
En frekvensomformer er et effektelektronisk apparat, der 
kan styre hastigheden på en elektrisk motor. Selv små 
ændringer i motorhastighed kan give store ændringer i 
energiforbruget. Faktisk kan verdens samlede elektriske 
energiforbrug reduceres med 10 %, hvis man bruger 
frekvensomformere i alle egnede applikationer.

Elektriske motorer snurrer overalt
Vi tænker sjældent over det, men vi er omgivet af små 
og store elektriske motorer døgnet rundt. De allerfleste 
kører i applikationer inden for varme, ventilation og 
airconditionanlæg samt i alverdens forskellige pumper. 
For eksempel tegner vand- og spildevandsbehandling 
sig typisk for mellem 25 og 40 % af en kommunes elfor-
brug. Men vi finder også elektriske motorer i elevatorer, 
rulletrapper og alskens former for transportbånd, kraner 
og hejseværker. 

Danfoss Drives udvikler og leverer energieffektive 
frekvensomformere til alle disse formål overalt i verden. 
Her har man hele tiden fokus på optimering af energi-
forbrug, styresystemer og driftssikkerhed indenfor alle 
områder af den anvendte effektelektronik. Selv meget 

små forbedringer kan betyde store gevinster – både for 
Danfoss, virksomhedens kunder og for det globale miljø. 

Frekvensomformere i bæredygtige elsystemer
Frekvensomformere anvendes også til at konvertere 
energi fra de vedvarende energikilder som vind, sol og 
bølger, så den kan overføres til elnettet eller bruges  
lokalt. Desuden anvendes frekvensomformere i 
hybrid teknologier, hvor effektelektronikken tager sig 
af kombinationen af konventionelle energikilder og 
energi opbevaring for at skabe komplette løsninger til 
energihåndtering. 

Danfoss er en af de store danske virksomheder, som 
allerede står godt rustet til at imødekomme den forven-
tede vækst i interesse og efterspørgsel efter bedre, min-
dre og mere energieffektiv effektelektronik i de kommen-
de år. Det handler om at bevare det forspring, vi har på 
området. Derfor er Danfoss med i CEES, hvor industrien 
og universitetsverden samarbejder om forskning og 
innovative udviklingsprojekter med fokus på den ellers 
så godt skjulte effektelektronik. 

Elektriske motorer forbruger
40 % af al elektrisk energi
- Skær toppen af forbruget med frekvensomformere

Center for Elektriske Energisystemer (CEES) er et dansk netværk for 
virksomheder og forskningsinstitutioner. Vi beskæftiger os med forskning og 
udvikling af elektriske energisystemer, som på verdensplan udgør et marked  
på over 300 mia. kr. årligt. 

Partnerne i netværket er universiteter og private danske virksomheder.  
Vores mål er at sikre og udbygge Danmarks styrkeposition inden for effekt-
elektronik samt at få uddannet tilstrækkelig med kompetent arbejdskraft hertil.  
Vi beskæftiger os bl.a. med forskning i intelligent styring af effektelektronik.
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