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O

pracowany przyrząd przystosowany jest do zasilania grzałek oporowych dużej mocy o napięciu pracy do 35 VDC.
Zasilacz pozwala na regulację prądu w zakresie do 600 A.
Przyrząd ten stanowi komplementarne uzupełnienie oferty
specjalizowanych zasilaczy DC dla urządzeń PVD, wykorzystywanych
w inżynierii materiałowej. Jego cechą charakterystyczną jest uzyskanie dużej mocy (20 kW) przy niskim napięciu pracy (do 35 Vdc). Niskie
napięcie pracy wynika z konieczności dopasowania warunków pracy
grzałek oporowych, wykorzystywanych w procesie dogrzewania detali, do warunków procesów PVD. Ważnym elementem sterowania zasilacza jest jego pełna zgodność z innymi zasilaczami oferowanymi do
budowy i modernizacji stanowisk badawczych i technologicznych PVD.
Opracowany przyrząd może funkcjonować w dwóch trybach: w trybie
pracy manualnej z wykorzystaniem lokalnej klawiatury oraz w trybie
zdalnym z wykorzystaniem lokalnej sieci Modbus RTU.

Napięcie pracy:			

do 35 VDC

Prąd regulowany w zakresie:		

do 600 A co 1 A

Zdalne sterowanie za pomocą sieci:

Modbus RTU
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T

he developed device is designed to supply power to high
power resistance heaters with operating voltage up to 35 Vdc.
The adapter enables the adjustment of the current in the
range up to 600A. This instrument provides a complementary
supplement to the offer of specialised DC adapters for PVD devices used
in materials engineering. It is characterised by the ability to reach high
power (20 kW) at low operating voltage (up to 35Vdc). The low operating
voltage stems from the need to adjust working conditions for resistance
heaters, which are used in the process of reheating details, to the
conditions of a PVD process. An important element of the control of the
adapter is its full compatibility with other adapters intended for the
construction and modernisation of test stands and technological stands
for PVD processes. The developed device can be operated in two modes:
a manual mode using a local keyboard, and a remote mode using the
local Modbus RTU network.

Operating voltage: 			

up to 35 VDC

Current regulated in the range:		

of 600 A and 1 A

Remote control using: 			

Modbus RTU network
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Power adapter for high power resistance
heater mounted in a control cabinet
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