
Jednoduché  
a spolehlivé  
řízení motoru
Měniče Commander jsou již od roku 1983 normou 
vynikající kvality v řízení motorů.

Nová řada Commander C je postavena na šesti 
generacích znalostí, uspokojování náročných 
požadavků v široké škále aplikací a pozitivních 
zkušenostech zákazníků.

COMMANDER C  
NÍZKONAPĚŤOVÉ MĚNIČE PRO ASYNCHRONNÍ 
MOTORY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

SPECIALISTÉ NA MĚNIČE OD ROKU 1973

0,25 kW až 132 kW
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Spojte se s námi:

Oficiální distributor Control Techniques:

Drive-Setup.com 
Volně přístupná webová stránka s videi „jak na to“, 
průvodci krok za krokem a komplexními technickými 
příručkami.

Podpora on-line
Aplikace pro mobilní zařízení Diagnostic 
Tool je rychlý a jednoduchý  nástroj 
umožňující uživatelům rychle identifikovat 
poruchové  kódy, které se mohou na 
měniči zobrazit. Obsahuje snadno 
vyhledatelná schémata zapojení pro prvotní nastavení a 
nabízí vyhledávání poruchových kódů s odkazy na příslušné 
podrobné příručky. 

Naleznete zde také kontakty na týmy technické podpory na 
celém světě, které vám poskytnou technickou pomoc.

Aplikace existuje ve verzi pro Apple, Android a WindowsTM  
a lze ji stáhnout k bezplatnému užití na adrese 

www.controltechniques.com/mobile-applications

Intuitivní software pro uvedení do provozu
Aplikace Connect nabízí známé rozhraní WindowsTM pro rychlé 
uvádění do provozu a snadnou údržbu a intuitivní grafické 
nástroje na  podporu analýzy dat. Dynamické logické diagramy 
měniče umožňují vizualizaci a ovládání měniče v reálném čase. 
Prohlížeč parametrů umožňuje prohlížet, upravovat a ukládat 
parametry a importovat soubory parametrů z našich starších 
měničů.

Pokročilé řízení stroje
Pro náročnější aplikace poskytuje softwarový nástroj Machine 
Control Studio flexibilní a intuitivní programovací prostředí. To je 
možné díky integrovanému řadiči PLC, který bez dalších nákladů 
zvyšuje funkčnost měničů.

 ◼ Čerpadla, ventilátory a kompresory

 ◼ Dopravníky

 ◼ Výtahové, zdvihací a navíjecí aplikace

 ◼ Řízení přístupu

 ◼ Zpracování (míchací a mísicí zařízení, drtiče, 
centrifugy, extrudéry)

Bez ohledu na konkrétní použití je Commander C 
ideálním průmyslovým řešenímolution across industr


