
In de aandrijftechniek komen de voordelen van ASi met name tot uitdrukking: eenvoudige installatie
dankzij doordringtechnologie, vrije keuze qua topologie, grote mate van �exibiliteit en lage kosten.

Uitgebreid pakket aan oplossingen voor uiteenlopende aan-
drijvingen en motoren
Bihl+Wiedemann heeft een uitgebreid portfolio met oplossingen voor aandrijvingen van vele toon-
aangevende fabrikanten – voor aangedreven rollen (Interroll, Itoh Denki, RULMECA), gelijkstroommo-
toren (EBM-Papst) en frequentieomvormers (SEW, NORD, Rockwell, Lenze, Bon�glioli). Ook producten
van andere fabrikanten kunnen naar wens worden geïntegreerd. Combineer onze ASi-5- en ASi-3-
oplossingen om altijd de perfecte mix voor elke uitdaging te hebben.

Voordelen van ASi-5-aandrijfoplossingen
• Grote bandbreedte en kortlopende cycli maken het mogelijk snelheden en acceleratie cyclisch te schri-

jven;
• Uitgebreide diagnosemogelijkheden, bijv. om kortsluiting op een uitgang of overbelasting van de sen-

Talloze aandrijfoplossingen met ASi-5 en ASi-3
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sorvoeding te detecteren, maar ook aandrijvingsspeci�eke diagnosemogelijkheden zoals het uitlezen
van de actuele motorstroom;

• Gestandaardiseerde gegevensmapping staat garant voor een optimale en altijd gelijke aansturing,
onafhankelijk van de gebruikte aandrijving;

• Bij sommige aandrijvingen: de optie om de bekende PROFINET-gegevensmapping te gebruiken;
• Bij ASi-5-modules voor aangedreven rollen: e�ciënte aansturing van aangedreven rollen in 24 V- en

48 V-uitvoering, omdat via de AUX-kabel 20 W, 35 W of tot max. 50 W per rol kan worden geleverd;
• Bij ASi-5-modules voor frequentieomvormers en gelijkstroommotoren: motorparameters makke-

lijk en inzichtelijk wijzigen en in geval van vervanging automatisch herstellen.

ASi-3-aandrijfoplossingen voor eenvoudige toepassingen
Ons portfolio met aandrijfoplossingen wordt aangevuld door de gerenommeerde ASi-3-motormodules.
Deze modules zijn uiterst voordelig en ideaal voor minder veeleisende toepassingen waar bijv. eenvoudige
start- en stopfuncties voldoende zijn.

Zie onze website voor meer informatie over ons uitgebreide portfolio met aandrijfoplossingen.

Heeft u vragen over onze producten en oplossingen?
Wij adviseren u graag persoonlijk.
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