
Софтстартер VLT®
MCD 100, MCD 201, MCD 202, MCD 500

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
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Стартиране с плавно ускорение
Предпазва предавките, материалите, 
оборудването и околната среда

Променливотоковият електродви-
гател, когато е включен директно 
към мрежовото захранване, се 
стреми да достигне номиналната 
си скорост колкото е възможно 
по-бързо.

Той черпи максимален ток от 
електрозахранването и ускорява 
оборудването с максималния си 
въртящ момент. В зависимост от 
приложението, това може да стане 
причина за различни проблеми.

Приложения като помпи, конвейе-
ри, центрофуги и банцизи трябва да 
се пускат бавно, а понякога и да се 
спират бавно, за да се предотвратят 
механични шокове като хидравлич-
ни удари и напрягане и деформа-
ция на лентите, съединенията и 
валовете.

Принцип на регулиране с фазово 
изместване
Софтстартерът е електронно 
устройство, което регулира напре-
жението подавано на двигателя и 
по този начин осигурява плавно 
преминаване от покой до работа на 
оборудването на пълни обороти.

Всички софтстартери VLT® използ-
ват принципа на регулиране с 
фазово изместване: Взаимно свър-
зани тиристори плавно увеличават 
напрежението на двигателя. 

При някои софтстартери VLT® има 
токови трансформатори, които 
измерват тока на мотора и осигу-
ряват обратна информация за регу-
лиране на пусковия ток, както и за 
множество функции за защита на 
двигателя и оборудването.

Софтстартерите VLT® покриват 
широка гама от приложения
Плавното тръгване и спиране може 
да се регулира по няколко начина в 
зависимост от приложението.

Някои приложения изискват нели-
нейно плавно увеличаване на 
напрежението и по тази причина 
увеличаването на напрежението е 
свързано с фактически черпения 
ток. Обратното, банцигът обикнове-
но изисква функция за бързо спи-
ране, изпълнявана от DC спирачка.

От друга страна, при някои прило-
жения е необходим голям пусков 
момент за мигновен период от 
време, последван от плавно уско-
рение.

Софтстартерите VLT® покриват всич-
ки тези приложения и много други.

MCD 100:
• Микрософтстартер за плавен 

старт на електродвигатели до 
11 kW

• Изключително здрава конструк-
ция с номинални мощности за 
тежки условия като стандартно 
изпълнение

• Неограничен брой стартирания 
на час

• Дизайн като контактор за лесен 
избор, инсталиране и пускане в 
работен режим

MCD 200:
• Компактен софтстартер за елек-

тродвигатели до 110 kW
• Плавно изменение на напреже-

нието, стартиране при ограничен 
ток и вградена защита на двига-
теля

• Вграден байпасен контактор в 
корпуса,намалява разсейването 
на топлината

• Широк диапазон от мощности с 
усъвършенствани спомагателни 
модули

MCD 500:
• Напълно завършен софтстартер 

за електродвигатели до 800 kW
• Цялостно решение за стартиране 

на електродвигатели
• Съвременни защитни функции
• Адаптивно управление на 

 ускорението
• Вътрешно свързване в 

 “триъгълник”
• 4-редов графичен дисплей
• Множество менюта за 

 програмиране

Серийна комуникация

MCD 201 MCD 202 MCD 500

Старт/стоп, връщане в изходно състояние • • •

LED за пуск, работа, изключване • • •

Показване на Грешки при отказ • • •

Показване на тока • •

Контролен панел за темп. на двигателя • •

Изход 4 – 20 mA • •

Клавиатура за програмиране, 
графичен дисплей

•

MCD 201, MCD 202 и MCD 500 идват 
с допълнителни модули за серийна 
комуникация. 

• DeviceNet
• Profibus
• Modbus RTU
• USB
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Софт стартер VLT® MCD 500

Адаптивното управление на 
ускорението ААС автоматично 
прилага най-добрия профил за 
стартиране и спиране в зависимост 
от приложението. Адаптивно 
управление на ускорението озна-
чава, че за всяко пускане и спиране 
софтстартерът сравнява и адаптира 
процеса към избрания профил, 
който е най-подходящ за приложе-
нието.

Софтстартерът VLT® MCD 500 има 
четириредов графичен дисплей и 
панел за управление с вградена 
логика, която прави програмира-
нето лесно. Възможна е допълни-
телна прецизна настройка чрез 
показване на работното състояние. 
Три системи менюта: Бързо меню, 
Настройка на приложението и 
Главно меню, осигуряващи оптима-
лен подход при програмирането.

Това е перфектното решение и за 
по-тежки приложения:
• Помпи
• Конвейери
• Вентилатори
• Смесители
• Компресори
• Центрофуги
• Мелници
• Режещи машини
• И много други

Обхват на мощност                  
21 – 1600 A, 7,5 – 800 kW 
(1,2 MW с вътрешно свързване в 
схема “триъгълник”)
Версии за 200 – 690 VAC

Софтстартерът VLT® MCD 500 е цялостно решение за стартиране 
на електродвигатели. Токови трансформатори измерват тока на 
двигателя и осигуряват обратна връзка за контрол на процеса 
по нарастване на оборотите за съответния профил.

Размери
Номинален ток [A] Тегло [kg] Височина [mm] Ширина [mm] Дълбочина [mm] Корпуси

21, 37, 43 и 53 4,2

295 150 183 G168 4,5

84, 89 и 105 4,9

131, 141, 195 и 215 14,9 438 275 250 G2

245 23,9 460 390 279 G3

360, 380 и 428 50,1
689 430 302 G4

595, 619, 790 и 927 53,1

1200, 1410 и 1600 120 856 585 364 G5

Характеристики Предимства

Удобство за потребителя

• Адаптивно управление на ускорението (ААС)
• Автоматично се адаптира към най-добър 

профил на пускане и спиране за съответното 
приложение

• Подвижна събирателна шина позволява 
горно или долно монтиране, или и двете 
(360-1600 A, 160-800 kW)

• Пести се място, по-ниска цена на кабелите и 
лесно монтиране към вече съществуващо 
оборудване

• Динамично спиране с постоянен ток, равномерно 
разпределен между трите фази

• По-малка цена на монтажа и по-малко 
натоварване на електродвигателя 

• Свръзване в триъгълник (6-проводно свързване) • Може да се използва по-малък софтстартер

• Регистър на грешките, 99 събития и регистър на 
отказите осигуряват информация за събитията, 
изключванията и работата

• Улеснява анализа на приложението

• Автоматично връщане в изходно положение • По-малко време на престой

• Jog (работа на малка скорост) • Гъвкавост на приложението

• Температурен модел от втори ред
• Позволява да се използва пълния потенциал 

на електродвигателите, без повреди от 
претоварване

• Вътрешни байпасни кондензатори 
(21 – 215 A, 7,5 – 110 kW)

• Спестява се място и проводници, в сравнение 
с външен шунт

• При работа се отделя много малко топлина 
Елиминират се скъпи външни вентилатори, 
опроводяване и байпасни кондензатори

• Часовник за автоматично пускане/спиране • Гъвкавост на приложението

• Компактен размер – едни от най-малките в техния 
клас

• Спестява се място в шкафовете и други места 
за монтиране

• 4-редов графичен дисплей
• Оптимален подход при програмиране и 

визуализиране на работното състояние

• Множество начини за програмиране 
(Стандартно меню, Разширено меню, Бързо меню)

• Опростява се програмирането, но се запазва 
максималната гъвкавост

• Множество (8) езици • Може да се използва навсякъде по света
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Компактен стартер VLT® MCD 200

Размери

Мощностен обхват 
(400 V)

7–30 kW 37–55 kW 75–110 kW

Височина [mm] 203 215 240

Ширина [mm] 98 145 202

Дълбочина [mm] 165 193 214

VLT® компактен стартер 
MCD 200 от Danfoss включ-
ва две семейства софтстар-
тери в обхвата на мощност  
ежду 7,5 – 110 kW.

Серията предлага лесно релсово 
монтиране по DIN за размери до 
30 kW.

Пускови номинални параметри за 
тежък режим при 4x Ie за 20 секунди.

Съвместим със заземени мощност-
ни системи, свързани в “триъгъл-
ник”

Идеално подходящ за:
• Помпи
• Вентилатори
• Компресори
• Смесители
• Конвейери
• И много други

Обхват на мощност:
• 7,5 – 110 kW

Дистанционен оператор
Дистанционният режим на 
работа на MCD 201, MCD 202 и 
MCD 500 се улеснява от специ-
алния комплект за дистанцио-
нен оператор.
Операторът (IP 54/NEMA 12) 
се монтира върху предната 
страна на шкафа и дава въз-
можност за дистанционно 
управление, индикация на 
състоянието и контрол на дви-
гателя на отделен софтстартер 
VLT® посредством серийна 
комуникация RS485.

Характеристики Ползи

•  Малки габарити и компактен размер •  Спестява място в шкафа

• Вграден байпас

•  Свежда до минимум инсталационните разходи 
и елиминира загубата на мощност

•  Предотвратява вътрешно прегряване. 
Спестявате компоненти, окабеляване и работни 
часове

•  Усъвършенствани аксесоари •  Позволява подобрена функционалност

•  Подобрен алгоритъм за балансиране на формата 
на изходното напрежение на SCR

•  Позволява повече стартирания за час, 
приемайки повишено натоварване

Надеждност Максимум време на работа

• Основна защита на електродвигателя (MCD 202) • Намалява общата инвестиция в проекта 

• Защита на параметрите с парола • Предотвратява непозволени промени

• Макс. температура на околната среда 50° C 
без занижаване на изходните параметри

•  Без необходимост от външно охлаждане или 
преоразмеряване

Лесно за употреба 
Спестявате разходи за пускане в действие 
и експлоатация

• Лесно за инсталиране и използване 

• Лесно релсово монтиране по DIN за размери 
до 30 kW

•  Спестява време и място

Увеличение

Начален ток

Ток 
предел

I

Понижаване

U

MCD 201 MCD 202
MCD 202 предлага подобрена 
пускова функция за софтстарт и различни 
функции за защита на електродвигателя

Увеличение

Начален въртящ 
момент

Понижаване

U

M
3~

M
3~
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Софтстартер VLT® MCD 100

MCD 100 е истински продукт от типа 
“постави и забрави”. Изборът може 
да се направи въз основа на 
мощността на двигателя – точно 
както при традиционните контак-
тори.

Продуктите MCD 100 осигуряват 
синхронизирано повишаване и 
понижаване на напрежението. 
Рамповото време може да се 
настройва индивидуално от 0,4 до 
10 секунди чрез въртящи  превклю-
чватели.

Стартовият въртящ момент може да 
се регулира от 0 до 85% от номи-
налния въртящ момент.

Идеално подходящ за:
• Помпи
• Вентилатори
• Компресори
• Смесители
• Конвейери
• и много други

Обхавт на мощности
• 1,5 kW (MCD 100-001)
• 7,5 kW (MCD 100-007)
• 11 kW (MCD 100-011)

Всички размери са предназначени 
за променливотоково мрежово 
напрежение до 600 V.

Размери

Модел Мощност (kW)
Номинален ток

(Ампера)
Размери 

(mm) H x W x D
Сертификати

MCD100

1,5
3 A: 5-5:10
(AC 53b)

102x22,5x124

UL, CSA, CE7,5
15 A: 8-3:
100-3000
(AC 53a)

110x45x128

11
25 A: 6-5:100-480

(AC 53a)
110x90x128

VLT® Soft Start Controller MCD 100 е икономичен и изключително 
компактен софтстартер за променливотокови електродвигатели 
благодарение на уникалния си полупроводников дизайн.

Характеристики Ползи

•  Малки габарити и компактен размер •  Спестява място в шкафа

•  Изборът може да бъде базиран на 
мощността на електродвигателя

•  Лесен избор

• Универсално управляващо напрежение
•  Улеснява избора 
•  Свежда наличностите до минимум

• Дизайн на контактора “Поставяте и 
забравяте”

•  Опростява инсталирането 
•  Намалява необходимото място за панел

Надеждност Максимум време на работа

• Издръжлив дизайн на полупроводника • Надеждна работа 

• Почти неограничен брой пускове на час, 
без занижаване на изходните параметри

•  Предотвратява непозволени промени

• Макс. температура на околната среда 50˚C 
без занижаване на изходните параметри

•  Без външно охлаждане или 
преоразмеряване

Лесно за употреба 
Спестявате разходи за пускане 
в действие и експлоатация

• Лесно за инсталиране и използване •  Спестява време

• Цифрово управлявани въртящи 
превключватели

• Гарантира прецизни настройки и 
 опростява инсталирането

• Лесно релсово монтиране по DIN за размери 
до 30 kW

•  Спестява време и място

Въртящ момент на 
електродвигателя

(напрежение)
100%

“Бърз старт”
200 msec.
на макс. въртящ 
момент

Начален въртящ момент до
85% от номиналния въртящ момент

Време0%

Време на повишаване
0,5-10 сек.

Време на понижаване
0-10 сек.
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Спецификации и типови кодове за поръчка

Компактен стартер VLT® MCD 200

MCD 2 0 – – T – C V

Серия

Плавен старт/стоп 1

Плавен старт/стоп

+ защита
2

Номинални kW на мотора, 400 V

E.g. 55 kW 055

110 kW 110

Линейно захранващо напрежение

200 – 440 V 4

200 – 575 V 6

Подавано управляващо напрежение

24 V AC/DC 1

110 – 280 V AC и 380 – 440 V AC 3

Мощ-
ност на 
мотор

(kW)

Код 
на 

корпус

Пуско-
ве на 

час

Max. 
FLC 

(пълен 
ток на  

натовар-
ване)

Номинално FLC (40° C, 1000 m), 
външно свързване на двигателя 

в “тригълник”

Лек режим
300%, 30s,

Вътр. байпас

Среден
400%, 20s, 

Вътр.байпас

Тежък
450%, 30s,

Вътр. байпас

7,5
G1 

(без 
венти-
латор)

10 23 21 17 15

15 10 43 37 31 26

18,5 10 50 43 37 30

22 10 53 53 46 37

30

G1

6 76 68 55 47

37 6 97 84 69 58

45 6 100 89 74 61

55 6 105 105 95 78

60

G2

6 145 131 106 90

75 6 170 141 121 97

90 6 200 195 160 134

110 6 220 215 178 149

Мощ-
ност на 
мотор

(kW)

Код 
на 

корпус

Пуско-
ве на 

час

Max. 
FLC 

(пълен 
ток на  

натовар-
ване)

Без 
бай-
пас

Външ. 
бай-
пас

Без 
бай-
пас

Външ. 
бай-
пас

Без 
бай-
пас

Външ. 
бай-
пас

132 G3x 6 255 245 255 195 201 171 176

160

G4x

6 360 360 360 303 310 259 263

185 6 380 380 380 348 359 292 299

220 6 430 428 430 355 368 301 309

300 6 620 595 620 515 540 419 434

315 6 650 619 650 532 561 437 455

400 6 790 790 790 694 714 567 579

500 6 930 927 930 800 829 644 6661

600

G5x

6 1200 1200 1200 1135 1200 983 1071

700 6 1410 1410 1410 1187 1319 1023 1114

800 6 1600 1600 1600 1433 1600 1227 1353

Индикация на размера за VLT® Soft Starter MCD 500

Модел
Мощност

(kW)
Номинален ток 

(Amps)
Размери (мм) 

В х Ш х Д
Сертификати

MCD100

1,5
3 A: 5-5:10
(AC 53b)

102 x 22,5 x 124

UL, CSA, CE7,5
15 A: 8-3:
100-3000
(AC 53a)

110 x 45 x 128

11
25 A: 6-5:100-480

(AC 53a)
110 x 90 x 128

Индикация на размера за VLT® Soft Starter MCD 100

*  Пример: AC53b: 42A: 4-6: 354 пусков ток макс. 4 пъти FLC (42A)
за 6 секунди. Минимум 354 секунди между пусковете.

Забележка: За точен избор използвайте компютърна програма WinMaster

Модел
Мощност

(kW)
Номинален ток 
AC-53b*(Amps)

Размери (мм) 
В х Ш х Д

Сертификати

MCD201/
MCD202

7,5 18 A: 4-6: 354

203 x 98 x 165

UL 
C – UL 

CE 
CCC 

C-tick

15 34 A: 4-6: 354

18 42 A: 4-6: 354

22 48 A: 4-6: 354

30 60 A: 4-6: 354

37 75 A: 4-6: 594

215 x 145 x 19345 85 A: 4-6: 594

55 100 A: 4-6: 594

75 140 A: 4-6: 594

240 x 202 x 21490 170 A: 4-6: 594

110 200 A: 4-6: 594

Индикация на размера за VLT® Compact Starter MCD 200

Софтстартер VLT® MCD 500

MCD 5 – – T – G X – – C V

MCD5, 500 Серия

FLC, [A]

0021 Байпас индикация
B С вътрешен
байпас контактор
C Без вътрешен
байпас контактор
(непрекъснато)

Клас защита
00, IP 00
20, IP 20

0037

0043

0053

0068

0084

0089 Захранващо напрежение
T5, 200 – 525 VAC
T7, 380 – 690 VAC

0105

0131

0141

0195
Корпуси
G1, Корпус размер 1
G2, Корпус размер 2
G3, Корпус размер 3
G4, Корпус размер 4
G5, Корпус размер 5
(Х, не се използва)

0215

0245

0360

0380

0428

0595

0619

0790

0927

1200 Управляващо напрежение
CV1, 24 VAC или 24 VDC
CV2, 110 или 220 VAC

1410

1600
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Технически данни

Вид

VLT® Soft Start Controller MCD 100
Истински софтстартер от типа 
“монтирай и забрави” за релсово 
монтиране по DIN, MCD 100 осигурява 
основна функция за пускане и спиране.

VLT®  Компактно устройство за 
стартиране MCD 201
– физически компактен стартер 
осигуряващ основни функции за 
плавно пускане и спиране.

VLT® Компактно устройство за 
стартиране MCD 202
– физически сходен с MCD 201, но 
притежава подобрена пускова функция 
за софтстарт и различни функции за 
защита на двигателя.

VLT® Софтстартер MCD 500
– цялостното решение за стартиране на 
електродвигатели.
Осигурява усъвършенствани функции 
за пускане и спиране, защита на 
електродвигателя и управление на 
приложението.

Концепция

Плавно стартиране
Плавно спиране
0,1 – 11 kW @ 400 V
208 – 600 V мрежово напрежение
24 – 480 V AC/DC
управляващо напрежение
2-фазово управление на SCR

Плавно стартиране
Плавно спиране
7,5 – 110 kW @ 400 V
200 – 575 V мрежово напрежение
110 – 440 V AC или
24 V AC/DC управляващо напрежение
2-фазово управление SCR

Стартиране с ограничаване на тока
Плавно спиране
Защита на електродвигателя
7,5 – 110 kW @ 400 V
200 – 575 V мрежово напрежение
110 – 440 V AC или
24 V AC/DC управляващо захранване
2-фазово управление SCR

Усъвършенствано плавно пускане и 
плавно спиране
Защита на двигателя и системата
7,5 – 800 kW @ 400 V (21-1600A)
200 – 690 V мрежово напрежение
110 – 220 V AC или
24V AC/DC управляващо напрежение
3-фазово управление SCR

Старт/стоп

Синхронизирано плавно повишаване 
на напрежението
Регулируем пусков момент
Избираема функция за рязък старт.

Синхронизирано плавно повишаване 
на напрежението
Регулируем начален въртящ момент.

Стартиране сограничаване на тока
Начално плавно увеличаване на тока.

Адаптивно управление на ускорението 
(ААС)
Стартиране с ограничаване на тока
Старт с повишаване на тока
Двойна функция на параметрите
Бърз старт
Работа с ниска скорост

Синхронизирано плавно понижаване 
на напрежението

Синхронизирано плавно понижаване 
на напрежението

Синхронизирано плавно понижаване 
на напрежението

Адаптивно управление на 
отрицателното ускорение (ААС)
TVR софтстоп (синхронизирано 
изменение на напрежението)
По инерция до спиране
Функция DC спирачка – три фази
Функция за плавна спирачка
Работа с ниска скорост

Защита

Претоварване на електромотора
(регулируемо задействане)
Удължено пусково време
Обратно завъртане на фазата
Вход на термистор на електродвигателя
SCR на късо –  стартът невъзможен
Неизправно захранване – стартът 
невъзможен
Моментно претоварване

Като MCD 202 +
Защита за минимален ток
Токов дисбаланс
Загряване на стартера
Закъснение при рестартиране
Предупреждение преди изключване
Регулируема чувствителност към фазов 
дисбаланс
–  Програмируемо изключване на входа
–  Изключване при загуба на отделна 

фаза
–  Изключване при късо съединение 

на SCR
–  Претоварване на реле на вътрешен 

байпас
–  Неизправност на реле на вътрешен 

байпас
Напълно регулируема защита
Прекъсване на мрежовата комуникация
Прегряване на топлоотвеждащия 
радиатор
Неизправност на батерията/часовника
Захранваща честота
Външно прекъсване

Изходи

Едно изходно реле:
Линейно контакторно управление

Две изходни релета:
Линейно контакторно управление
Работен контактор или функция за 
изключване

Три изходни релета:
1 програмируемо
Програмируем аналогов изход:
Термистор на електродвигателя

Управление

Универсално двужично управление
Програмируемо чрез 3 въртящи 
превключвателя

Дву- или трижично управление
Програмируемо чрез 3 въртящи 
превключвателя
Бутон за връщане в начално положение

По заявка:
Модули за серийна
комуникация
Комплект за дистанционен оператор
Компютърни програми

Дву- или трижично управление
Програмируемо чрез 8 въртящи 
превключвателя
Бутон за връщане в начално положение

По заявка:
Модули за серийна
комуникация
Комплект за дистанционен оператор
Компютърни програми

8-езичен графичен дисплей и 
клавиатура
Бързо меню и меню за приложението
Бутони за старт, стоп, връщане 
в първоначално положение и 
дистанционно управление
Входове за дву- или три-жично 
управление

По заявка:
Модули за серийна комуникация
Комплект за дистанционен оператор
Компютърни програми

Други характеристики

Изключително издръжлив SCR дизайн 
за неограничен брой стартирания на 
час, светодиодни индикации, ІР 20

Интегриран байпас на SCR за 
минимални физически размери и 
топлинно разсейване по време на 
нормална работа.
Светодиодни индикации за 
състоянието
IP 20 (7,5 – 55 kW @ 400 V)
IP 00 (75 – 110 kW @ 400 V)
Наличен комплект за защита

Интегриран байпас на SCR за 
минимални физически размери и 
топлинно разсейване по време на 
нормална работа.
Светодиодни индикации за 
състоянието
IP 20 (7,5 – 55 kW @ 400 V)
IP 00 (75 – 110 kW @ 400 V)
Наличен комплект за защита

Байпас до 110 kW
Избираема събирателна шина от 360 
А нагоре
Работни таймери
Jog – работа с малка скорост)
Автоматично изчистване в случай на 
грешки
Аварийна работа режим пожар
Регистър за 99 събития
Регистър на отказите
Програмируема от потребителя 
функция за измерване и контрол
Симулация преди свързване на 
линейното напрежение



Специализация в областта на 
задвижванията
Специализация се е превърнала в 
ключова дума от 1968 година насам, 
когато Данфосс въведоха в масово 
производство първото в света 
вариаторно задвижване за двигатели 
с променлив ток и го нарекоха VLT®.
Двехиляден персонал разработва, 
произвежда, продава и осигурява 
сервизно обслужване на задвижвания 
и софт-стартери в повече от сто 
страни, като вниманието му е концен-
трирано само върху задвижвания и 
софт-стартери. 

Интелигентни и новаторски 
Занимаващите се с разработки 
служители на Данфосс напълно са 
възприели модулните принципи в 
развойната дейност, както и в 
конструирането, производството и 
конфигурирането на задвижвания.
Техническите характеристики на 
бъдещето се разработват паралелно, 
използувайки специализирана 
технологична платформа. Това 
позволява разработването на всеки 
елемент да става паралелно с 
другите, като същевременно се 
съкращава времето до появата на 
пазара и се гарантира, че клиентите 
по всяко време могат да се възползу-
ват от най-новите постижения.  

Доверете се на специалистите
Ние носим отговорност за всеки 
елемент от нашата продукция. Фактът, 
че ние разработваме наши собствени 
технически характеристики, хардуер, 
софтуер, захранващи модули, платки 
с печатен монтаж и принадлежности, 
е Вашата гаранция за надеждност на 
изделия ни. 

Обслужване на място 
– по целия свят
Уредите за управление на двигатели 
VLT® работят в различни направле-
ния по целия свят и експертите на 
Данфосс намиращи се в повечи от сто 
страни са готови да помогнат на на-
шите клиенти със съвети по приложе-
нието им и с техническо обслужване, 
където и да се намират те.
Специалистите на Данфосс 
 Направление „Електрозадвижвания” 
спират да работят едва когато пре-
дизвикателствата, пред които са по-
ставени нашите клиенти във връзка 
със задвижванията, бъдат разрешени.

Защита на околната среда

Изделията VLT® се произвеждат 
 съобразявайки се както с природ-
ната, така и с обществената околна 
среда.

Всички дейности се планират и из-
вършват вземайки предвид индиви-
дуалните особености на членовете 
на персонала, работната обстановка 
и външната околна среда. Произ-
водството се осъществява без шум, 
дим и други замърсители, а нашите 
компании действуват с отговорност 
спрямо местното общество.

Съблюдаване на европейските 
директиви
Всички заводи са сертифицирани по 
стандарта ISO 14001 и съблюдават 
директивите на ЕС за отпадъци от 
електрическо и електронно оборуд-
ване (WEEE), директивата за обща 
безопасност на изделията (GPSD) и 
директива “Машини”.

Задвижванията на Данфосс са воде-
щи сред всички серии и отговарят на 
изискванията на директивата RoHs.

Ефективност на изделията
Едногодишното производство на 
задвижвания VLT® ще спести енергия 
равняваща се на енергията, произ-
веждана от една атомна електро-
централа. По-доброто управление 
на технологичния процес в същото 
време води до подобряване на ка-
чеството на продукцията и намалява 
загубите и износването на оборуд-
ването.

Какво всъщност е VLT®
Данфосс Направление „Електрозадвижвания” е световен лидер 

сред специализираните доставчици на задвижвания и печели все 

по-голям пазарен дял.
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