S 109.012 IR

MicroKraft

کنترل کننده پیشرفته و  HMIدر منبع تغذیه ESP
 KraftPowerconیک تامین کننده منبع تغذیه های ولتاژ باالی بین الملی است

) MicroKraft III (MKIIIیک واحد کنترل کننده جهت بهینه سازی کنترل
منابع تغذیه در ترانسفورمرهای تک فاز و سه فاز می باشد .این یک روش
آسان جهت استفاده از کنترل کننده است که به شما اجازه می دهد توسط
تعداد کمی دکمهMKIII ،را به رابط کاربرمحور انسان ماشین  HMIتبدیل
کند.

ISO 9001

S 109.012 IR

ویژگی های اصلی

•هردوی یک سوکننده یک فاز/دوفاز و سه فاز را کنترل می کند.
•حالت اصلی شارژ
•حالت برق متناوب CBO
•دیونیزه پس از جرقه
•کنترل ظرفیت
•کنتل تخلیه کرونا
•کنترل ریموت از طریق مود باس ،پروفیباس ،پروفینت
•کنترل جرقه که برای کنترل جرقه های باال بر دقیقه مناسب
است.

•حالت کنترل در هر دو حالت ولتاژ/و رمپ
•باتری پشتیبان
•زنگ های هشدار حادثه و نظارت
•برنامه های جداگانه می توانند برای جریان های مختلف ذخیره
شوند.
•پشتیبانی ازچندین زبان (انگلیسی ،سامی،فرانسوی،
اسپانیایی ،دانمارکی)... ،
•کاهش ولتاژ و Co

گزینه ها

تا  3چکش الکتریکی در هر دستگاه کنترل را کنترل می کند .برای جلوگیری از تداخل همزمان  ،به مانع بین دستگاههای کنترل قرار می گیرد.
صفحه کلید

صفحه نمایش گرافیکی

ساعت

پردازنده

حافظه

کنترل چکش الکتریکی C
کنترل چکش الکتریکی A
هشدار /LPWکنترل چکش الکتریکی S
هشدار خالصه
توقف
شروع

هشدار چکش الکتریکی E
هشدار چکش الکتریکی C
قفل چکش الکتریکی
کاهش ولتاژ
تنظیم هشدار/چکش الکتریکی  Sهشدار
قفل مدار هشدار
دمای ترزیستور هشدار
دمای هشدار روغن
سطح هشدار روغن
هشدار اولیه بارزیاد
کنترکتور اصلی روی فید بک
فیدبک آشکارساز جرقه

اندازه گیری شفافیت
جریان اولیه
ولتاژ رسوب
جریان رسوب

تریزستور B
تریزستور A

داده های فنی
ولتاژ اصلی تغذیه
نمایش
رابط

24V AC ± 10%
240 x 64 dot. matrix LCD
 64پولس اوین هدر به
DIN 41651
 12دیجیتال
 5آنالوگ
 8دیجیتال

باس ارتباطی
دمای محیط
ابعاد
وزن
درجه حفاظت
پنل برش

RS-485

ورودی
خروجی

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

+5..+60 °C

)315 x 205 x 45 (l x w x d
kg 3
 IP 54در جلو
256 x 176 mm

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

مشخصات دستگاه میتواند بدون اطالع قبلی تغییر کند

خروجی دیجیتال

ورودی دیجیتال

ورودی آنالوگ

روشن کردن ترزیستور

رابط RS-485
 RS-485باس
 RS-485باس

ناظر

