Suojaa prosessi
vahinkoja ja seisokkeja
vastaan

Emotron M20 akselitehon vartija

Vakuutuksesi vahinkoja ja seisokkeja vastaan
Emotron M20 -akselitehon vartija auttaa säästämään aikaa ja rahaa.
Se suojaa pumppuja tai muita laitteita vaurioilta ja havaitsee
prosessin vaaratilanteet. Esihälytykset auttavat ehkäisemään
vahinkoja. Ainutlaatuisia ominaisuuksia ovat akselitehon mittaus ja
moottorin käyttäminen anturina. Tuloksena on vähentyneet huolto- ja
asennuskustannukset, pidennetty käyttöikä ja luotettavuus.
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Aika
Emotron M20 suojaa laitteita ja tuotantoa rikkoutumisilta ja
seisokeilta. Ajoissa saatu varoitus antaa mahdollisuuden
korjata tilanteen, ennen kuin vahinkoa ehtii tapahtua.

100%

Moottorin kuorma

Akselitehon laskenta on luotettavampi valvontamenetelmä kuin epälineaariset
tekniikat. Virran mittaus on riittävä vain moottorin suurilla
kuormituksilla ja vaihekulma vain pienillä kuormituksilla. Ottoteho on
lineaarinen, mutta ei ota huomioon moottorissa tapahtuvia häviöitä.

Ennakoiva toiminta säästää aikaa ja rahaa

Korreloi suoraan pumpun käyrän kanssa

Kun käytät Emotron M20 akselitehon vartijaa sinun ei
tarvitse suojata pumppuja ja eri laitteita muilla
toimenpiteillä. Akselitehon vartija tarjoaa luotettavan
vakuutuksen prosessin vikaantumiselta ja kalliilta
seurauksilta. Hälyttää välittömästi ylikuormituksesta tai
keskeyttää prosessin, ennaltaehkäisee tuotannon
keskeytyksiä, estää laitteiden vahingoittumisen ja
eliminoi tarpeettoman kulumisen. Ennaltaehkäisevä
huolto minimoi laitteiden korjauksia ja vaihtoja sekä
säästää aikaa ja rahaa. Takaisinmaksuaika on lyhyt,
monissa tapauksissa merkityksetön ottaen huomioon
yhden tuotanon keskeytyksen kustannukset. Onko

Laitteen yli- ja alikuormitus, esimerkiksi
pumpunkäyminen kuivana ja kavitoiminen,
aiheuttavatmuutoksia moottorin kuormitukseen ja
akselitehoon.Emotron M20 havaitsee heti muutoksen ja
antaahälytyksen tai pysäyttää pumpun. Rikkoutumiselta
ja seisokilta vältytään. Pumpun ja moottorin
kuormituksenylä- ja alaraja on helppo ohjelmoida tarpeen
mukaan.Toisin kuin muissa mittausmenetelmissä
tekninenhenkilökunta voi käyttää suoraan akselitehoa.
Se on hyvin tunnettu termi mekaanisten laitteiden ja
prosessien yhteydessä ja korreloi suoraan
pumpunkäyrän kanssa.

kysymys tunneista, päivistä tai viikoista tehtaallasi?
Ainutlaatuinen akseliteho
Emotron M20 käyttää ainutlaatuista tekniikkaa
moottorin akselitehon valvomiseksi. Tuloksena on
tarkka ja lineaarinen moottorin kuormitusarvo koko
kuormitusalueella. Emotron M20 laskee akselitehon
siten, että se mittaa syöttötehon ja vähentää siitä
moottorin sisäiset häviöt. Antoteho näkyy laitteen
näyttöruudussa kilowatteina ,hevosvoimina tai
prosentteina nimellistehosta.Näin saadaan tarkka
lineaarinen moottorin kuormitusarvo koko
kuormitusalueelta. Akselitehon laskenta on
valvontamenetelmänä luotettavampi kuin
epälineaarisettekniikat kuten virran ja
vaihekulmanmittaukset. Virran mittaus on riittävä vain
moottorinsuurilla kuormituksilla ja vaihekulma vain
pienilläkuormituksilla. Ottoteho on lineaarinen, mutta ei

Käyttää moottoria anturina
Emotron M20:n valvontaperiaate on nerokkaan
yksinkertainen: M20 käyttää moottoria anturina.
Tämä menetelmä lisää laitteiston toimintavarmuutta,
auttaa optimoimaan laitetarpeen sekä pienentää
asennus- ja huoltokustannuksia.
M20 asennetaan moottorin ohjauspaneeliin tai kaappiin, minkä vuoksi kaapelointitarve on vähäinen ja
asennus käy nopeasti. Mekaanisia kuormitussuojia,
erillisiä antureita tai lisäkaapelointia ei tarvita.
Putkiin tai asennuspitimiin tarvitse tehdä reikiä.
Vartija mittaa kuormitusta keskeytyksettä ja antaa
hälytyksen tai pysäyttää moottorin ja sen käyttämän
laitteen, kun kuormitus ylittää tai alittaa asetetun rajaarvon.
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Tässä esimerkissä Emotron M20 suojaa keskipakopumppua
valvomalla moottorin akselitehoa. Tyhjäkäynti tai kavitointi saa
vartijan välittömästi antamaan hälytyksen tai pysäyttämään pumpun.
Tämä menetelmä korreloi suoraan pumpun käyrän kanssa.

Kuorma
Emotron M20 käyttää moottoria omana anturinaan. Erillistä anturia
tai lisäkaapelointia ei tarvita. Myöskään ei tarvitse tehdä reikiä putkiin
tai asennuspitimiin. Asennus- ja huoltokustannukset jäävät minimiin.

Higher reliability and reduced costs
Higher accuracy with scalable output signal

Enter your settings in three seconds

The Emotron M20 has a unique feature that also offers
higher accuracy and more reliable monitoring in the event of
very small process and load variations. The analogue output
current signal can be scaled to match the actual working
range of the machine load. You can let the minimum and
maximum motor load levels (P-span) represent, for example,
idling and full load of your driven machine. The result is an
output signal proportional to the machine load. The signal can
be used as an input to indicating instruments, controllers or
PLCs. The analogue output and two relay outputs also allow
you to combine direct and indirect control. For example,
the Emotron M20 can stop a pump directly if it is at risk of
running dry, and at the same time also continuously indicate
the pump load in real time.

You easily set the warning and stop levels according to the
requirements of your specific application. The Emotron M20
uses a unique Auto set feature that allows four protection set
points to be established in just three seconds with the push
of a single key. By pressing Auto set during normal operation,
the warning and stop levels are calculated automatically on
the basis of the actual motor load measured.
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The Emotron M20 offers high accuracy, also in the event of very small load
variations. The analogue output current signal can be scaled to match the
actual working range of the machine load.

Output
signal mA

Low-cost installation and zero maintenance
The Emotron M20 offers low-cost installation. The compact
units are easily mounted next to the motor contactor in the
electric control panel and they directly monitor the motor via
a matched current transformer. External transmitters are not
required and wiring is minimized. In pump applications,
the monitor replaces expensive and service-demanding
components such as flow, pressure and temperature sensors.
In conveyor applications, no safety clutches, limit switches or
shear pins are required. And you do not need to drill holes in
pipes or mount brackets to fit the components. This significantly reduces installation time and cost. Other Emotron M20
benefits are high reliability and low maintenance costs since
the monitor is a solid-state device with no moving parts and
it can be installed away from hostile operating areas. Sensorless monitoring also eliminates the need for cleaning and
mechanical adjustment of sensors.

Protection to meet your needs
APPLICATION

CHALLENGE

EMOTRON M20 SOLUTION

VALUE

Pumps in general

Dry-running, cavitation and other

Detects over- and underload.

Increased reliability. Reduced

pump failure.

Sends warning or stops the pump.

maintenance costs. Extended
equipment lifetime.

Inefficiency due to low flow, a

Detects over- and underload.

Optimized operation. Increased

closed valve, a blocked pipe or

Sends warning or stops the pump.

reliability. Reduced equipment wear.

Mechanical flow switches and

Using pump motor as sensor

Increased reliability. Reduced mainte-

temperature sensors are expensive

eliminates need for external sensors.

nance, investment and installation

and fail frequently.

No moving parts increases reliability.

costs. Extended equipment lifetime.

Temperature sensors and flow

Detects over- and underload in low

Increased reliability. Reduced

switches do not register dry-running

load range. Using pump motor as

maintenance and installation costs.

or no-flow during low load

sensor eliminates need for external

Extended equipment lifetime.

conditions.

sensors.

Sensors need cleaning and

Using pump motor as sensor

Reduced maintenance and installation

mechanical adjustment.

eliminates need for external sensors.

costs. Easy installation and set up.

Frequent dry-running causes

Shuts pump off before it runs dry.

Reduced maintenance costs. Less

impeller etc.

Centrifugal pumps

damage and downtime.
Magnetic pumps

downtime.

Current monitoring is unreliable.

Detects underload in low

Increased reliability. Reduced

Underload is not detected in low

load range.

maintenance costs. Less downtime.

Motor running without driving the

Registers lower motor load and

Increased reliability. Preventive action

pump is not detected.

detects that motor does not drive

reduces damage and downtime.

load range.

the pump.
Screw and impeller

Dry-running is detected too late.

Detects short period of lower motor

Reduced maintenance costs.

pumps

Sensors do not register short

load. Sends warning or stops the

Extended equipment lifetime.

period of lower motor load as

pump.

Less downtime.

remaining liquid still lubricates
the pump.

APPLICATION

CHALLENGE

EMOTRON M20 SOLUTION

VALUE

Mixers

Mixer blade is damaged or has

Detects over- and underload. Sends

Optimized operation.

fallen off.

warning or stops the mixer.

Difficult to determine when

Controls viscosity according to motor

Optimized operation. Improved

viscosity is right.

load using the analogue output.

product quality.

Shaft oscillation occurs.

Detects abnormal load variations.

Reduced maintenance costs and

Sends warning or stops the mixer.

downtime.

Detects overload. Sends warning

Reduced maintenance costs and

or stops the scraper.

downtime.

Scraper blade is damaged or

Detects over- and underload. Sends

Optimized operation.

has fallen off.

warning or stops the scraper.

Jamming occurs.

Detects overload. Sends warning
or stops the process.

downtime.

Material runs out, causing

Detects underload. Sends warning

Optimized operation.

unnecessary idling.

or stops the process.

Scrapers

Jamming occurs.

Conveyor systems,
crushers etc.

TECHNICAL DATA
The Emotron M20 shaft power monitor offers advanced multi-function monitoring thanks to two
output relays, an analogue output and a display for load indication and parameter settings.
Supply voltage

100-240 VAC / 380-500 VAC / 525-690 VAC

Frequency

50 Hz / 60 Hz

Rated current

Up to 999 A via current transformer

Protection class

IP20

Approvals

CE, UL, cUL

For further technical information, please see the Emotron M20 data sheet.
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