prestaties. Er is ook een selectie 

van gratis digitale ontwerptools, zoals de EcoStruxureTM Motor 

Control Configurator, waarmee machinebouwers volledige 

oplossingen op maat voor hun toepassingen kunnen definiëren. 

Deze tools besparen tijd in elke fase van het ontwerpproces, van 

productselectie en -configuratie tot engineering en tot het laten 

functioneren. 

Investeringsbesparingen 

met geselecteerd 

geschikt 

spanningsniveau

Investeringsbesparing

en met goed 

ontworpen 

motormanagement 

oplossingen

Minder tijd 

besteed aan het 

ontwerpen van 

een 

geoptimaliseerde 

oplossing

Cijfers gebaseerd op klantgegevens van Schneider Electric. Dit is 

geen garantie voor de prestaties in uw specifieke omstandigheden. 
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Het starten en regelen van motoren, een passende oplossing leidt 

tot een geoptimaliseerde CAPEX en OPEX

DOL: Direct-On-Line Soft Starter VSD: Frequentieregelaars

network Impact

CAPEX

Advanced starting modes

VS

D

DO

L

SOft 

StaRteR

Wat zijn de mogelijke gevolgen van een ongeschikte motorregeling?

Ongeschikte regeling kan leiden tot een toename van storingen of voortijdige slijtage 

van lagers en pompwaaiers. 

Optimaal starten van motoren zijn van fundamenteel belang voor de duurzaamheid 

van industriële processen en elektrische installaties.  

Te overwegen opties:

Direct-On-Line 
Direct-On-Line is 

een veelgebruikte 

startmethode 

vanwege zijn 

eenvoud en lage 

kosten. 

Het kan echter een 

aanzienlijke 

belasting vormen 

voor zowel het 

network als de 

mechanische 

belasting

Frequentieregelaars 
Frequentieregelaars bieden de 

volgende voordelen: 

• machineveiligheid door de 

juiste motorsturing en 

nauwkeurig regelen van het 

verloop van de snelheid. 

• Minimale opwarming van de 

motor tijdens het starten.

• Verhoogd nummer van het 

aantal starts per uur. 

Geavanceerde start methodes zijn voordelig op lange termijn, aangezien zij de 

noodzaak van frequent onderhoud aan de elektrische en mechanische uitrusting 

voorkomen.
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Geavanceerde Start Methodes 
Geavanceerde start methodes 

wijzigen het gedrag van de motor 

door spanning- en/of 

frequentiemodulatie en helpen bij 

het verminderen van:

• aanloopstroom en spanningsval 

•initiële startkoppel en 

mechanische stress, in het 

bijzonder waterslag bij pompen
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Startmethode – Regelingen en prestatievergelijking

Startuitrusting Standaard DOL Soft Starter Frequentieregelaar

CAPEX Aanvankelijk 

kostenvoordeel

Ecologische 

voetafdruk besparen

Gewichtsvermindering

Eenvoud van engineering

OPEX Eenvoud van onderhoud 

Besparing op 

pompenergie en 

onderhoud  

Flexibilteit bij de  controle

Motor Start aanloopstroom

Start koppelbesturing

Geschiktheid van de 

pomp

Centrifugaal

Positieve verplaatsing

M

(By-pass 

if VSD 

used as 

a starter)

DOL Soft starter FRQ

Welke oplossing is het beste om mijn 

motor te starten, bedienen en 

onderhouden over tijd?
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Doelstellingen klant Start en bediening 

Methode

DOL Soft Starter VSD

Eenvoudige oplossing -

Regelmatig starten -

Hoog koppelbesturing -

Beperkt spanningsverlies -

Verminderde mechanische spanning -

Lagere verwarming -

Ruwe omgeving - -

Frequentieregelaars - -

Energiebesparing - -

Optimalisatie van ecologische voetafdruk -

M

(By-pass 

if VSD 

used as 

a starter)

DOL Soft starter FRR

Startmethode – Regelingen en prestatievergelijking

Welke oplossing is het beste om mijn 

motor te starten, bedienen en 

onderhouden over tijd?
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NoYesNoYes Direct on-line Star-delta Part windings Resistors Autotransformers Slip ring motors Soft starter
Frequency  

converter

Motor Standard Standard 6 windings Standard Standard Specific Standard
Standard

Cost + ++ ++ +++ +++ +++ +++
++++

Motor starting 

current
5 to 10 RC 2 to 3 RC 2 RC Approx. 4.5 RC 1.7 to 4 RC Approx. 2 RC 4 to 5 RC RC

Voltage dip High

High on 

connection 

change

Low Low

Low; precautions 

to take in DOL 

connection

Low Low Low

Voltage and current 

harmonics
High Moderate Moderate Moderate Moderate Low High High

Power factor Low Low Moderate Moderate Low Moderate Low High

Number of starts 

available
Restricted

2-3 times more

than DOL

3-4 times more

than DOL

3-4 times more

than DOL

3-4 times more

than DOL

2-3 times more

than DOL
Limited High

Available torque Approx. 2.5 RT 0.2 to 0.5 RT 2 

RT

R

T

Approx. 0.5 RT Approx. 2 RC Approx. 0.5 RT 1.5 to 2 RT

Thermal stress Very high High Moderate High Moderate Moderate Moderate Low

Mechanical

shocks
Très 

élevé

Moderate Moderate Moderate Moderate Low Moderate Low

Recommended 

type of load
Any No-load

Ascending 

torque

Pumps and 

fans

Pumps and 

fans
Any

Pumps and 

fans
Any

Samenvatting tabel van 

driefasige motorstartsysteem

Startmethode –

Regelingen en 

prestatievergelijking
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De volgende generatie 

oplossingen aan 

motorstarters
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Wat is een contactor? Voordelen Wanneer te gebruiken?

TeSys Contactoren

De TeSys Giga Contactoren zijn elektromagnetische schakelaars voor het maken en verbreken van een 

elektrisch circuit. Contactoren worden meestal gebruikt voor het in- en uitschakelen van een motor, 

pompen en ventilatoren. Daarnaast zullen contactoren voornamelijk gebruikt worden wanneer een hoge 

spanning geschakeld moet worden (230V/400V) bij vermogenstoepassingen.

We gebruiken contactoren om deze zware elektrische hoge spanning indirect en veilig via een PLC te 

besturen en de PLC niet rechtstreeks op deze uitgangsapparaten aan te sluiten, om zo beschadiging te 

voorkomen. 

Wist u dat de eerste generatie motorstarters dateert uit de vorige eeuw? In 1924 werd de eerst contactor 

gebruikt in een industriële toepassing. In dit hoofdstuk laten we u kennis maken met de volgende generatie 

oplossingen aan motorstarters. 

Het TeSys Contactoren progamma bestaat uit de volgende reeksen:

• TeSys Giga - Motor starters van 115-800A

• TeSys Deca - Motor starters van 9-150A

• TeSys island - Motor starters van 0-80A

• TeSys Ultra - Motor starters van 0-38A

TeSys Giga
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De TeSys Contactoren zijn essentieel voor de levensduur van motoren, pompen en ventilatoren en tevens 

belangrijk voor de continuïteit van uw productieproces en installatie of machine. Hieronder de belangrijkste 

voordelen op een rijtje:    

• Contactoren hebben een eenvoudig werkingsprincipe

• Contactoren hebben een hoog draagvermogen

• De constructie is niet ingewikkeld

• Contactoren zijn beschikbaar in verschillende vermogens

• Contactoren hebben een compact formaat. 

• Contactoren kunnen werken in lage en hoge temperaturen en klaar voor de meest veeleisende omgevingen

• Contactoren hebben een breed toepassingsgebied zoals motoren, kachels, verlichting, enz.

• Contactoren hebben een korte en simpele installatietijd 

• Contactoren hebben een lange levensduur

Kortom, contactoren bieden vele voordelen voor voor elektrische apparaten met een hoge spanning. Onze 

TeSys reeks gaat en staat voor machineveiligheid en voorkomt letsel en schade aan machines en installaties. 

Binnen Schneider Electric helpen we met de correcte keuze van contactoren, om zo een maximale levensduur 

van uw belangrijkste assets te waarborgen. 

Tesys Deca

Wat is een contactor? Voordelen Wanneer te gebruiken?
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We hebben ingezoomd op de voordelen van een contactor en wat het eigenlijk is. Een 

logische vervolgvraag die u zal hebben? Wanneer wordt een contactor eigenlijk gebruikt 

en waarom? 

De TeSys contactoren komen het beste tot hun recht voor toepassingen die grotere 

vermogens eisen. Onze TeSys contactoren vind je terug in de volgende industriële 

toepassingen:

TeSys island

Wat is een contactor? Voordelen Wanneer te gebruiken?

Productie- en 

verwerkingsinstallaties
HVAC Water- en 

afvalwater

Mijnbouw-, 

mineralen- en 

energiesectoren

Papierfabrieken Energie en 

chemicaliën.

TeSys Contactoren
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Ontdek meer informatie over onze tools en geavanceerde 

contactoren
Voor mechanical engineers Voor Marketing Managers

Digi-cat

EcoStruxure Motor Control Configurator

Selecteer en configureer eenvoudig uw 

motorbesturingsoplossingen voor uw machines. 

Ontwerp een oplossing die past binnen uw kaders en 

slechts drie eenvoudige stappen. De online EcoStruxure 

Motor Control Configurator is de tool om een 

motorbesturingsoplossing te vinden die bij uw past! 

Meer informatie is beschikbaar over Schneider Electric 

motorbesturingsoplossingen vindt u in onze digitale 

catalogus (Digi-cat)

Niks meer missen binnen motorbesturing en 

beveiliging? Daarnaast klaar om uw machines te laten 

uitblinken en beter te laten voldoen aan de wensen en 

behoeften van uw klanten? De volgende artikelen 

dienen als inspiratie en hulp om uw business te 

groeien!  

• https://www.se.com/nl/nl/about-us/newsroom/news/press-releases/5-

manieren-waarop-digital-twins-oem%E2%80%99s-van-waarde-zijn-

in-de-hele-levenscyclus-van-machines-62ecdc205aa3a5bf0e0e5565

• https://www.se.com/be/nl/about-us/newsroom/news/press-

releases/universele-automatisering-een-reuzenstap-voor-de-

industrie-62b2d7f7f2cfd248ed313664

• https://www.se.com/be/nl/about-us/newsroom/news/press-

releases/drie-pijlers-voor-het-realiseren-van-de-industrie-van-de-

toekomst-62e8b8456cf4434e6502b124

TeSys U
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https://www.se.com/be/nl/about-us/newsroom/news/press-releases/universele-automatisering-een-reuzenstap-voor-de-industrie-62b2d7f7f2cfd248ed313664
https://www.se.com/be/nl/about-us/newsroom/news/press-releases/drie-pijlers-voor-het-realiseren-van-de-industrie-van-de-toekomst-62e8b8456cf4434e6502b124
https://www.se.com/nl/nl/product-range/682-tesys-u/
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Wat is een softstarter? Voordelen Wanneer te gebruiken?

Altivar Soft Starters

De Altivar Soft Starters worden gebruikt om elektrische motoren geleidelijk aan te laten starten 

en stoppen. Dit doen ze door de inschakelstroom en het -koppel van een elektrische motor tijdens 

het opstarten te verminderen door geleidelijk aan de statorspanning van de elektrische motor op te 

bouwen.

Het Altivar Soft Starters gamma bestaat uit:

• Altivar Soft Starter ATS01

• Altivar Soft Starter ATS22

• Altivar Soft Starter ATS480

Altivar Soft Starter ATS01
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Altivar Soft Starters

De Altivar Soft Starters

• Verminderen het risico van stroompieken

Een soft starter zorgt voor een geleidelijke opbouw van de statorspanningen voorkomt dus dat shet volledige vermogen niet direct naar de circuits 

wordt geleid.

• Verminderen het energieverbruik

Een soft starter bouwt de spanning geleidelijk op tot het maximum en zorgt ervoor dat de motor minder energie verbruikt.

• Verhogen de levensduur

Een soft starter minimaliseert de kans op ongelukken en incidenten die mogelijk een einde kunnen maken aan de levensduur van uw machine.

• Verhogen de operationele efficiëntie

Een softstarter verwijdert of elimineert de kans op stroomstoten en oververhitting en schakelt de machine in efficiënter te werken met minder risico 

op schade en problemen.

Altivar Soft Starter ATS22

Wat is een softstarter? Voordelen Wanneer te gebruiken?
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Altivar Soft Starters

De Altivar Soft Starters zijn ideaal voor de volgende toepassingen:

• Pomptoepassingen

• Transportbanden

• Ventilatoren

Altivar Soft Starter ATS480

Wat is een softstarter? Voordelen Wanneer te gebruiken?
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Ontdek de Altivar Soft Starters

EcoStruxure Motor Control Configurator Altivar Soft Starter Gamma

Digi-cat 

EcoStruxure Motor Control Configurator

Voltooi je motorbesturingsontwerp in drie eenvoudige stappen 

met de online EcoStruxure Motor Control configurator. Meer 

productinformatie vindt u in onze digitale catalogus (Digi-cat).
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Frequentieregelaars

voor maximale veiligheid 

en prestaties op het 

hoogste niveau
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Wat is een frequentieregelaar? Voordelen Wanneer te gebruiken?

Altivar Variable Speed Drives

De Altivar Variable Speed Drives (VSD's) zijn apparaten die de rotatiesnelheid en het koppel 

van een elektromotor regelen.

De driefasige ingangsspanning aan de ingang van de VSD wordt omgezet in een spanning met 

een variabele spanning/ frequentie verhouding. Dit gebeurt in drie stappen: de 

ingangsspanning wordt omgezet wordt eerst gelijkgericht, daarna afgevlakt waarnadeze weer tot 

wisselspanning omgezet wordt. 

Altivar Machine Drives
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Het Altivar Variable Speed Drives gamma

• Elimineert mechanische schokken.

VSD's leveren een constant koppel over het hele werkbereik en geven continue feedback die nuttig is voor kritische positiecontrole, waardoor 

mechanische schokken worden geëlimineerd.

• Biedt meer controle

Een VSD regelt de versnelling, snelheidsverandering en vertraging van een motor als geen ander apparaat. omdat het de frequentie en spanning 

varieert die aan een wisselstroommotor worden geleverd.

• Vermindert het stroomverbruik.

VFD's zijn ontworpen om het stroomverbruik te verminderen wanneer de motor niet nodig is. Ze kunnen de bedrijfs- en 

procesresultaten optimaliseren door een beter beheer van de levenscyclus van activa en een geoptimaliseerd energieverbruik.

• Verleng de levensduur van apparatuur

VSD's kunnen de motor met variabele snelheden werken, wat processen kan verbeteren, energie kan besparen en de levensduur van de

transportbandapparatuur kan verlengen.

Altivar Variable Speed Drives

Altivar Building Drives

Wat is een frequentieregelaar? Voordelen Wanneer te gebruiken?
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Een Altivar Variable Speed Drive is de juiste keuze indien uw toepassing een variabele 

snelheid en/of variabel koppel vereist. Ze brengen een meerwaarde in:

• Proces optimalisatie

• Energiebesparing

• Digitale integratie

• Gebruiksvriendelijkheid

Altivar Variable Speed Drives

Altivar Process Drives

Wat is een frequentieregelaar? Voordelen Wanneer te gebruiken?
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Ontdek de Altivar Variable Speed Drives

EcoStruxure Motor Control Configurator Altivar Variable Speed Drive Gamma

Digi-cat

EcoStruxure Motor Control Configurator

Voltooi je motorbestrungsontwerp in drie eenvoudige stappen 

met de online EcoStruxure Motor Control configurator. Meer 

productinformatie vindt u in onze digitale catalogus (Digi-cat).
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Altivar Soft Starters
HVAC frequentieregelaars voor 0.75 tot 75kW motoren

ATS01

• ATS01 Soft Starters combineren eenvoud en efficiëntie en 

bieden een uitstekende oplossing voor uw machines.

ATS480

De nieuwe Altivar™ Soft Starter ATS480 is ontworpen om projectuitvoering te 

vereenvoudigen en de beschikbaarheid van uw toepassingen te maximaliseren, 

zelfs in de meest veeleisende omgevingen.

Verleng de levensduur van uw ATS48-apparatuur en behoud uw oorspronkelijke 

investering terwijl u geniet van de extra voordelen:

• Verminderde engineeringtijd en -kosten.

• Eenvoudige integratie voor automatisering en stroomvoorziening.

• Robuust en betrouwbaar, zelfs voor de meest veeleisende toepassingen of in 

veeleisende omgevingen

• Flexibiliteit om de continuïteit van uw toepassingsactiviteiten te verbeteren

• Verbeterde cyberveiligheidsfuncties om gebruikersaccountbeheer makkelijker 

af te dwingen en digitale dreigingen te voorkomen.

• Snelle integratie voor Automation, Power Apps en software vereenvoudigt de 

architectuurselectie.

ATS22

• ATS22 is ontworpen voor de meeste infrastructuur- en 

industriële toepassingen voor een betere beveiligingsfunctie in 

zijn klasse en gebruiksgemak.
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Offer description

Altivar Soft Starters bieden klanten een kosteneffectieve 

oplossing met een aantal technische voordelen, waaronder:

• Beperking van de startstroom van de motor

• Gecontroleerde, soepele acceleratie en/of stop

• Beperking van de mechanische belasting van de motor en de 

toepassing

Life is On | Schneider Electric
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Altivar Building
HVAC frequentieregelaars voor 0.75 tot 75kW motoren

Page 32

Frequently bought together

• M172 PLC

• Bluefer (Bluetooth adapter voor smartphone connectie)

• VW3A1104R10 – Modbus kabel

• GV2 vermogenschakelaars

Features

• De ATV 212 kan gemakkelijk geïntegreerd 

worden in EcoStruxure Building

• Grafische HMI, eenvoudig menu, klaar voor gebruik

• Geïntegreerde technologie voor lagere harmonischen

• Gecertificeerde IP21&55-behuizing en specifieke HVAC-

functies

Offer description

De ATV212 kan eenvoudig worden geïntegreerd in Building 

Management Systems en automatiseringsplatforms en beheert 

uw ventilatoren, pompen en compressoren efficiënt en 

betrouwbaar met een eenvoudige bediening voor de gebruikers.

De Altivar 212 is een frequentieregelaar voor asynchrone 3-

fasemotoren van 0,75 kW tot 75 kW.

Specifiek ontworpen voor de meest voorkomende 

vloeistofbeheerstoepassingen in tertiaire gebouwen - HVAC; 

verwarming, ventilatie, airconditioning en pompen.

Customer benefits

• Gecentraliseerd technisch beheer zorgt voor een gemakkelijke integratie van 

het gebouwenbeheer

• Hulpmiddelen voor het installeren, parametreren en bekijken van de installatie 

- grafische terminal op afstand in 6 talen, multi-loader, bluetooth en SoMove

• Specifieke functies voor de "Building"-serie - brandmodus, registerbewaking, 

mechanische beveiligingsfunctie, enz.

• Geïntegreerd EMC-filter, anti-harmonische technologie

• (THDI ˜ 30%)
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Altivar Machine
Maak je machine slimmer met het ATV Machine gamma!

ATV340

• Altivar Machine ATV340 is een variabele snelheidsaandrijving ontworpen 

voor OEM's met open-loop en close-loop regeling. Het ondersteunt alle 

motoren (IE2,IE3,IE4 synchroon en asynchroon, reluctantie) met de heavy 

duty functie die continu 173 Ampère genereert in elke omgeving. De 

integratie met Modbus, Ethernet en SERCOS protocollen maakt bewaking 

op afstand mogelijk via Smart Manufacturing, veiligheidsopties 

(SS1,SLS,SMS,GDL,SBC) kunnen proactief menselijke en industriële 

procesbescherming bieden.

Offer description

Het Altivar Machine is ontworpen om te voldoen aan de vraag 

naar slimme machines:

• Verbonden, om productie-inzichten in real-time te geven

• Flexibel, om elke uitdaging in de productie aan te gaan en te 

overtreffen

• Efficiënt, om aan de prestatie-eisen van onze klanten te 

voldoen

• Veilig, voor een betere betrouwbaarheid.

Customer benefits

• Veiligheidsfuncties (STO, SMS, SS1, GDL, SS2)

• Connectiviteit (Modbus, Ethernet) als standaard, robuust 

ontwerp voor OEM, gemakkelijke integratie voor OEM-klanten

• Minder uitvaltijd voor installatie en inbedrijfstelling

• Energiebeheer voor een beter energiebewustzijn en duurzame 

prestaties

ATV320

• De Altivar Machine ATV320 is een frequentieregelaar 

ontworpen voor eenvoudige en geavanceerde machines die 

worden aangedreven door 3-fase synchrone en asynchrone 

motoren.

• Volgende features maken, de ATV320 uniek:

• IP21/65/66 biedt 4X de bescherming, 

• Ingebouwde veiligheidsfuncties (STO,SS1,SLS,SMS,GDL) 

• Geïntegreerde PLC (Altivar Logic)

ATV12

• De Altivar Machine ATV12 is ontworpen voor kleine machines, 

aangedreven door een 3-fase 240V asynchrone motor. De ingebouwde 

functies zoals PID, PID feedback supervisie, PID voorspelbaar toerental, 

eenvoudig Jog functies, Catch on Fly en 8 vooraf ingestelde snelheden 

optimaliseren de werking van jouw machine.
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Altivar Process 
De eerste service-oriented drive voor uw industriële processen
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Features

• Communicatie & Wi-Fi modules

Met de aanvullende veldbusmodules kunt u Altivar Process-aandrijvingen eenvoudig 

integreren in uw schaalbare automatiseringssysteem.

• Passieve filters

De optionele passieve filters bieden de mogelijkheid om de stroomkwaliteit van uw installatie 

te verbeteren door de harmonischen te verminderen.

• Extra I/O- & veiligheidsmodules

De I/O-modules helpt u om de prestaties en integratie van uw toepassing uit te breiden. De 

veiligheidsmodule breidt het aantal veiligheidsfuncties uit en zorgt ervoor dat uw installatie 

voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.

Offer description

Altivar Process drives bieden belangrijke functionaliteiten die uw industriële 

toepassingen optimaliseren op het gebied van energieverbruik, beschikbaarheid en 

connectiviteit.

Het Altivar Process gamma is ontworpen om motorgestuurde processen in 

de industrie te optimaliseren. De ‘first service-oriented drive’, beschikbaar van 

0,75 kW tot 2600 kW, heeft ingebouwde functies die inspelen op

• Process optimalisatie

• Energie management

• Asset management

We hebben twee subcategoriën: de ATV600 en de 

ATV900. Deze onderverdeling zorgt ervoor dat het Altivar Process 

gamma beantwoordt aan de verschillende eisen van de industrie:

• De Altivar Process ATV600 

Drives heeft toepassingsfuncties speciaal voor vloeistofbeheer en is 

de ideale match voor toepassingen zoals pompen, ventilatoren en compressoren in 

de procesindustrie. Ideaal voor segmenten als Water 

& Afvalwater, Scheepvaart of Gebouwen, van 0,75 kW tot 2600 kW.

• Altivar Process ATV900 
Drives staan garant voor krachtige motorregeling, veiligheid en toepassingsfunctionaliteiten v

oor veeleisende toepassingen: transportbanden, kranen, molens enzovoort. Ideaal voor seg

menten zoals mijnbouw & metalen, olie & gas, voeding & drank en hijstoepassingen.

Customer benefits

• Maximaliseer procescontinuïteit en -werking

• Verminder uw OPEX

• Eenvoudige schaalbaarheid van uw automatiseringssysteem

• IIOT Ready!

• Verbeter de stroomkwaliteit van uw systeem met een lage investering

• Verbetering van het veiligheidsintegriteitsniveau (SIL), en/of 

prestatieniveau (PEL), integratie en prestaties van uw toepassing
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Voorbereiden op de toekomst

Naarmate meer industriële klanten de voordelen 

erkennen van geïntegreerde fabrieksactiviteiten,

des te meer zullen ook machinebouwers vragen

om motorbesturing te verbinden met automatisering 

en energiesystemen voor meer zichtbaarheid en

optimalisatiemogelijkheden

Deze toenemende vraag naar edge-level

gegevens over de gezondheid en conditie van 

apparatuur maakt dat digitalisering een toenemend 

onderwerp van belang is. Digitalisering van de 

motorbesturing is gemakkelijker bij het werken met 

apparaten zoals soft starters of frequentieregelaars 

met ingebouwde communicatiemogelijkheden.

Het vormt een grotere uitdaging voor AC-motoren

aangestuurd door directe online starters. Oplossingen

zoals TeSys island van Schneider Electric kunnen 

hierbij helpen door middel van gedifferentieerde 

motor- en belastinggegevens die via een standaard 

veldbus kunnen worden doorgestuurd naar de edge 

level.

Cybersecurity is daar een goed voorbeeld van. Het 

gevolg van ‘connected’ oplossingen is dat de 

apparatuur van de klant beschermt dient te worden 

tegen ongeautoriseerde toegang door derden. Om 

machinebouwers te helpen deze bescherming 

maximaliseren, neemt Schneider Electric bij de 

allereerste stappen van de ontwikkeling van nieuwe 

producten, veiligheid en cybersecurity in strikte 

overweging, zowel als gedurende de gehele 

levenscyclus van het product. Op deze manier zijn 

producten rubuster en systemen veiliger.

Geavanceerde digitale tools en services maken

het mogelijk om motorbesturing te integreren in

condition-based monitoring en predictive

onderhoud. Cloudgebaseerde diensten en 

platforms, zoals EcoStruxure Machine Advisor,

Compileren machinegegevens voor diagnose en

voorspellende analyse. De informatie is zowel op 

locatie als op afstand beschikbaar voor de

klant en de dienstverlener. Tal van problemen kan 

volledig worden opgelost door toegang op afstand.

Dergelijke mogelijkheden creëren kansen voor

machinebouwers, waardoor ze nieuwe 

bedrijfsmodellen kunnen ontwikkelen en nieuwe 

klanten kunnen winnen door mideel van een 

innovatiever aanbod. Dit brengt ook uitdagingen met 

zich mee die moeten worden aangepakt om de 

voordelen volledig te kunnen realiseren. Nieuwe,

geavanceerdere oplossingen vereisen van machine

bouwers dat hun vaardigheden en expertise worden 

verbreedt zodat ze hun klanten kunnen ondersteunen 

met holistische oplossingen.
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Ontek ons volledig aanbod van 

motorbesturings- en 

beveiligingsoplossingen via:

se.com/machines

Schneider Electric NL

Taurusavenue 133

2132 LS Hoofddorp, 

Nederland

+31 (0) 88 00 30 750

https://www.se.com/nl/nl/work/solutions/machine-control/#xtor=CS4-387-[Short-URL]-[www.se.com/machines]-[Mixed]-

