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Değişken hızlı basınç ve debi kontrol sistemi 
Sytronix DFEn 5000 
Enerji verimli sistem çözümleri için kapalı devre kontrol sistemi 

A10 ve A4 serilerinde kullanılan Sytronix DFEn 5000 kapalı devre kontrol sistemi, geniş bir 
uygulama alanına sahiptir. 

Rexroth Sytronix değişken hızlı pompa tahrik sistemleri pompa, 
kontrolör ve motorlardan oluşan kapsamlı bir sistemin yanı sıra çevrim 
karakteristiğine ve yapılandırmasına dayanan bir yazılımdan oluşur. 
Değişken hızlı pompa tahrik sistemleri birçok farklı uygulamada enerji 
tüketimini yüzde 30 ile 80 arasında düşürür. Sytronix DFEn 5000 de bu 
ürün ailesinin bir üyesidir. Kanıtlanmış DFE basınç ve debi kontrol 
sistemini temel alır. Bir frekans dönüştürücü ile birlikte kullanıldığında, 
sistem yağ hacmini ve basıncını kontrol etmek için dinamik ve çok 
ekonomik bir çözüm ortaya koyar. 

Sytronix DFEn 5000 kapalı devre kontrol sistemi, frekans dönüştürücü ile 
standart bir asenkron motor ile tahrik edilen değişken deplasmanlı eksenel 
pistonlu pompadan oluşur. Üzerindeki dijital elektronik devre tüm tahrik 
sistemi için optimum hızı hesaplamaktadır. Değişken deplasmanlı pompanın 
hareketi debiyi kontrol eder ve motor yükünü azaltır. Basıncı devam 
ettirebilmek için optimum hız, basınca bağlı olarak 300 ile 400 l/dak 
arasındadır. 

http://www.boschrexroth.com/�
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Belli bir çalışma çevrimine sahip makinelerle, debi hızında bir artış 
gerçekleşmesinden hemen önce hızı tekrar eski haline getirmek üzere bir 
öğretme süreci kullanılabilir. 

Belli bir çalışma çevrimine sahip olmayan makinelerle ise, örneğin bir parti 
değişikliğinde, debi hızında gereken artışın gerçekleşmesinden çok kısa bir 
süre önce hızı artırmak üzere bir kontak kapatılabilir. Bu şekilde pompa 
kontrol sistemi dinamik yapısı sayesinde gerektiğinde kullanıma hazırdır. Bu 
kontrol sistemi A10 ve A4 serileri için mevcuttur, bu da onu geniş yelpazede 
uygulamalar için uygun bir hale getirmektedir ve aynı zamanda sonradan 
eklenebilir bir yapıdadır. 

Bosch Rexroth AG, tahrik ve kontrol teknolojileri alanında dünyanın önde 
gelen uzman liderlerden biridir. Rexroth markasıyla firma 500.000'den fazla 
müşteri için, makine ve tesislerin tahrik, kontrol ve hareketine yönelik özel 
çözümler üretilir. Bosch Rexroth mobil uygulamalar, makine teçhizatı ve 
mühendislik, fabrika otomasyonu ve yenilenebilir enerji kullanımı konusunda 
iş ortağınızdır. Firma ayrıca pazarın ihtiyaçlarına göre de özel çözümler 
sağlar. The Drive & Control Company sloganı ile Bosch Rexroth, bileşenlerini 
ve sistemlerini geliştirir, üretir ve 80’in üzerinde ülkeye gönderir. Bosch 
Grubu’na dahil olan Bosch Rexroth, 2011 yılında 38.400 çalışanı ile yaklaşık 
6,4 milyar Euro büyüklüğünde bir ciro elde etmiştir. 

Daha fazla bilgi için: www.boschrexroth.com   

Bosch Grubu, teknoloji ve hizmetlerin küresel bir tedarikçisi olarak lider 
konumundadır. Otomotiv ve Sanayi Teknolojisi, Dayanıklı Tüketim Malları ve 
Bina Teknolojileri alanında 300,000’den fazla çalışanı ile 2011 mali yılında 
51.5 milyar Euro’luk ciro gerçekleştirilmiştir. Bosch Grubu; Robert Bosch 
GmbH’ı, 350’den fazla alt kuruluşunu ve 60’dan fazla ülkede bulunan yerel 
şirketleri içermektedir. Satış ve hizmet alanlarındaki iş ortakları buna dâhil 
edildiğinde Bosch yaklaşık 150 ülkede temsil edilmektedir. Dünya çapındaki 
bu geliştirme, üretim ve satış ağı büyümeye yönelik temeli oluşturmaktadır. 
Bosch araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 2011 yılında 4.2 milyar Euro 
harcamış olup, dünya çapında yaklaşık 4,100 adet patent için başvuruda 
bulunmuştur. Tüm ürün ve hizmetleri göz önüne alındığında, Bosch yenilikçi 
ve faydalı çözümleri sayesinde yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda 
bulunmaktadır. 

Daha fazla bilgi için: www.bosch.com , www.bosch-presse.com  
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