
Enkel, tillförlitlig   
motorstyrning 
Commander Drive har etablerat standarden för 
motorstyrning sedan 1983.

Den nya Commander C-serien har utformats för 
att vara en enkel och kompakt AC-motorstyrning 
som uppfyller avancerade krav i alla tänkbara 
applikationer.

COMMANDER C  
GENERAL PURPOSE   
LOW VOLTAGE AC DRIVES

DRIVE SPECIALISTS SINCE 1973

0.25 kW to 132 kW

(0.33 HP to 200 HP)
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Kontakta oss på:

Godkänd distributör av Control Techniques:

Drive-Setup.com 
Fri tillgång till våra “how-to”-videos, steg för steg-

guider och omfattande tekniska manualer.

Online support

Diagnostic Tool-appen är ett snabbt 

och enkelt verktyg som gör det 

möjligt för användare att snabbt lösa 

eventuella felkoder som enheten 

visar. I appen är det enkelt att hitta 

anslutningsschema för förstagångsinstallation och att 

felsöka med länkar till relevanta manualer.

Appen har också fullständig kontaktinformation för 

tekniska supportteam runt om i världen för att hjälpa 

dig med teknisk support.

Tillgängligt för Apple, Android och WindowsTM, ladda 

ner appen gratis på: 

www.controltechniques.com/mobile-applications

Intuitivt idrifttagnings programvara

För snabb uppgiftsbaserad driftsättning och enkelt underhåll 

erbjuder Connect ett välkänt WindowsTM-gränssnitt och 

intuitiva grafiska verktyg för att förbättra dataanalysen. Den 

dynamiska enhetens logikdiagram möjliggör visualisering 

och styrning av enheten i realtid. Parameterläsaren gör 

det möjligt att visa, redigera och spara parametrar samt 

importera parameterfiler från våra tidigare enheter.

Avancerad maskinstyrning 

För mer avancerade applikationer ger Machine Control 
Studio en flexibel och intuitiv miljö för programmering. 

Detta är möjligt tack vare inbyggt PLC som ökar 

frekvensomriktarens funktioner utan extra kostnad.

 ◼ Pumpar, fläktar och kompressorer  

 ◼ Transportbanor

 ◼ Kranar, hissar, vinschar och traverser

 ◼ Grindar och bommar

 ◼ Processmaskiner (blandare, krossar, 

omrörare, centrifuger, extruders)

Oavsett applikation är Commander C den 
perfekta lösningen

SIGBI System AB
Pinnmogatan 1

254 64 Helsingborg
Telefon 042-65400

info@sigbi.se 
www.sigbi.se


