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Bosch Rexroth’un enerji cimrisi konvertörleri  
 

Artan enerji maliyetleri ve çevre dostu üretime yönelik gereksinimler, 

sanayide önemli bir sorun oluşturuyor. Bosch Rexroth, yeni ürünleri EFC 

3610 ve EFC 5610 konvertörler ile bu sorunların çözümüne yönelik önemli bir 

adım attı. Bosch Rexroth’un frekans konvertörleri, elektronik hız kontrolü ve 

tork kontrolü yoluyla enerji tasarrufuna önemli katkılarda bulunuyor. 

Kullanıcı dostu konvertörler karbon emisyonlarını düşürüyor 

Enerji alanında giderek artan maliyetler, üreticileri kontrol teknolojisi alanında 

enerji tasarrufu sağlayan, işletme maliyetlerini ve karbon emisyonlarını 

düşüren cihazlara yönlendiriyor. Bu kapsamda Rexroth, ekonomik ve kullanıcı 

dostu olan EFC 3610 ve EFC 5610 frekans konvertörlerini kullanıcıların 

beğenisine sundu. Her iki konvertör de elektronik hız kontrolü ve tork kontrolü 

yoluyla müşterilerin enerji tasarrufu ihtiyaçlarına önemli ölçüde katkıda 

bulunacak. Düşük maliyetli EFC 3610, güvenilir hız kontrolü sağlarken aynı 

zamanda ihtiyaca göre çıkış verebiliyor. EFC 5610 modeli ise 18,5kW güce 

kadar yüksek verimli vektör kontrolüyle en uygun tork eğrisi ve yüksek kalkış 

tork değeri sağlıyor. 

Farklı giriş - çıkış ve haberleşme modülleri gibi genişleyebilen opsiyonlara 

sahip olan iki model de parametre kopyalayabilen bir kontrol paneli ve 

Modbus haberleşme portu gibi akıllı özelliklerle tasarlandı. Konvertör 

üzerindeki operatör paneli sayesinde hızlı devreye alma ve çalıştırma 

işlemleri yapılıyor. Kopyalama fonksiyonuyla, birçok frekans konvertörü kısa 

bir sürede aynı parametrelere ayarlanabilirken, konvertör üzerindeki 

potansiyometre ile komut değerleri kolaylıkla değiştiriliyor. Operatör 

panelindeki beş haneli LCD ekran ise her türlü verinin okunmasını sağlıyor. 

Yazılımı sayesinde konvertörler uzaktan çalıştırılabiliyor 

EFC 3610 ve EFC 5610 frekans konvertörleri, ücretsiz bilgisayar yazılımıyla 

kolaylıkla uzaktan devreye alınıp çalıştırılabiliyor. Bilgisayar bağlantısı 

konvertör üzerindeki USB port ile sağlanıyor. Yazılım ile konvertör hızı, kalkış 

ve duruş parametreleri ayarlanabilirken, istenildiğinde parametre değerleri de 

güvenli bir şekilde yedeklenebiliyor. 
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Önemli Temel özellikler 

EFC 3610 ve EFC 5610 frekans konvertörlerinin öne çıkan ortak özellikleri: 
 

 1 x AC 230V 0,4kW… 3 x AC 400V 18,5kW aralığında ürün gamı 

 Ağır ve normal şartlarda çalışma modları 

 Permanent magnet motorlar ile çalışabilme 

 Dahili fren modülü ve filtre 

 Kolay devreye alma için dahili kontrol Paneli 

 

EFC 3610, enerji tasarruflu çözümler sunuyor 
 

 Pompa, kompresör 

 Fan, vantilatör 

 Ağaç işleme makineleri 

 Yemek ve içecek üretim hatları 

 Kağıt üretimi ve işleme hatları 

 Tekstil makineleri 

 Çevre ve işleme sistemleri 

 Paketleme makineleri 

EFC 5610, özel ihtiyaçlar için yüksek tork sağlıyor 
 

 Lojistik, malzeme taşıma, konveyör 

 İşleme sistemleri; karıştırıcı, santrifüj 

 Yapı malzemesi üretim makineleri 

 Yapı teknolojisi 

 Plastik üretimi ve işleme makineleri 

 Takım tezgâhları 

 

 

Bosch Rexroth Türkiye Hakkında  

Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar A.Ş. 

adıyla başlamış ve Mayıs 2001'den itibaren, Bosch Rexroth Otomasyon San. 

ve Tic. A.Ş. adıyla devam etmiştir. Gebze'deki satış ofisi ve Bursa'daki seri 

üretim fabrikasıyla bugün, 120.000 m2’lik bir alan ve 1000'e yakın çalışan 

sayısına ulaşmıştır. Bosch Rexroth A.Ş. Gebze'deki tüm satış öncesi ve 

sonrası mühendislik çalışmalarıyla birlikte sistem tasarım, montajı ve testi, 

satış sonrası eğitim ve saha servis hizmetleri vermektedir. Bursa'daki seri 

üretim tesisinde hidrolik uygulamalarda kullanılan valfler ve hidrolik pompalar 
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üretilirken, üretim hacminin %90'undan fazlası Avrupa ve dünya pazarlarına 

ihraç edilmektedir. 

Bosch Rexroth’un ekonomik, hassas, güvenilir ve enerji tasarrufu sağlayan 

tahrik ve kontrol teknolojileri her boyuttaki makine ve sistemi hareket 

ettirebilir. Şirket yenilikçi bileşenlerin yanında müşteriye özel entegre 

otomasyon çözümleri ve hizmetleri geliştirmek için Mobil Uygulamalar, 

Makine Uygulamaları ve Mühendisliği, Fabrika Otomasyonu ve Yenilenebilir 

Enerji pazar segmentlerindeki global uygulama deneyimini bir araya 

getirmektedir. Bosch Rexroth müşterilerine hidrolik, elektrikli tahrik ve kontrol, 

dişli teknolojileri ve doğrusal hareket ve montaj teknolojilerini tek kaynaktan 

sunmaktadır. Globalde 2014 yılında 33.700 çalışanıyla yaklaşık 5,6 milyar 

avro ciro gerçekleştirilmiştir.   

Detaylı bilgi için: www.boschrexroth.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Bosch Türkiye Hakkında 

Bosch Türkiye, ‘Mobilite Çözümleri’, ‘Enerji ve Bina Teknolojileri’, ‘Sanayi 

Teknolojileri”  ile ‘Dayanıklı Tüketim Malları’ alanlarında 5 ayrı şirketle Bursa, 

Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ’da faaliyetlerini sürdürmektedir. Bosch Grubu, 

Türkiye’de ilk kez 1910 yılında kurulan bir temsilcilikle faaliyetlerine başlamış 

olup, ilk fabrikasını ise 1972 yılında Bursa’da kurmuştur. Bosch Türkiye, 

15.000 çalışanı (BSH dahil), 1,68 milyar avro cirosu ve 1,22 milyar avro’luk 

ihracatıyla teknoloji ve hizmetler alanında önde gelen tedarikçilerden biri 

olarak faaliyet göstermektedir. Bosch Grubu’nun ürün ve hizmetleri, yenilikçi, 

fayda sağlayan ve sıra dışı çözümler aracılığıyla yaşam kalitesini artırmak için 

tasarlanmaktadır.  Böylelikle Bosch, dünya çapında “Yaşam için teknoloji’ 

sağlamaktadır. Bosch Türkiye’nin Bursa, Manisa ve Tekirdağ’da Ar-Ge 

Merkezleri bulunmaktadır.  

Daha fazla bilgi için:  www.bosch.com.tr , https://www.facebook.com/BoschTurkiye  

ve  https://twitter.com/TurkeyBosch  

Bosch Grubu, dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet  tedarikçisidir. Dünya 

genelinde 360 bini aşkın çalışanıyla 2014 yılında 49 milyar Euro'luk satış 

gerçekleştirmiştir. Bosch Grubu; Mobilite Çözümleri, Sanayi Teknolojileri, 

Enerji ve Bina Teknolojileri ve Dayanıklı Tüketim Malları olmak üzere 4 ana 

sektörde faaliyet göstermektedir. Bosch Grubu, Robert Bosch GmbH ve 

50’nin üzerinde ülkedeki 360’dan fazla bağlı bölgesel şirketinden 

http://www.boschrexroth.com.tr/
http://www.bosch.com.tr/
https://www.facebook.com/BoschTurkiye
https://twitter.com/TurkeyBosch
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oluşmaktadır. Satış ve servis ortakları da dâhil edildiğinde, Bosch yaklaşık 

150 ülkede temsil edilmektedir. Bu dünya çapındaki gelişme; üretim ve satış 

ağı daha fazla büyüme için temel oluşturmaktadır. Bosch, 2014 yılında dünya 

çapında 4.600 patent başvurusunda bulunmuştur. Bosch Grubu etkileyici 

ürün ve hizmetler tasarlayarak, hem inovatif hem de faydalı çözümler sunarak 

yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Böylelikle, şirket dünyanın her 

yerinde ‘yaşam için teknoloji’  sunabilmektedir. 

Detaylı bilgi için: www.bosch.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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0 262 676 00 46, seda.tacer@boschrexroth.com.tr 

 

 Atıl Berk, Ünite İletişim  (212) 272 93 13   
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