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Kraft Classic

سه فاز

 Kraft Classicیک سرمایه گذاری قابل اعتماد است که سالیان سال مورد استفاده قرار خواهد گرفت و از آن می توان به عنوان یک منبع تغذیه قابل اعتماد استفاده نمود.

اتفاقی امتحان نکنید -قابل اعتمادترین را انتخاب کنید
واقعا” ساده است :ما باید گازهای گلخانه ای را هر چه قدر که می توانیم
کاهش دهیم ،و چون دغدغه های نسل آینده ،نسبت به این مساله
بیشتر خواهد بود .این نیازمند یک راه حل تصفیه است که قابل اعتماد
بوده و کامال” تست شده باشد ،و صرف نظر از محیط کار قابل استفاده
باشد .این یکسو کننده Kraft Classic ،نامیده می شود.

ISO 9001

اعتماد باال برای تجارت شما خوب است
با درنظر گرفتن همه موارد Kraft Classic ،یک سرمایه گذاری قابل
اعتماد است که منجر به صرفه جویی در هزینه ها می شود.
 Kraft Classicبراساس یک تکنیک آزمایش شده این تضمین را می
دهد که شما می توانید نیازهای تصفیه خودرابرآورده سازید و ازآنجایی
که قابل اعتماد است ،شما می توانید کامال” برروی فرآیندهای خود
تمرکز داشته باشید.
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کارآمد از سال 1950
 KraftPowerconمنابع تغذیه فیلترهای رسوب الکترو استاتیک را
از سال  1955تحت عنوان  Kraft Classicمعرفی نموده است .چه
مدرکی بهتر از نشان دادن قابلیت اطمینان ،سخت بودن و کارآمدی
باالی آن می توان یافت؟ این یکسو کننده های خیلی قدرتمند در همه
نوع شرایط کاری استفاده می شوند .آن ها عالوه بر قابلیت اطمینان باال،
بسیار کارآمد نیز هستند .این امر ،آن ها را به راهکارهای فنی و مالی
بسیار خوبی تبدیل کرده است .پس ،اگر شما ،به درصد خلوص و اعتماد
باال و قابلیت عملکرد پیوسته نیاز دارید Kraft Classic ،بهترین
انتخاب است.
درصنعت فعال بمانید و آن را کنترل کنید
 Kraft Classicبر روی ساختمان تصفیه غبار تعبیه می شود لذا
ارائه خدمات سرویس با دشواری همراه است .خوشبختانه کنترل کننده
 ،MicroKraftامکان دسترسی و تنظیم عملیات از راه دور را برای شما
فراهم می کند.این دستگاه در کابین کنترل قرار می گیرد و در نتیجه
می توان پارامترهای موردنظر را جهت بهبود عملکرد به آسانی نظارت و
به سرعت تغییر داد .به طور کلی  Kraft Classicمی تواند با چندین
کنترل کننده دیگر نیز کار کند و به سیستم SCADAکارخانه متصل
گردد.

•ســابقه تامین با قابلیت اطمینان باالی بیش از  15000دســتگاه
•امکان کاربری طوالنی مدت پس از ســرویس دوره ای بعلت وجود
المانهای حفاظتی
•امکان اتصــال خروجی  HVبصورت افقی و عمودی
•قابل اســتفاده در طیف گســترده ای از دما
•دارای ولتــاژ خروجــی از  70کیلــو ولت تا  150کیلو ولت و خروجی
جریــان از  100میلــی آمپر تا  4000میلی آمپر
•خروجی ســوئیچ پایه میتواند از دو طریق باشــد:
 نــوع  +T/R :1اتصال به زمین ESP نــوع  :2قطــع اتصال T/Rاز  ESPو اتصال  ESPبه زمین•ادغام با اتاقک کنترل برای بهینه ســازی

تک فاز یا سه فاز؟
دســتگاههای  Kraft Classicدر دو شــکل تک فاز و ســه فاز ارائه می گردند.

دســتگاه تــک فــاز هزینــه هــا را کاهــش مــی دهــد در حالــی کــه ســه فــاز افزایــش طــول مــوج را کاهــش داده و منجــر بــه یــک تــوان باالتــر جهــت
ارســال بــه  ESPو بــار متعــادل بیشــتر مــی شــود ،در نتیجــه فراینــدی کارآمدتــر و امــن تــر بــا دسترســی بســیار بــاال فراهــم مــی آورد کــه بــرای
صنعــت شــما خــوب اســت.

Tel: +46 31 97 97 00
Fax: +46 31 97 97 97
www.kraftpowercon.com
info@kraftpowercon.com

KraftPowercon Sweden AB
P.O. Box 2102
SE-445 02
Surte SWEDEN

مشخصات دستگاه میتواند بدون اطالع قبلی تغییر کند

ویژگی های اصلی
•ولتــاژ اصلی تغذیه  415 ، 400 ، 380ولت
•سایر ولتاژهای موجود220،440،460،480،500،575،660،690:
•دسترســی واحد  T/Rبا خروجی عمودی و افقی
•می تواند با ســوبچ پایه ورودی یا خروجی مجهز شــود
•ســویچ پایه موتوری هم در دسترس است
•ولتاژ خروجی DCاز  70تا  150کیلووات اســت
•جریــان خروجی از  100میلی آمپر تا  4000میلی آمپر اســت
•محدوده دمایی گســترده محیط از  -10تا  +55درجه ســانتیگراد شرایط
استاندارد -10..+40
•چرخ ها دوســویه هستند
• قابلیت ارائه در مدلهای تک فاز و ســه فاز

