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• w zakresie doradztwa energetyczne-
go oferowanego przez specjalistów 
effiDRIVE podczas opracowywania 
najbardziej wydajnych pod kątem 
energetycznym rozwiązań na  po-
trzeby zastosowań klienta.

Zalety
Zaletami rozwiązań SEW-Euro drive są: 
• redukcja kosztów energii dzięki do-

pracowanym i zoptymalizowanym 
energetycznie komponentom,

• osiągnięcie wymiernych rezultatów 
zapewnione dzięki zastosowaniu 
optymalnych rozwiązań dla maszyn 
i urządzeń odbiorcy – zarówno w za-
kresie nowych inwestycji, jak i mo-
dernizacji istniejących instalacji,

• korzyści wynikające z  fachowej 
wiedzy – specjaliści SEW-Eurodrive 
pomogą zidentyfikować i ocenić po-
tencjalne możliwości oszczędności, 
a następnie doradzą optymalne roz-
wiązania.

Energooszczędny system 
modułowy 
Już nawet jeden komponent napędo-
wy o optymalnej sprawności zapewnia 
oszczędność energii. System modu-
łowy rozwiązań energooszczędnych 
SEW-Euro drive obejmuje wyłącznie 

Energooszczędne rozwiązania 
effiDRIVE firmy SEW-Eurodrive 
umożliwiają redukcję kosztów 
energii elektrycznej.

Energooszczędna 
 technika napędowa 
effiDRIVE firmy SEW-Eurodrive

P R O M O C J A

W przypadku niezoptymalizo-
wanych maszyn koszty zwią-
zane z energią elektryczną 

mogą stanowić do 90% całkowitego 
kosztu posiadania. Czas to  zmienić! 
Wsparcie firmy SEW-Eurodrive polega 
na  zdiagnozowaniu potencjalnych 

możliwości oszczędności energii, a na-
stępnie osiągnięciu redukcji kosztów 
i  poziomu emisji CO2. Rozwiązania  
effiDRIVE gwarantują całościową ana-
lizę oraz konsekwentne wdrożenie 
istotnych czynników energetycznych.

Wsparcie
SEW-Eurodrive zapewnia komplekso-
we wsparcie:
• podczas wyboru wydajnych energe-

tycznie komponentów napędowych 
z modułowego systemu rozwiązań 
energooszczędnych firmy,
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zoptymalizowane pod kątem spraw-
ności i wydajności energetycznej silniki, 
falowniki oraz napędy mechatroniczne. 
Inteligentne połączenie tych kompo-
nentów gwarantuje oszczędność energii 
do 70%.

Silniki 
Wśród proponowanych silników  
SEW-Eurodrive są:
• asynchroniczne silniki trójfazowe 

klasy od IE1 do IE3,
• silniki trójfazowe typu Line Start 

Permanent Magnet Motor w klasie 
od IE2 do IE4,

• silniki synchroniczne z magnesem 
trwałym.

Falowniki 
Oferta falowników obejmuje m.in.
• falownik MOVITRAC B,
• falownik MOVIDRIVE B,
• MOVIAXIS – serwofalownik wielo-

osiowy uwzględniający zwrot ener-
gii do sieci.

Mechatronika 
Rozwiązania mechatroniczne to:
• mechatroniczny system napędowy 

MOVIGEAR,
• sterowany elektronicznie silnik 
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