S 107.120 IR

ControlKraft Touch
کنترل امور را در دســت بگیرید
 ControlKraft Touchدر یک چارچوب صنعتی برای محیطها و شرایط نامساعد و سخت ارائه شده است.

با سیستمهای کنترل مجزا خداحافظی کنید!
طراحي مدرن  KraftPowerconبه واسطه سيستم دو حالته منحصر
بفرد ،امکان کنترل  10يکسوساز يا کنترل  20فرآيند مختلف را امکانپذير
کرده و کنترل مجموعه را تسهيل نموده است.
ISO 9001

S 107.120 IR

امکانات

-

-

 کنترل همزمان  1تا  10یکسوساز بر اساس اندازه /نوع پانل کنترل:•صفحــه نمایــش  7اینــچ  :قابلیــت کنترل  1الی  3یکسوســاز
•صفحــه نمایــش  10.4اینــچ :قابلیــت کنترل  1الی 6
یکسو سا ز
•صفحــه نمايــش  12.1و  15اينــچ  :از  1تا  10يکسوســاز
هر یکسوساز می تواند به صورت مستقل در حالت تک و دوگانه کنترل شود.
قابلیت تنظیم کردن یک مقدار ثابت در حالت  DCیا پیادهسازی دستورالعمل آبکاری در حالت .Program
کارکرد با تنظیمات پروفایل یکسوساز (ایجاد ،ویرایش ،اجرا،امکان دریافت ورودی و ایجاد خروجی بر روی کارت حافظه).
پایش و نمایش تمامی پارامترهای اصلی یکسوساز FlexKraft(به صورت لحظه ای و در یک دوره زمانی مشخص):
•جریان خروجی
•ولتاژ خروجی
•آمپر -ساعت

-

-

•تایمــر فرآیند
•وضعیــت و حالــت عملکرد یک یکسوســاز
اعالن خطا برای آگاهی اپراتور ( 2مرحله بحرانی)ثبت وقایع و خطاهاذخیره آرشیو وقایع و خطاها بر روی کارت حافظه USBقابلیت کار با برنامه های گام به گام برای هر یکسوساز (اجرا،بارگذاری ،انتخاب و را ه اندازی)
ایجاد برنامه بر روی  ControlKraft Touchو اجرای آن بر روی هریکسوساز
ذخیره سازی برنامه های ایجاد شده بر روی حافظه داخلیدستگاه و قابلیت انتقال آنها به کارت حافظه  .USBقابلیت
ذخیره  100برنامه برای هر یکسوساز
اجرای مستقل برنامه ها برای هر سمت در حالت دوگانهارتباط با یکسوساز از طریق  Modbusپروتکل RTUنصب نرم افزارهایی بر روی کامپیوتر و لپ تاپ برای کار بابرنامه ها  ،تنظیمات و آرشیو اطالعات

اطالعات فنی
7″ TFT

صفحه نمایش

10.4″ TFT

15″ TFT

12.1″ TFT

نسبت تصویر

16:9

4:3

4:3

4:3

روشنایی ()cd/m2

500

400

500

350

وضوح

500:1

400:1

700:1

700:1

نور پس زمینه

LED

LED

LED

LED

عمر نور پس زمینه

 30,000ساعت

 30,000ساعت

 50,000ساعت

 50,000ساعت

حفاظت

 IP66پانل جلویی
)آب بندی با (O ring

 IP65پانل جلویی
)آب بندی با (O ring

 IP66پانل جلویی
)آب بندی با (O ring

 IP65پانل جلویی
)آب بندی با (O ring

دمای کار

0 – 50 C⁰

0 – 50 C⁰

0 – 50 C⁰

0 – 50 C⁰

پشتیبانی از کارت SD

بله

بله

بله

بله

USB

USB 2.0 x 1

USB 2.0 x 1

USB 2.0 x 1

USB 2.0 x 1

ControlKraft Touch
کنترل تمام امور را در اختیار
شما قرار می دهد.

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

رزولوشن

800 × 480

800 × 600

1024 × 768

1024 × 768

