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Field Drive System® 

 

                        Plug en Play motorstarters en frequentieregelaars 

               Voor Weidmüller Fieldpower®         

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Fieldpower® de oplossing voor uw decentrale automatisering 

  

  
Bij decentrale automatisering maakt  de automatiseerder vaak gebruik van 
een industrieel bussysteem  waarbij elke 
belasting wordt voorzien van een 
afzonderlijke  voedingskabel.  
 
Daarnaast kunt u op de voedingskabel besparen. 
Door gebruik te maken van één standaard (flex-)kabel, tot en met 6mm2 , 

kunt u al uw belastingen van voedingsspanning voorzien. 

 

 
Engineering 

Het configureren van deze Power bus is, met behulp van het softwarepakket 
NetCalc, zeer eenvoudig. Dit Windows georiënteerd softwarepakket biedt u 

de mogelijkheid om uw 
installatie te ontwerpen door 
de diverse belastingen op 
Fieldpower® te plaatsen, 
kabeldiameter te bepalen, etc. 
Een uitdraai van het project 
geeft toegevoegde waarde 
aan het technisch constructie 
dossier. 
 
 
 

 
 
Installatie 

De installatie van Fieldpower® is dusdanig eenvoudig dat deze dikwijls 
wordt uitgevoed door niet elektrisch onderlegt personeel. Dit geldt ook voor 
de MSF-Technik motorstarters en frequentieregelaars voor op Weidmüller 
Fieldpower®, Field Drive System®. 
 
Fieldpower reduceert de doorlooptijd van uw installatie. 
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Field Drive System® 

 

                        Plug en Play motorstarters en frequentieregelaars 

               Voor Weidmüller Fieldpower®         

 
 

 
 

24V DC 

Cascade 

 
 

 
 

 
 

 

 
Motorstarters en frequentieregelaars: 

 
De Weidmüller Fieldpower® motorstarters en 
frequentieregelaars, Field Drive System® van MSF-
Technik, zijn een uitbreiding op het Fieldpower concept 
van Weidmüller.  
De motorstarters en frequentieregelaars kunnen direct op 
de powerbox geplaatst worden. De elektrische verbinding 
wordt gemaakt met de hiernaast afgebeelde stekker met 2 
veiligheid haakjes. 
Daarnaast bieden deze motorstarters en 

frequentieregelaars voor u de volgende voordelen: 
- Compacte bouwvorm  
- IP65 

- Vol elektronische motorstarters en 
frequentieregelaars 

- Eenvoudige montage en aansluiting 
- E-plan macro’s worden kosteloos ter 

beschikking gesteld.  
- Software frequentieregelaars wordt kosteloos ter beschikking gesteld 
- Bewezen functionaliteit 
- Aansturing: 24VDC, cascade, ASi, Profibus DP of ProfiNet. 
- Standaard interne rem aansturing (programmeerbaar bij regelaar) 
- Temperatuurbewaking motor (PTO/PTC). 
- Leverbaar in mono- en  duo (soft)switch, softswitch reverse en 

frequentieregelaar.  
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