
Controle de processo 
energeticamente eficiente.

O inversor de frequência variável EFC 3600 é um novo projeto 
da Bosch Rexroth que complementa o portfólio existente de 
produtos, incluindo conversores de frequência das séries Fe e 
Fv, assim como a extremamente dinâmica plataforma 
IndraDrive. O EFC3600 melhora o controle do processo 
através de controladores PID integrados e também através de 
um sistema de controle sequencial com oito passos. Os 
ajustes permitem uma operação energeticamente eficiente de 
equipamentos e máquinas no seu ponto ideal de operação. 
Devido à sua alta capacidade de sobrecarga intermitente de 
até 200% e também ao alto torque inicial de 150%, o EFC 

O controle variável de velocidade para acionamentos eletrônicos é um fator essencial para o aumento da eficiência 
energética na engenharia de máquinas. Com a recém desenvolvida série de inversores de frequência variável EFC 3600, a 
Bosch Rexroth oferece benefícios econômicos para a automação em geral, manipulação de materiais, bombas, ventiladores 
e compressores que, anteriormente, eram acionados de forma contínua e ineficiente.

Start-up fácil e rápido com os novos inversores de 
frequência Rexroth.

Os recém desenvolvidos inversores de frequência série EFC 3600 da Bosch Rexroth oferecem uma solução econômica para aplicações de controle de processos 
orientadas à eficiência energética.

3600 pode ser usado para uma ampla gama de aplicações 
com os mais variados requisitos. A característica V/F escalar, 
permite o ajuste da curva voltagem/frequência em função da 
carga, o que assegura uma maior vida útil do motor.

O EFC 3600 pode ser conectado a outras topologias de 
automação através de interfaces fieldbus tipo Modbus ou 
PROFIBUS, ou ainda através de entradas e saídas digitais e 
analógicas. No seu o EFC 3600 cobrindo a faixa de 
desempenho de 400 W a 4 kW. Devido aos break choppers e 
filtros integrados, não são necessários dispositivos 
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periféricos adicionais. O EFC 3600 atende às diretrizes EMC 
para aplicações industriais.

A estrutura simples do programa e fácil entrada de 
parâmetros proporcionam rápido Start-up sem a necessidade 
de um PC. Através do painel de controle removível com 
função de memorização e cópia, o usuário pode rapidamente 
configurar diversos inversores de frequência. Isto também 
reduz o tempo parado devido à integração ou nos casos de 
ampliação ou substituição do sistema. O técnico de 
manutenção simplesmente usaria o painel de controle e 
copiaria os parâmetros existentes para o novo dispositivo.

Devido ao seu projeto compacto, que é complementado 
pelos terminais de E/S conectáveis e pelo conceito 
otimizado de refrigeração, é possível instalar os inversores 
lado a lado, economizando espaço. Dispositivos de até 0,75 
kW são fornecidos sem ventiladores, que nesse caso, são 
dispensáveis, para potencias a partir de 1,5 kW são 
fornecidos com ventiladores integrados que podem ser 
facilmente acessados para limpeza ou substituição, e sem o 
uso de ferramentas. O EFC 3600 complementa a série Fe e 
Fv de conversores Rexroth, que cobre uma faixa de 
desempenho que vai até 160 kW.


