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Inversores de Frequência EFC e VFC x610 - 
integração perfeita em aplicações diversas.

De fácil instalação e configuração, os  inversores Bosch Rexroth oferecem uma  solução 
compacta, inteligente e de baixo custo.

Família EFC 3610 ESCALAR
Gama de potências entre: 0,4kW (1/2CV) e 22kW (30CV). Disponível em 220VAC até 2.2kW 
ou 380/440VAC para toda linha. Em substituição a partidas diretas, evitando picos de 
correntes que podem causar danos elétricos diversos; ou em simples acionamentos que não 
requerem precisão e controle, como ventiladores, misturadores, esteiras com carga e 
velocidade conhecidas, centrífugas, transportadores, entre outros.   

EFC5610-7K50-3P400-MDA-7P-NNNN

Firmaware & Design

7P = LED com potenciômetro
LP = LCD com potenciômetro
NN = Sem interface

A = IP20

Famílias
EFC = Padrão
VFC = Econômica

Aplicação
3 = Escalar V/F
5 = Vetorial SVC

Potência máxima
e.g 7K50 = 7.5 kW

Alimentação
1P = Monofásico
3P = Trifásico
200 = 200-240 V
400 = 380 - 440 V

M = Modbus

 
Múltiplas opções de interface

Nossa linha de inversores possui 3 opções de cartão de comunicação: Profibus, 
CANopen e Multi-Ethernet, que pode ser configurado para trabalhar em Ethernet IP, 
EtherCat, Profinet, Modbus TCP e Sercos.
É possível adicionar cartões de expansão, com entradas e saídas digitais, analógicas e 
saídas a relé. Basta adicionar o cartão de adaptação e escolher o cartão adicional 
desejado.
A interface removível pode ser montada na porta de armários com cabos de 2 ou 3 
metros, usando uma simples moldura de adaptação.
Programação simples, fácil e rápida pelo painel frontal, através da função de cópia de 
parâmetros pela interface ou software de parametrização, disponível em nosso site.
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Família EFC 5610 VETORIAL
Gama de potências entre: 0,4kW (1/2CV) e 90kW (120CV). 
Disponível em 220VAC até 2.2kW ou 380/440VAC para toda 
linha. Vetorial “SensorLess” (malha aberta) em 
acionamentos que exigem rápida resposta e controle, como 
bombas, extrusoras, tornos, esteiras com grandes 
variações de carga e outras aplicações onde seja 
necessário manter o torque do sistema controlado, 
independente da variação da carga.

Consulte também Família VFC x610 - versão econômica!
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