
KATALOG

www.motkonsis.com.tr

LS ELECTRIC 
ABB
DANFOSS
INVERTEK DRIVES
AUCOM

GRUNDFOS

YILMAZ REDÜKTÖR 
INVT 



TEVFİK AYDIN
GENEL MÜDÜR

motkonsis.com.tr

25 yılı aşkın tecrübemiz ile sizlere motor kontrol sistemleri üzerine motor sürücü satıs, 
tamir, teknik servis hizmetleri, enerji tasarrufu projeleri, harmonik çözümler ve  otomasyon çözümleri-
miz ile hizmet vermekten gurur duyarız. 

        İkitelli OSB Mutsan Sanayi Sitesi M5 Blok No:3, 

         34480 Başakşehir / İstanbul - TURKEY

         info@motkonsis.com.tr

         0212 222 45 65

Günümüzde öne çıkan enerji tüketiminin önemi her alanda enerji tasarrufunun yapılmasını 
gerektiriyor. Bu gereklilik doğrultusunda doğal kaynakların israfsızca kullanılmasını 
önlemek için birçok alanda önlemler alınmaktadır. 

Endüstride tüketilen elektrik enerjisinin çok büyük oranının elektrik motorları üzerinde tüketilmesi, 
motor kontrol sistemlerinin en faydalı şekilde dizayn edilmesini gerektirmektedir. Frekans konvertörleri 
ve motor kontrol sistemleri ile daha az enerji tüketimi ile daha konforlu bir yaşam için mühendislik 
çözümlerimiz ile endüstriye hizmet vermekteyiz.
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Motor Sürücü & 
Frekans Konvvertörleri

Motor Kontrol & Enerji 
Tasarrufu Sistemleri

Otomasyon Sistemleri &
Panolar 

Harmonik Ölçüm Enerji 
Kalitesi Analizi 
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Otomasyon Sistemleri, 
Pano ve Yazılım Hizmetleri

Teknik Servisi ve 
Tamir-Bakım Hizmetleri

FAALİYET

  Otomasyon Ürünleri ve Motor         
Sürücü, Frekans Konvertorleri 

Satışı, Teknik Servisi ve 
Tamir-Bakım Hizmetleri



Harmonik Ölçüm, Enerji 
Kalitesi Analizi ve Harmonik 
Filtre Çözümleri (Aktif Filtre, 

Harmonik Filtreler)

Motor Kontrol Sistemleri ile 
Enerji Tasarrufu Projeleri
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ALANLARIMIZ



Satışını Yaptığımız AC Motor
Hız kontrol Cihazları
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LS Drive, kullanıcı dostu arayüzü, doğru ve esnek 
kontrolü ve çeşitli işlevleri ile karakterize edilir. 

Çeşitli kapasitelere ve mükemmel işlevlere sahip LS Drive Serisi, 
şirketinizin rekabet gücü için en uygun seçenek olacaktır.
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LS ELECTRIC MARKA ÜRÜNLER
BİR BAKIŞTA LS SÜRÜCÜLER



LS SÜRÜCÜ SEÇİM KILAVUZU
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Aşağıda bulunan tablo, çok çeşitli LS sürücüleri arasından işinize ve Aşağıda bulunan tablo, çok çeşitli LS sürücüleri arasından işinize ve 
motor yük tipinize uygun model seçimini yapmanıza yardımcı olur. motor yük tipinize uygun model seçimini yapmanıza yardımcı olur. 
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DANFOSS Marka Ürünler

DANFOSS FC51 0,37–22kW DANFOSS FC102 1,1–1400kW DANFOSS FC302 0,25–1400kW

FC51 Standart Sürücü, genel 
maksat kullanım, fan ve 

pompa uygulamaları için 
tasarlanmıştır

FC102 Sektörel Sürücü, HVAC 
sistemlerinde, hastane, avm 
ve tünel gibi yerlerdeki, fan, 

pompa ve klima santralleri için 
özel olarak tasarlanmıştır.

FC302 Ağır Şart sürücü, vinç, 
asansör, pompa, fan, konveyör, 
mikser gibi tüm uygulamalar 

için olarak tasarlanmıştır. 
Özel yazılımlı modelleri ile 

Lift , Crane, gibi ağır şart 
kullanımları mevcuttur.

VACON 20 0,37–18.5kW VACON NXP 1,5–4500kWVACON 100 0,55–800kW

VACON® 20 en iyi fi yat/perfor-
mans oranını kompakt yapıda 

sunabilmek geliştirilmiştir. 
Dahili PID kontrol özelliği ile 

pompa, fan ve standart 
uygulamarda kullanılır.

VACON® NXP kapalı 
çevrim vektör kontrol 
fonksiyonuyla en tüm 

performans uygulamaları 
için tasarlanmıştır.

VACON® 100 frekans kontrol 
ve açık çevrim vektör kontrol 

yapısıyla standart ve genel 
maksat uygulamaları için     

uygundur. 
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ACS310 Standart Sürücü, sıralı 
pompa ve fan uygulamaları 

için özel olarak tasarlanmıştır. 
Genel maksat kullanım 

için uygundur.

ACH580 Sektörel Sürücü, 
hastane, avm ve tünel gibi 

yerlerdeki HVAC sistemlerinde, 
fan, pompa ve klima santralleri 
için özel olarak tasarlanmıştır.

ACS580 Standart Sürücü, 
pompa, fan, konveyör, mikser 
gibi değişken ve sabit moment 

gerektiren uygulamalar için 
özel olarak tasarlanmıştır.

ABB ACS310 0,37–22kW ABB ACH580 0,75–500kW ABB ACS580 0,75–500kW

ABB Marka Ürünler
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Frekans Konvertörü Uygulamalarımız
HVAC Uygulamaları
HVAC kısa adı ile bilinen ve açılımı ısıtma (Heating), havalandırma (Ventilating), 
iklimlendirme (Air conditioning) ve soğutma (Cooling), olan sistemler, bulunulan 
ortamların ısıtılması, soğutulması ve havalandırılmasını düzenleyip kontrol eden 
sistemlerdir.



Kompresör Uygulamaları
Pistonlu ve vidalı hava veya soğutma kompresörlerinde frekans konvertörü kullanılarak, 
değişken devirlerde, yüksek oranlarda elektrik enerjisinden tasarruf elde edilir. 
Ayrıca kompresörün sürekli çalış-dur periyotlarında hızlanma ataletinden dolayı 
yüksek elektrik enerjisi tüketimi ve sistemde oluşan mekanik stres önlenmiş olur.

Fan Uygulamaları
Fanlar endüstriyel işlemlerin gereği olan hava ve gaz emme ve basma fonksiyonlarının 
yanı sıra havalandırma sistemlerinde de kullanılan en önemli ekipmanlardır.
Frekans konvertörü uygulayarak %60’lara ulaşan enerji tasarrufu yapılabilir.
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Pompa Uygulamaları
Pompa sıvıları taşımak için kullanılan mekanik bir mekanizmadır. Pompa, sıvıyı düşük 
basınçtan yüksek basınca hareket ettirir ve bundan dolayı basınç içinde bir fark oluşturur. 
Pompalar mekanik kuvvetlerin fiziksel kaldırma veya sıkıştırma kuvveti ile maddeyi itme 
prensibini kullanarak çalışır.

Kule Vinç Uygulamaları
 
Şantiyelerde, sabit ya da hareketli haliyle, bina üretiminde gerekli yüklerin, düşey ve yatay 
eksende taşınmasını sağlar. Gövdenin kuleye benzeyen formu ve üzerinde uzanan köprü 
benzeri platform, yüksek gökdelenlerin ve köprülerin yapılmasında aktif rol oynar.
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Atık Su Arıtma Tesisi Uygulamaları
Atık su arıtma sistemleri, genellikle endüstri tesislerinde proses kaynaklı oluşan atıkların, 
değişik özelliklerdeki kimyasal maddelerin kullanılmasıyla atık suda bulunan kirlilik 
yüklerinin giderilmesi için dizayn edilir. Atık suların arıtılması için genel proses seçimi 
birçok faktöre dayanılarak yapılır.

Merdiven Basınçlandırma Uygulamaları
Yüksek binalarda yangın kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması yangın yönetmeliği 
gereği zorunludur. Merdiven kovanından okunan basınç bilgilerine göre, merdiven 
kovanının her noktasının eşit basınçlandırılmasına yönelik bir uygulamadır. Frekans 
konvertörü, set edilen basınç değerine göre fan devrini değiştirerek, basıncı sabit tutar.
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Servo Motor & Otomasyon Uygulamaları
Makinelerinizin ihtiyaçlarına uygun servo motor ve sürücü uygulamalarınız yapılır. 
İhtiyacınıza uygun PLC Otomasyonları gerçekleştirilir.

Hidrofor Sıralı Pompa Çalışma Uygulamaları
Sıralı pompa çalışma sisteminde, harici bir otomasyon sistemi kullanılmadan sadece 
frekans konvertörü üzerinden sistemin ihtiyacına göre pompalar devreye sırasıyla 
alınır. Frekans konvertörü sistemden aldığı geri besleme sinyal bilgisine göre 
pompaları çalıştırıp durdurabilir. Pompalar arasında eş yaşlanma yapabilir, pompa 
çalışma saatlerini izleyebilir, bakım programı oluşturabilirsiniz.
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Frekans Konvertörü Teknik Servis ve Tamir
Motkonsis Otomasyon profesyonel mühendis kadrosu ile aşağıda belirtilen hususlara önemle 
dikkat eder;
• Ürünler ile ilgili stoktan yedek parça ile hızlı onarım hizmeti.
• Sahada önleyici bakım hizmet kapsamları ile sistemin sürekliliğinin sağlanması.
• Frekans  konvertörlerine  parametre desteğinin sağlanması ve arızalı cihazlar için parametre 

yedeklerinin alınarak bilgi yedeklemelerinin yapılması.
• Geçmiş hata mesajları incelenerek, önleyici tedbir önerisinde bulunulur.
• Serviste gösterdiğimiz hassasiyetle sürücülerinizin hızlı, güvenilir ve uygun maliyetli şekilde 

tamiri sağlanmaktadır.
• Arıza tespit sonrası tarafınıza cihaza ait rapor ve resim gönderilir, sizlerin onayı ile gerekli 

işlemler yapılır.

Teknik Servis ve Tamir  Hizmeti Sağladığımız Frekans Konvertörleri



Otomasyon ve Pano Çözümlerimiz

Uygulama yapılacak sistem için gereken otomasyon, frekans 
konvertörü ve pano çözümünü paket halinde sunmaktayız.

Jet Fan Otomasyonu, 
Otopark Havalandırma Otomasyonu
Kompresör Otomasyonu
Yangın Merdiveni Basınçlandırma Otomasyonu
Pompa Sistemi Otomasyonu (Hidrofor, Sirkülasyon, Derin Kuyu, Jeotermal)
Toz Toplama Sistemi Otomasyonu
Vakumlama Otomasyon Sistemi
Grundfos Otomasyon Sistemleri Yetkili Servisi
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Harmonik Ölçüm, Enerji Kalitesi Analizi ve Harmonik 
Filtre Çözümleri (Aktif Filtre, Harmonik Filtreler)

Motor Kontrol Sistemleri ile Enerji Tasarrufu Projeleri

Dünya çapında toplam enerji tüketiminin yaklaşık olarak yarısını sanayi sektörü tüketmektedir. 
Bu tüketimin üçte ikisini de fanlar, pompalar, kompresörler vb. şekilde motorlar tüketmektedir. 
Enerji verimliliğini artırmanın yolu da motorların enerji tüketimini azaltmaktan geçmektedir. 
Bu amaçla özellikle değişken yük karakteristiği gösteren pompa, fan ve kompresör gibi uygu-
lamalarda motor kontrol sistemi için frekans konvertörlerinin kullanımı düşük yük kapasite 
kullanımlarında % 50’ye varan miktarlarda daha az enerji kullanımı sağlayarak ciddi oranlarda 
enerji tasarrufu yapılmasını sağlar.

Motkonsis olarak, tesisinizdeki motor kontrol sistemleri incelenerek, maksimum enerji 
verimliliği sağlayacak şekilde sistem tasarımları yapıyor, daha az karbon ayak izi bırakan, 
daha konforu yaşam sağlayan mühendislik çözümleri sunuyoruz.
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Referanslarımız
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Yetkili Bayiliklerini Yaptığımız Firmalar

Çözüm Ortaklığı Yaptığımız Firmalar

Sistem İntegratörlüğünü Yaptığımız Firmalar

Yetkili Servisliğini Yaptığımız Firmalar
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NOTLARNOTLAR
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