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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο  αυτοματισμός στον  βιομηχανικό  χώρο  απαιτεί  και  προϋποθέτει  ενα  ευρύ  φάσμα  τεχνογνωσίας  και
ικανοτήτων.

Εντός των δεδομένων  διοικητικών διαδικασιών και παραγωγικών επεξεργασιών  καταναλώνεται  ενέργεια
σε πολλά και διάφορα μεγέθη ισχύος υπο τοπικό ή και  γενικότερο έλεγχο που βασίζεται  σε έγκαιρες και
έγκυρες μετρήσεις.

Ετσι,  στην  προσπάθειά  μας  να  καλύψουμε  τις  ανάγκες  και  απαιτήσεις  του  βιομηχανικού  χώρου  με
συστηματικό και ακέραιο τρόπο, έχουμε αναγνωρίσει και δραστηριοποιηθεί στις  εξής τεχνολογίες:

· Διαχείρισης στοιχείων παραγωγής με την οποία διανέμονται και συλλέγονται οι εντολές και μηνύματα
του  χώρου.   Πρόκειται  για  την  σειρά  “Quamatic”  η  οποία  επιτρέπει   τον  αναλυτικό  (“top-down”)
σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής δομής ενός τέτοιου συστήματος εως και την συμπεριφορά του σε τοπικό
επίπεδο,

· Αυτόματου ελέγχου και ρομποτικής με την οποία επιτυγχάνεται αυτή η επιθυμητή συμπεριφορά,

· Δοκιμών  και  μέτρησης με  την  οποία  διασφαλίζεται  ο  έγκαιρος  και  αποτελεσματικός  έλεγχος  των
εποπτευομένων διαδικασιών, και

· Ηλεκτρονικών ισχύος με την οποία ελέγχονται οι ροές ενεργείας στο χώρο. 

Πιστεύουμε  οτι  στο  σημερινό  παγκόσμια  ανταγωνιστικό  περιβάλλον  τα  προϊόντα  και  υπηρεσίες  μιας
εταιρείας πρέπει να προσθέτουν αξία στα προϊόντα και υπηρεσίες του πελάτη της και να μην προωθούνται
“εταιροκεντρικά”.

Ετσι, ολα μας τα προϊόντα διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν πρόσθετη αξία στους
πελάτες  μας.  Επιπλέον,  οταν  μεγιστοποιούμε  αυτήν  την  αξία,  πρέπει  να  προσφέρουμε  μόνο  το
αντικειμενικά αναγκαίο και για αυτό τον λόγο πολλά απο τα προϊόντα μας έχουν την μορφή υποσυστήματος
OEM.

Τέλος,  οι  υπηρεσίες  έρευνας  και  ανάπτυξης  που  διαθέτουμε,  προσφέρονται  για  την  προσαρμογή  και
ενσωμάτωση  των  προϊόντων  μας  σε  βιομηχανικά  συστήματα  ή  αυτοτελή  προϊόντα  καθώς  και  για  τον
σχεδιασμό νέων και τεχνολογικά απαιτητικών συσκευών και μηχανημάτων.

Το  παρόν  έντυπο  προσφέρει  μια  γενική  εικόνα  των  δυνατοτήτων  μας  στον  “γενναίο  νέο  κόσμο” του
βιομηχανικού αυτοματισμού.
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1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

1.α. Τριπλός αυτορυθμιζόμενος ελεγκτής μεταβλητού βήματος AVSR3

Ο ελεγκτής AVSR3 χρησιμοποιεί  τεχνολογία διόρθωσης μεταβλητού βήματος στην  αντιστάθμιση αέργου
ρεύματος σε επτά βήματα. Διαθέτει τρείς διατάξεις solid state relay 25 Α (ανα φάση) οι οποίες συνδέουν και
αποσυνδέουν πυκνωτές αντιστάθμισης στην μονοφασική ή τριφασική γραμμή. Η εγκατάστασή του γίνεται
γρήγορα και χωρίς σφάλματα καθότι  αυτορυθμίζεται  και  δεν απαιτεί  καμία άλλη εργασία για να  τεθεί  σε
λειτουργία.  Κατα την  αυτορύθμισή του ο AVSR3 μετρά το μέγεθος των  πυκνωτών  και όλων των  άλλων
σχετικών  παραμέτρων  ελαχιστοποιώντας  τον  αντίστοιχο χρόνο  και  τις  εργασίες θέσης σε λειτουργία.  Η
εγκατάσταση συστήματος AVSR3 είναι καθαρά τύπου "σύνδεσης και άμεσης λειτουργίας".

Αυτορυθμιζόμενος ελεγκτής μεταβλητού βήματος AVSR3

Η τεχνολογία μεταβλητού βήματος επιτρέπει  την  σύνδεση πυκνωτών  αντιστάθμισης διαφόρων μεγεθών
στην διόρθωση συνημιτόνου με πρακτικά οποιοδήποτε ελάχιστο βήμα και εύρος αντιστάθμισης. Κατα την
λειτουργία του, ο ελεγκτής υπολογίζει  το απαιτούμενο βήμα διόρθωσης και  συνδέει  τον συνδυασμό των
πυκνωτών των οποίων το άθροισμα είναι ίσο ή εγγύτερο με το υπολογισμένο μέγεθος. Ο AVSR3 συνδέει
μέχρι τρείς πυκνωτές και, όταν τα μεγέθη τους είναι  δυαδικά πολλαπλάσια (x1, x2 και x4) του ελάχιστου
απαιτούμενου βήματος, παρέχουν αντιστάθμιση επτά βημάτων.

r.13 Mar18 Copyright © 1995-2018. Cognito Quam ΕΠΕ, ΤΘ 67212, Μελίσσια, Αθήνα 15102.
Τηλ/fax: 210.8049475 - http://www.cognitoquam.gr
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Χαρακτηριστικά AVSR3
Μεταβλητό βήμα 
διόρθωσης

Το  βήμα  διόρθωσης  είναι  οποιοσδήποτε  συνδυασμός  των  οδηγουμένων
πυκνωτών και επιτρέπει την υλοποίηση συστημάτων με έως επτά βήματα.

Αυτορύθμιση Η λειτουργία αυτορύθμισης διορθώνει όλα τα εσωτερικά σφάλματα μέτρησης,
ανιχνεύει  την  διαφορά  φάσης  του  μετασχηματιστή  ρεύματος  και  μετρά  το
μέγεθος  κάθε  πυκνωτή.  Μετά  την  αυτορύθμιση  δεν  απαιτείται  καμία  άλλη
επέμβαση ή επανασύνδεση.

Τροφοδοσία  απο  την
γραμμή  ή  ξεχωριστή
γραμμή ελέγχου

Η  χωριστή,  γαλβανικά  μονωμένη  τροφοδοσία  ελέγχου  επιτρέπει  την  απ'
ευθείας  τροφοδοσία  απο  την  γραμμή  ή  απο  γραμμή  ανεξάρτητη  απο  το
κύκλωμα ισχύος.

Ζεύγος I/O εξωτερικού 
ελέγχου

Το ζεύγος εισόδου/εξόδου εξωτερικού ελέγχου επιτρέπει την ενσωμάτωση σε
εξωτερικά  εποπτικά  συστήματα.  Η  είσοδος  δέχεται  την  εξωτερική  εντολή
ενεργοποίησης και η έξοδος επιστρέφει την κατάσταση του συστήματος. Και
οι δύο είναι προστατευμένες και γαλβανικά μονωμένες.

Τρόποι εξωτερικού 
ελέγχου

Το  ζεύγος  εισόδου/εξόδου  εξωτερικού  ελέγχου  λειτουργεί  με  τρεις
διαφορετικές τρόπους που επιλέγονται στον διακόπτη DIP:
• Στατικός τρόπος: Η λειτουργία του AVSR3 ενεργοποιείται  απο την είσοδο

και η κατάστασή της αναφέρεται στην έξοδο.
• Σε σειρά: Αριθμός AVSR3 συνδέονται  σε σειρά με την έξοδο του ενός να

οδηγεί  την  είσοδο  του  επομένου  στην  σύνθεση  συστημάτων  με
περισσότερα βήματα πυκνωτών. Ο γενικός έλεγχος γίνεται απο την είσοδο
του πρώτου AVSR3.

• Αλληλοεξάρτησης:  Αριθμός AVSR3 συνδέονται  κυκλικά με την  έξοδο του
ενός  να  οδηγεί  την  είσοδο του επομένου  στον  κύκλο επιτρέποντας  την
μεταγωγή  μόνο  ενός  πυκνωτή  της  ομάδας  σε  κάθε  δεδομένη  στιγμή.
Τυπική  εφαρμογή  αποτελεί  η  χρήση  τριών  μονοφασικών  AVSR3  που
ελέγχουν  την  κάθε  φάση  τριφασικής  εγκατάστασης  με  σκοπό  την
ελαχιστοποίηση  των  διαταραχών  που  οφείλονται  στην  επαγωγή  του
ουδετέρου (μακριά καλώδια).  Ο γενικός  έλεγχος γίνεται  με την  σε  σειρά
σύνδεση διακόπτη σε μία απο τις εισόδους.

Μέτρηση ρεύματος Γίνεται  με  τυποποιημένο  μετασχηματιστή  ρεύματος  με  δευτερεύον  5  A.  Η
διαφορά φάσης του μετασχηματιστή ανιχνεύεται κατα την αυτορύθμιση και ο
μετασχηματιστής  μπορεί  να  τοποθετηθεί  σε  οποιαδήποτε  φάση  και
κατεύθυνση.

Ανίχνευση  του  άεργου
ρεύματος

Το άεργο ρεύμα ανιχνεύεται μετρώντας την φάση και μέγεθος του φαινομένου
ρεύματος.

Διακόπτης solid state Η κάθε διάταξη solid state relay συνδέει τους πυκνωτές αντιστάθμισης στην
γραμμή  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  δειγματοληψίας.  Κάθε  διάταξη
προστατεύεται  απο υπερθέρμανση  η οποία συνήθως  προκαλείται  απο την
αστοχία του ρελαί παράκαμψης. (Βλέπε παρακάτω).

Συγχρονισμένη
σύνδεση πυκνωτή

Η σύνδεση του κάθε πυκνωτή γίνεται  οταν η τάση της γραμμής είναι  ίση με
αυτή του πυκνωτή ελαχιστοποιώντας το ρεύμα εισροής, αρμονικές, παράσιτα
και την αντίστοιχη καταπόνησή του πυκνωτή διασφαλίζοντας την αξιοπιστία
και μακρόχρονη λειτουργία του.

Ρελαί παράκαμψης Κάθε  διάταξη  σύνδεσης/αποσύνδεσης  διαθέτει  ρελαί  παράκαμψης η οποία
ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειές της. Η αναπόφευκτη φθορά και αστοχία
του  ρελαί  κατα  το  τέλος  της  ενεργού  λειτουργίας  του  ενεργοποιεί  την
αντίστοιχη προστασία υπερθέρμανσης.

Περίοδος
δειγματοληψίας

Επιλέξιμη στον διακόπτη DIP μεταξύ 5, 10, 20 και 30 δευτερολέπτων.

Δοκιμή  των διατάξεων
ισχύος

Ενεργοποιείται  στον  διακόπτη  DIP  και  συνδέει  όλους  τους  πυκνωτές  για
έλεγχο της κάθε διάταξης σύνδεσης/αποσύνδεσης.

Οθόνη  LCD  2x16
χαρακτήρων 

Η οθόνη LCD προβάλλει την κατάσταση και μηνύματα του συστήματος.

Μονωμένες  διατάξεις
ελέγχου

Οι  γαλβανικά  μονωμένες  διατάξεις  ελέγχου απο  την  γραμμή  και  τους
πυκνωτές ενισχύουν την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία της μονάδας.

Προστασία Προστασία απο υπερτάσεις, βυθίσεις, βραχυκυκλώματα και υπερθέρμανση.

r.13 Mar18 Copyright © 1995-2018. Cognito Quam ΕΠΕ, ΤΘ 67212, Μελίσσια, Αθήνα 15102.
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Η σύνδεση και αποσύνδεση γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα δειγματοληψίας που καθορίζονται στον
διακόπτη DIP και είναι μεταξύ 5 και 30 δευτερολέπτων. Η απόκριση του AVSR3 επιτρέπει την χρήση του σε
εφαρμογές  αντιστάθμισης  συχνά  εκκινουμένων,  χαμηλής  διάρκειας  και  μεταβλητών  φορτίων  οπως
ανελκυστήρες,  μηχανικοί  διάδρομοι  και  ταινειόδρομοι,  συμπιεστές,  αντλίες,  ανεμιστήρες  και  φωτισμού
επαγγελματικών χώρων.

Το μέγεθος κάθε πυκνωτή ανιχνεύεται και μετράται κατα την εγκατάσταση του AVSR3. Ο ελεγκτής διαθέτει
λειτουργία  αυτορύθμισης  κατα  την  οποία  ο  AVSR3  διορθώνει  όλα  τα  εσωτερικά  σφάλματα  μέτρησης,
ανιχνεύει  την  διαφορά φάσης του μετασχηματιστή ρεύματος (έντασης) και  μετράει  τα μεγέθη των  τριών
πυκνωτών.  Αυτές  οι  παράμετροι  χρησιμοποιούνται  μετά  κατα  την  κανονική  λειτουργία  του  ελεγκτή
διασφαλίζοντας  ακριβή,  αποτελεσματική  και  αξιόπιστη  λειτουργία.  Η  εγκατάσταση  του  AVSR3  γίνεται
γρήγορα και χωρίς σφάλματα αφού, μετά την αυτορύθμιση, δεν απαιτείται  καμία άλλη ενέργεια απο τον
εγκαταστάτη.

Τυπικό τριφασικό (ανω)  και  μονοφασικό (κάτω)  σύστημα με τον αυτορυθμιζόμενο  ελεγκτή μεταβλητού
βήματος  AVSR3.  (Ο  κωδικός  “ccc”  αναφέρεται  στη  τροφοδοσία  ελέγχου  και  ο  “vvv”  στη  γραμμή
εγκατάστασης).  Στο τριφασικό  σύστημα  ο AVSR3 τροφοδοτείται  από  ξεχωριστή  γραμμή  ελέγχου  που
οδηγεί ο μετασχηματιστής μόνωσης. Η διαφορά φάσης του μετασχηματιστή ρεύματος (CT) ανιχνεύεται
κατα την αυτορύθμιση και έτσι ο CT μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε φάση. Στην περίπτωση που
υπάρχει σημαντική παραμόρφωση απο αρμονικές οι πυκνωτές πρέπει να προστατευθούν με αντίστοιχα
πηνία αποσυντονισμού.
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Κατα την λειτουργία του AVSR3, η οθόνη προβάλλει κωδικούς κατάστασης (“Ενεργό”, “Σε αδράνεια”, “Ζώνη
συνημιτόνου”,  “Βήμα διόρθωσης”,  “Στάδιο αυτορύθμισης” κ.α.) ή/και σφαλμάτων (“εκτός ζώνης συχνότητα
γραμμής”, “υπερθερμασμένη διάταξη σύνδεσης/αποσύνδεσης” κ.λ.π.). Στην περίπτωση υπερθέρμανσης, η
αντίστοιχη διάταξη απενεργοποιείται  μέχρι την διακοπή της παροχής του συστήματος. (Η υπερθέρμανση
συνήθως προκαλείται απο την αναπόφευκτη αστοχία του ρελαί παράκαμψης κατα το τέλος της λειτουργικής
ζωής του και δείχνει την ανάγκη αντικατάστασής του).

Ο AVSR3 διαθέτει  ολα τα αναγκαία υποσυστήματα και μπορεί  να προσαρμοσθεί  σε ολες της εφαρμογές
διόρθωσης συνημιτόνου  με πυκνωτές.  Το μόνο  επιπλέον  υλικό που χρειάζεται  για  την  κατασκευή ενός
συστήματος διόρθωσης συνημιτόνου είναι ο μετασχηματιστής ρεύματος, οι πυκνωτές αντιστάθμισης και οι
προστατευτικές ασφάλειες.

Σύνδεση του ζεύγους  εξωτερικού ελέγχου του AVSR3.  Η είσοδος ενεργοποίησης μπορεί  να οδηγηθεί
(απο αριστερά προς τα δεξιά) απο επαφές διακόπτη/ρελαί, έξοδο optotransistor ή thermistor προστασίας.
Ο ελεγκτής ενεργοποιείται με τις επαφές κλειστές ή με το optotransistor να άγει ρεύμα. Η έξοδος (δεξιά)
αποτελείται απο ελεύθερο optotransistor το οποίο άγει οταν ο AVSR3 λειτουργεί χωρίς πρόβλημα.

Ο AVSR3 προσφέρεται και με την οθόνη στο πίσω μέρος της πλακέττας
για προσαρμογή στο εσωτερικό της πόρτας πίνακα και προβολή μέσω
αντίστοιχης οπής. Επίσης, πλήρως συναρμολογημένα και έτοιμα προς
εγκατάσταση  συστήματα  στην  μορφή  ηλεκτρολογικού  πίνακα
προσφέρονται κατα παραγγελία.

Διαθέσιμοι τύποι
Περιγραφή Μονοφασική γραμμή

1x230 V, 50 Hz
Τριφασική γραμμή

3x400 V, 50 Hz
Τριπλός  αυτορυθμιζόμενος  ελεγκτής  μεταβλητού
βήματος AVSR3, τροφοδοσία ελέγχου 230 VAC AVSR3-230-1-230 AVSR3-230-3-400
Τριπλός  αυτορυθμιζόμενος  ελεγκτής  μεταβλητού
βήματος AVSR3, τροφοδοσία ελέγχου 400 VAC AVSR3-400-3-400
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1.β. Ελεγκτής μεταβλητού βήματος διόρθωσης συνημιτόνου VSPFC

Ο  ελεγκτής  μεταβλητού  βήματος  VSPFC  οδηγεί
πυκνωτές  αντιστάθμισης  διαφόρων  μεγεθών  στην
διόρθωση  συνημιτόνου  με  πρακτικά  οποιοδήποτε
ελάχιστο  βήμα  και  εύρος  αντιστάθμισης.  Κατα  την
λειτουργία  του,  ο  ελεγκτής  υπολογίζει  το  απαιτούμενο
βήμα  διόρθωσης  και  συνδέει  τον  συνδυασμό  των
πυκνωτών  των  οποίων  το  άθροισμα  είναι  ίσο  ή
εγγύτερο με το υπολογισμένο μέγεθος. Για παράδειγμα,
τέσσερεις πυκνωτές με πολλαπλάσια μεγέθη x5, x2, x2
και x1 του ελάχιστου επιθυμητού βήματος παρέχουν μία
δεκαπλάσια  ζώνη  αντιστάθμισης  και  λειτουργούν  σαν
ένα  τυπικό σύστημα δέκα βημάτων.  Το μέγιστο εύρος
αντιστάθμισης που μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν
VSPFC γίνεται οταν όλες οι έξοδοι ελέγχου οδηγούν ένα
δυαδικό σύστημα πυκνωτών  (x1,  x2,  x4,  x8 ..  x2048)
και ισούται με 4095 βήματα. Ο ελεγκτής μεταβλητού βήματος διόρθωσης συνημιτόνου

VSPFC

Χαρακτηριστικά ελεγκτή VSPFC
Μεταβλητό βήμα 
διόρθωσης

Το  βήμα  διόρθωσης  είναι  οποιοσδήποτε  συνδυασμός  των  οδηγουμένων
πυκνωτών στην υλοποίηση συστημάτων με έως 4095 βήματα.

Λειτουργία διόρθωσης 
ή αντιστάθμισης

Λειτουργεί με διόρθωση συνημιτόνου ή αντιστάθμιση αέργου ανάλογα με την
θέση του μετασχηματιστή ρεύματος (CT), στη γραμμή ή στο φορτίο.

Σύνδεση Μονοφασική ή τριφασική σύνδεση.
Δώδεκα είσοδοι και 
έξοδοι

Δώδεκα είσοδοι και έξοδοι για την οδήγηση αντίστοιχου αριθμού πυκνωτών
με ομαδική ή ιδιαίτερη, ανα πυκνωτή, διαχείριση σφάλματος.

Χρήση μιας εξόδου για
οδήγηση ανεμιστήρα

Μια απο τις εξόδους μπορεί να οδηγήσει ανεμιστήρα ανάλογα με το συνολικό
μέγεθος διόρθωσης των συνδεμένων πυκνωτών.

Μέτρηση ρεύματος με 
ανίχνευση φάσης

Το δευτερεύον  ρεύμα του μετασχηματιστή ρεύματος (έως 5A) αναλύεται  σε
φαινόμενο και εντός φάσης με την γραμμή τροφοδοσίας του VSPFC.

Σειριακή θύρα δύο 
τύπων

Σειριακή  θύρα  δύο  τύπων  για  απλή  επικοινωνία (EIA-RS-232)  και  για
σύνδεση σε δίκτυο EIA(RS)485.

Λειτουργικό
χειριστήριο

Οθόνη LED πέντε ψηφίων και τέσσερεις διακόπτες προστατευμένη κατα IP54
με πολυεστερική μεμβράνη.

Πλήρως
προγραμματιζόμενος

Πλήρως προγραμματιζόμενες παράμετροι και λειτουργίες καθορίζονται  μέσω
της σειριακής θύρας ή του χειριστηρίου στην πρόσοψη του ελεγκτή.

Υπολογίζει και παρέχει
ολα τα σχετικά μεγέθη

Υπολογίζει  ολα  τα  σχετικά  μεγέθη  με  το  συνημίτονο  της  εγκατάστασης
ασχέτως λειτουργίας (διόρθωση ή αντιστάθμιση) και εφαρμογής (μονοφασική
ή τριφασική) για την γραμμή και το φορτίο.

Πλήρης  ενσωμάτωση
σε συστήματα ελέγχου

Πλήρης ενσωμάτωση σε δίκτυα Quamatic (σ. 94) ή παρόμοια (οπως Modbus)
και  άλλα  εποπτικά  συστήματα  μέσω  προκαθορισμένου  ζεύγους
εισόδου/εξόδου.

Απλή και αυτόνομη 
λειτουργία

Απλή,  αυτόνομη  και  μη-επανδρωμένη  λειτουργία  με  χειρισμό  απο  μη-
εξειδικευμένο προσωπικό.

Διαστάσεις DIN 43700 Τυποποιημένες διαστάσεις πρόσοψης κατά DIN 43700.
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Ο ελεγκτής  VSPFC λειτουργεί  διορθώνοντας  το  συνημιτόνο  της  εγκατάστασης ή αντισταθμίζοντας  την
άεργο ισχύ του φορτίου. Κατα την λειτουργία διόρθωσης το ρεύμα ανιχνεύεται στην γραμμή και ισούται με
το άθροισμα των ρευμάτων φορτίου και αντιστάθμισης και ο ελεγκτής συνδέει  και αποσυνδέει  πυκνωτές
ελαχιστοποιώντας  το  άεργο  ρεύμα  στην  γραμμή.  Κατα  την  λειτουργία  της  αντιστάθμισης  το  ρεύμα
ανιχνεύεται στο φορτίο και ισούται με αυτό του φορτίου μόνο. Ο ελεγκτής, σε αυτή την περίπτωση, συνδέει
και αποσυνδέει πυκνωτές αντισταθμίζοντας το άεργο ρεύμα.

Τυπική  τριφασική  εγκατάσταση  VSPFC  αντιστάθμισης  αέργου.  Ο  μετασχηματιστής  ρεύματος  (CT)
ανιχνεύει  το  ρεύμα  του  φορτίου  μόνο.  Ο  μετασχηματιστής  τροφοδοσίας  του  VSPFC χρησιμεύει  στον
διαχωρισμό των κυκλωμάτων ισχύος και ελέγχου και οταν η τάση τροφοδοσίας του VSPFC είναι άλλη
απο αυτή της γραμμής. Οι διακόπτες σύνδεσης των πυκνωτών επικοινωνούν αμφίδρομα με τον ελεγκτή.

Τυπική  τριφασική  εγκατάσταση  VSPFC  διόρθωσης  συνημιτόνου.  Ο  μετασχηματιστής  ρεύματος  (CT)
ανιχνεύει  το  άθροισμα  των  ρευμάτων  φορτίου  και  αντιστάθμισης  των  συνδεμένων  πυκνωτών.  Ο
μετασχηματιστής  τροφοδοσίας  του  VSPFC χρησιμεύει  στον  διαχωρισμό  των  κυκλωμάτων  ισχύος  και
ελέγχου  και  οταν  η  τάση τροφοδοσίας  του  VSPFC είναι  άλλη  απο  αυτή  της  γραμμής.  Οι  διακόπτες
σύνδεσης των πυκνωτών επικοινωνούν αμφίδρομα με τον VSPFC.
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Τυπική  μονοφασική  εγκατάσταση  VSPFC  αντιστάθμισης  αέργου.  Ο  μετασχηματιστής  ρεύματος  (CT)
ανιχνεύει  το  ρεύμα  του  φορτίου  μόνο.  Ο  μετασχηματιστής  τροφοδοσίας  του  VSPFC χρησιμεύει  στον
διαχωρισμό των κυκλωμάτων ισχύος και ελέγχου και οταν η τάση τροφοδοσίας του VSPFC είναι άλλη
απο αυτή της γραμμής. Οι διακόπτες σύνδεσης των πυκνωτών επικοινωνούν αμφίδρομα με τον ελεγκτή.

Οι έξοδοι του VSPFC αποτελούνται απο optotransistor 24 VDC με κοινό εκπομπό για σύνδεση τύπου NPN
(current sink). Είναι  προστατευμένες απο υπερτάσεις και είναι  γαλβανικά μονωμένες απο το τροφοδοτικό
και τις άλλες διατάξεις του ελεγκτή.

Απ`  ευθείας  σύνδεση  VSPFC με  διακόπτη  πυκνωτών  αντιστάθμισης  CACSW.  Ο  διακόπτης  CACSW
οδηγείται απο τον ελεγκτή VSPFC και, εκτός απο την σύνδεση/αποσύνδεση των πυκνωτών, ανιχνεύει την
κατάσταση των ασφαλειών τήξεως και οδηγεί την έξοδό του "Ready" ανάλογα.
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Οι  είσοδοι  του VSPFC είναι  τύπου NPN (current  sink)  και  χρησιμεύουν  στην  ανίχνευση  των  σημάτων
κατάστασης ή ενεργοποίησης απο τις διατάξεις σύνδεσης των πυκνωτών ή άλλου εποπτικού συστήματος.
Διαθέτουν  δική  τους,  ανεξάρτητη  και  γαλβανικά  μονωμένη  τροφοδοσία  και  είναι  προστατευμένες  απο
θορύβους, παράσιτα και υπερτάσεις.

Σύνδεση εισόδου του VSPFC με διάταξη open collector, NPN, current sink (αριστερά), διακόπτη ή επαφές
ρελαί (μέση) και θερμίστορ PTC (δεξιά).

Πλήρως  συναρμολογημένα  και  έτοιμα  προς
εγκατάσταση  συστήματα  προσφέρονται  κατα
παραγγελία.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

VSPFC-115 Ελεγκτής μεταβλητού βήματος συνημιτόνου, τροφοδοσίας 115 VAC, 50-60 Hz.
VSPFC-230 Ελεγκτής μεταβλητού βήματος συνημιτόνου, τροφοδοσίας 230 VAC, 50-60 Hz.
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1.γ. Ελεγκτής δυναμικής διόρθωσης συνημιτόνου PFC1

Ο ελεγκτής PFC1  μετρά την  διαφορά φάσης μεταξύ του ρεύματος και  της τάσης σε ένα  μονοφασικό ή
τριφασικό  σύστημα και  ενεργοποιεί  διαδοχικά  τις  τρείς  εξόδους  του  στην  σύνδεση  και  αποσύνδεση
πυκνωτών  ελαχιστοποίησης της αέργου ισχύος.  Το ρεύμα μετράται με μετασχηματιστή ρεύματος σε μια
απο τις φάσεις του συστήματος και η διάρκεια της μέτρησης είναι επιλέξιμη μεταξύ 1 και 15 δευτερολέπτων.

 Ο ελεγκτής PFC1

Η  μεγάλη  ταχύτητα  αντίδρασης  του PFC1
επιτρέπει  την  χρήση  του  σε  εφαρμογές
συχνά εκκινουμένων,  χαμηλής διάρκειας και
μεταβλητών φορτίων οπως:

· ανελκυστήρες, 

· μηχανικοί διάδρομοι,

· αντλίες και

· ανεμιστήρες.

Ο  PFC1  είναι  πλήρως  προστατευμένος,  ελέγχεται  με  μικροεπεξεργαστή  και  εγκαθίσταται  και
προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε εφαρμογή διόρθωσης συνημιτόνου με πυκνωτές.

Ο ελεγκτής είναι  ενεργοποιημένος  οταν  η είσοδος εξωτερικού ελέγχου είναι  ενεργοποιημένη  και όσο το
ρεύμα στο δευτερεύον  του μετασχηματιστή είναι  μεγαλύτερο απο 0,5  A (10 %  του μεγίστου).  Κατα την
ενεργοποίηση οι έξοδοι παίρνουν την κατάσταση που ορίζεται στον διακόπτη DIP μέχρι την ολοκλήρωση
της πρώτης μέτρησης. Οι έξοδοι παραμένουν αμετάβλητες οσο το συνημίτονο της διαφοράς φάσης είναι
μεγαλύτερο του 0,95. Οι ενεργοποιημένες έξοδοι αυξάνονται διαδοχικά οσο το συνημίτονο είναι μικρότερο
του  0,95  και  η  διαφορά  φάσης  θετική  (επαγωγικό  φορτίο)  και  έχει  εκπνεύσει  ο  χρόνος  προστασίας
εκφόρτισης των πυκνωτών. Οι έξοδοι μειώνονται διαδοχικά οσο το συνημίτονο είναι μικρότερο του 0,95 και
η διαφορά φάσης αρνητική (χωρητικό φορτίο).

r.13 Mar18 Copyright © 1995-2018. Cognito Quam ΕΠΕ, ΤΘ 67212, Μελίσσια, Αθήνα 15102.
Τηλ/fax: 210.8049475 - http://www.cognitoquam.gr

9



Cognito Quam
Industrial Electronics, Control, Robotics and Automation

Χαρακτηριστικά ελεγκτή PFC1
Σύνδεση γραμμής Προς τις φάσεις μόνο, χωρίς ουδέτερο για την τριφασική έκδοση.
Μέτρηση ρεύματος Με μετασχηματιστή ρεύματος με δευτερεύον 5 A.
Οριο ενεργοποίησης 0,5 A  στο  δευτερεύον  του μετασχηματιστή  ρεύματος (10  %  του  μεγίστου).

Διασφαλίζει αξιόπιστη και ανεπιρρέαστη απο θορύβους λειτουργία.
Εξοδος τριών βημάτων Συνδέει  ή αποσυνδέει  διαδοχικά τους πυκνωτές  διόρθωσης ανάλογα με το

αποτέλεσμα της κάθε μέτρησης.
Δύο  τύποι  γαλβανικά
μονωμένης εξόδου

Για κατ’ ευθείαν οδήγηση διάταξης solid state relay (SSR) με 24 VDC ή/και με
επαφές ρελέ για την οδήγηση φορτίων με μεγαλύτερες τάσεις ελέγχου οπως
τριφασικά ρελέ.

Είσοδος  εξωτερικού
ελέγχου

Ο ελεγκτής  μπορεί  να  ενεργοποιείται  και  απενεργοποιείται  απο εξωτερική
διάταξη (πχ PLC) ή προστατευτικό αισθητήριο θερμοκρασίας.

Διάρκεια μέτρησης Επιλέξιμη στον διακόπτη DIP μεταξύ 1, 3, 5 και 15 δευτερολέπτων.
Αρχική  κατάσταση
εξόδου

Επιλέξιμη στον διακόπτη  DIP.  Οι επιλεγμένες έξοδοι ενεργοποιούνται  κατα
την εκκίνηση του ελεγκτή μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης μέτρησης.

Κατάσταση DIP Διαβάζεται σε κάθε ενεργοποίηση.
Οθόνη 4 LED Προβάλλει την μετρούμενη άεργο ισχύ και την κατάσταση του ελεγκτή.
Διαχειριζόμενα
σφάλματα

Αντίστροφη  σύνδεση  μετασχηματιστή  ρεύματος,  λάθος σύνδεση  φάσης  R,
εκτός περιοχής συχνότητα γραμμής (45 - 66 Hz) και σφάλματα γραμμής.  Οι
έξοδοι απενεργοποιούνται μέχρι την έκλειψη της αιτίας του σφάλματος.

Σφάλμα φάσης Το  σφάλμα  φάσης  του  μετασχηματιστή  ρεύματος  διορθώνεται  με
προγραμματιζόμενη παράμετρο.

Προστασία πυκνωτών Ο χρόνος προστασίας διασφαλίζει την πλήρη εκφόρτιση των πυκνωτών πριν
απο μια πιθανή επανασύνδεσή τους.

Προστασίες ελεγκτή Οι είσοδοι γραμμής προστατεύονται απο υπερτάσεις και σφάλματα. Οι έξοδοι
24 VDC προστατεύονται απο υπερτάσεις και υπερφόρτωση.

Κουτί Πλαστικό κουτί διαστάσεων 157x90x58 mm, στερεώνεται σε ράγα DIN.

Τυπικό σύστημα διόρθωσης συνημιτόνου με  τριφασικό  ελεγκτή PFC1  (παρουσιάζεται  μόνο μία ομάδα
πυκνωτών,  οι  άλλες  δύο  συνδέονται  με  τον  ίδιο  τρόπο).   Ο  διακόπτης  σύνδεσης/αποσύνδεσης  των
πυκνωτών μπορεί να είναι μία διάταξη με SSR ή τριφασικό ρελέ.
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Τυπικό σύστημα διόρθωσης συνημιτόνου με μονοφασικό ελεγκτή PFC1 (παρουσιάζεται μόνο μία ομάδα
πυκνωτών,  οι  άλλες  δύο  συνδέονται  με  τον  ίδιο  τρόπο).   Ο  διακόπτης  σύνδεσης/αποσύνδεσης  των
πυκνωτών μπορεί να είναι μία διάταξη με SSR ή τριφασικό ρελέ.

Κάθε έξοδος 24 VDC περιορίζεται στην παροχή ρεύματος με 210 Ohm και προστατεύεται απο υπερτάσεις
και επαγωγικά ρεύματα.  Μπορεί να οδηγήσει τρία SSR (ένα σε κάθε φάση) συνδεμένα σε σειρά με ρεύμα
ελέγχου 20 mA.

Τυπική  οδήγηση  SSR  απο έξοδο 24  VDC.  Κάθε  SSR  πρέπει  να  είναι  συγχρονιζόμενου  τύπου  (zero
crossing). Με αυτό τον τρόπο οι πυκνωτές συνδέονται οταν η τάση τους είναι ίση με αυτή της γραμμής και
δεν δημιουργείται ρεύμα εισροής που καταπονεί τους πυκνωτές και είναι αιτία πρώιμης αστοχίας τους. Οι
αντιστάσεις εκφόρτισης έχουν  σκοπό μονο την προστασία απο ηλεκτροπληξία  και  μπορούν  να  έχουν
οποιαδήποτε τιμή που ελαχιστοποιεί την παραγώμενη θερμότητα κατα την σύνδεση των πυκνωτών στην
γραμμή.
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Οι επαφές των ρελέ εξόδου του PFC1 έχουν κοινή σύνδεση, είναι τύπου normally-open και είναι γαλβανικά
μονωμένες απο τις υπόλοιπες διατάξεις.  Μπορούν να οδηγήσουν φορτία μέχρι 4 A στα 240 VAC.

Τυπική οδήγηση τριφασικού (αριστερά) και μονοφασικού (δεξιά) ρελέ με επαφές εξόδου του  PFC1.  Η
τάση ελέγχου (τυπικά 230 VAC) κλείνει το κύκλωμα και οδηγεί το πηνίο του ρελέ.

Το ρελέ πρέπει να είναι  ειδικού τύπου που περιορίζει
το  ρεύμα  εισροής  στους  πυκνωτές  κατα  την
ενεργοποίησή του.

Οι αντιστάσεις εκφόρτισης, εκτός απο την προστασία
ηλεκτροπληξίας, έχουν σκοπό την γρήγορη εκφόρτιση
του  πυκνωτή  και  επιλέγονται  βελτιστοποιώντας  την
εκλυόμενη  θερμότητα και  τον  χρόνο  εκφόρτισης.   Ο
χρόνος  εκφόρτισης  πρέπει  να  είναι  μικρότερος  απο
τον  χρόνο  προστασίας (καθορίζεται  με την  ταχύτητα
μέτρησης στον διακόπτη  DIP) για να ελαχιστοποιηθεί
το μέσο ρεύμα εισροής στους πυκνωτές.  

Πλήρως  συναρμολογημένα  και  έτοιμα  προς
εγκατάσταση  συστήματα  στην  μορφή
ηλεκτρολογικού  πίνακα  προσφέρονται  κατα
παραγγελία.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

PFC1-1-240 Ελεγκτής δυναμικής διόρθωσης συνημιτόνου 1x220-240 VAC
PFC1-3-400 Ελεγκτής δυναμικής διόρθωσης συνημιτόνου 3x400 VAC
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1.δ. Απλός (RCCS1) και τριπλός (RCCS3) αντισταθμιστής αέργου ρεύματος

Οι αντισταθμιστές RCCSx μετρούν το άεργο ρεύμα σε μονοφασική ή τριφασική γραμμή και ενεργοποιούν
μία (RCCS1) ή τρείς (RCCS3) διατάξεις  solid state relay (SSR) 8 A οι οποίες συνδέουν και αποσυνδέουν
πυκνωτές αντιστάθμισης στην γραμμή. Το ρεύμα μετράται με ένα μετασχηματιστή ρεύματος (CT) στην μία
απο τις τρείς φάσεις και η δειγματοληπτική περίοδος επιλέγεται μεταξύ 4 και 32 δευτερολέπτων.

Η ταχεία απόκριση των RCCSx  επιτρέπει  την  χρήση τους σε εφαρμογές συχνά εκκινουμένων,  χαμηλής
διάρκειας και μεταβλητών φορτίων οπως ανελκυστήρες, μηχανικοί διάδρομοι, αντλίες και ανεμιστήρες.

Ο αντισταθμιστής RCCS1 v1.1

Η κάθε διάταξη  σύνδεσης  ενεργοποιείται  όταν  το  μετρούμενο  άεργο  ρεύμα  είναι  μεγαλύτερο  απο την
αντίστοιχη τιμή στο ποτενσιόμετρο ενεργοποίησης. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κάθε διάταξης
γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα δειγματοληψίας που καθορίζονται στον διακόπτη DIP.

Οι αντισταθμιστές RCCSx  είναι  πλήρως προστατευμένες,  ψηφιακά ελεγχόμενες μονάδες,  των  οποίων η
εγκατάσταση  είναι  απλή  και  εύκολα  προσαρμόσιμη  σε  εφαρμογές  ελέγχου  άεργου  ισχύος.  Το  μόνο
εξωτερικό  υλικό  που  χρειάζεται  για  την  κατασκευή  ενός  συστήματος  διόρθωσης  συνημιτόνου  είναι  ο
μετασχηματιστής ρεύματος και οι πυκνωτές αντιστάθμισης.
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Χαρακτηριστικά αντισταθμιστών RCCSx
Σύνδεση γραμμής Προς τις τρείς φάσεις μόνο, χωρίς ουδέτερο (τριφασική έκδοση).
Μέτρηση ρεύματος Με μετασχηματιστή ρεύματος με δευτερεύον 5 A.
Περιοχή
ενεργοποίησης
ποτενσιομέτρου

0.3  -  3  Ar  στο  δευτερεύον  του  μετασχηματιστή  ρεύματος. Επιτρέπει  την
προσαρμογή  και  εύκολη  διαστασιολόγηση  των  περισσότερων  (αν  οχι  όλων)
εφαρμογών διόρθωσης συνημιτόνου.

Μέτρηση με 
ανίχνευση φάσης

Το άεργο ρεύμα μετράται με μέθοδο ανίχνευσης φάσης και δεν επιρρεάζεται απο
θόρυβο και αρμονικές στην γραμμή.

Διάταξη solid  state,
προστατευμένη απο
υπερθέρμανση

Η κάθε διάταξη σύνδεσης/αποσύνδεσης των πυκνωτών  είναι  τύπου solid state
relay 8 A (<5 KVAr).

Συγχρονισμένη
σύνδεση

Ο κάθε πυκνωτής  συνδέεται  οταν  η τάση της γραμμής είναι  ίση με  αυτή του
πυκνωτή ελαχιστοποιώντας το ρεύμα εισροής και την καταπόνησή του.

Ρελαί παράκαμψης Το  ρελαί  παράκαμψης  (bypass)  της  διάταξης  σύνδεση/αποσύνδεσης
ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειές της.

Περίοδος
δειγματοληψίας

Επιλέγεται στον διακόπτη DIP μεταξύ των τιμών 4, 8, 16 και 32 δευτερολέπτων.

Δοκιμή διακόπτη Επιλέγεται στον διακόπτη  DIP και συνδέει  ή αποσυνδέει  όλους τους πυκνωτές
για έλεγχο της κάθε διάταξης σύνδεσης ή ολική αποσύνδεση του συστήματος.

Ενδεικτικά LED Τα LED δείχνουν την τροφοδοσία ελέγχου, την κατάσταση ενεργοποίησης κάθε
διάταξης σύνδεσης/αποσύνδεσης/υπερθέρμανσης και την παρουσία χωρητικού
άεργου ρεύματος ή κακής σύνδεσης του μετασχηματιστή ρεύματος.

Αντιστάσεις
εκφόρτισης

Οι αντιστάσεις εκφόρτισης διασφαλίζουν την απουσία φορτίου στους πυκνωτές
μετά απο διακοπή της γραμμής.

Μονωμένες
διατάξεις ελέγχου

Τα κυκλώματα  ελέγχου  είναι  γαλβανικά  μονωμένα  απο την  γραμμή  και  τους
πυκνωτές ενισχύοντας την ασφαλή λειτουργία της μονάδας.

Προστασία Απο υπερτάσεις, βυθίσεις, βραχυκυκλώματα και υπερθέρμανση.

Τυπικό τριφασικό (αριστερα) και μονοφασικό (δεξιά) σύστημα διόρθωσης συντελεστή ισχύος με αντισταθμιστή RCCS1 v
1.1
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Ο αντισταθμιστής RCCS3 v1.1

Κατά την κανονική λειτουργία καθε LED ένδειξης σύνδεσης πυκνωτή ανάβει σταθερά κατα την σύνδεση του
πυκνωτή αντιστάθμισης. Αναβοσβήνει οταν η διάταξη σύνδεσης υπερθερμανθεί μετά απο αστοχία ή φθορά
του ρελαί παράκαμψης. Στη περίπτωση αυτή το ρελαί αλλάζεται εύκολα αφαιρώντας το απο τη βάση του.

r.13 Mar18 Copyright © 1995-2018. Cognito Quam ΕΠΕ, ΤΘ 67212, Μελίσσια, Αθήνα 15102.
Τηλ/fax: 210.8049475 - http://www.cognitoquam.gr

15



Cognito Quam
Industrial Electronics, Control, Robotics and Automation

Τυπικό τριφασικό (ανω) και μονοφασικό (κάτω) σύστημα διόρθωσης συντελεστή ισχύος με αντισταθμιστή
RCCS3 v1.1

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

RCCS1-1-230 Απλός αντισταθμιστής αέργου ρεύματος 1x230 VAC
RCCS3-1-230 Τριπλός αντισταθμιστής αέργου ρεύματος 1x230 VAC
RCCS1-3-400 Απλός αντισταθμιστής αέργου ρεύματος 3x400 VAC
RCCS3-3-400 Τριπλός αντισταθμιστής αέργου ρεύματος 3x400 VAC
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1.ε. Ελεγκτής αέργου ρεύματος RCCx-xxx

Ο  ελεγκτής  αέργου  ρεύματος  RCCx  ανιχνεύει  το  άεργο  ρεύμα  μιας  μονοφασικής  ή  τριφασικής
εγκατάστασης και ενεργοποιεί ρελαί εξόδου όταν το μετρούμενο ρεύμα είναι πάνω απο το προκαθορισμένο
όριο.  Με  αυτό  τον  τρόπο χρησιμοποιείται  σε  συστήματα  διόρθωσης συνημιτόνου  δίνοντας  την  εντολή
σύνδεσης  και  αποσύνδεσης  των  πυκνωτών  αντιστάθμισης.  Η εγκατάστασή του  είναι  απλή και  εύκολα
προσαρμόσιμη σε όλες τις εφαρμογές ελέγχου άεργου ισχύος.

Ελεγκτής αέργου ρεύματος RCC3x

Ο  ελεγκτής  RCC μετράει  το  άεργο  ρεύμα  σε  μονοφασική  γραμμή  1x230  VAC (έκδοση  RCC1-230)  ή
τριφασική γραμμή 3x400 VAC (έκδοση RCC3-400) και κλείνει  τις επαφές του ρελαί εξόδου όταν το ρεύμα
είναι πάνω απο την τιμή ενεργοποίησης. Το ρεύμα μετράται με ένα μετασχηματιστή ρεύματος (CT) σε μία
απο τις φάσεις με μέγιστο χρόνο απόκρισης 30 δευτερολέπτων και η τιμή ενεργοποίησης καθορίζεται στο
αντίστοιχο ποτενσιόμετρο.

Η  ταχεία  απόκριση  του  RCC επιτρέπει  την  χρήση  τους  σε  εφαρμογές  συχνά  εκκινουμένων,  χαμηλής
διάρκειας και μεταβλητών φορτίων οπως:

• Ανελκυστήρες,
• Μηχανικοί διάδρομοι,
• Συμπιεστές,
• Αντλίες,
• Ανεμιστήρες, και
• Φωτισμός επαγγελματικών χώρων.
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Ο RCCx έχει σχεδιασθεί για χρήση σε γραμμές 1x230 VAC ή 3x400 VAC, 50 Hz. Τα κύρια χαρακτηριστικά
του συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Χαρακτηριστικά ελεγκτή RCCx
Σύνδεση γραμμής Προς  τις  δύο  απο  τις  τρείς  φάσεις  μόνο,  χωρίς  ουδέτερο,  για  την

τριφασική έκδοση RCC3,
Μέτρηση ρεύματος Με τυποποιημένο μετασχηματιστή ρεύματος με δευτερεύον 5 A,
Περιοχή ενεργοποίησης 
ποτενσιομέτρου

Περιοχή  ενεργοποίησης  0.3  -  3  Ar  (μετρούμενο  στο  δευτερεύον  του
μετασχηματιστή  ρεύματος).  Επιτρέπει  την  προσαρμογή  και  εύκολη
διαστασιολόγηση  των  περισσότερων  (αν  οχι  όλων)  εφαρμογών
διόρθωσης συνημιτόνου,

Μέτρηση με ανίχνευση 
φάσης

Μέτρηση  με  ανίχνευση  φάσης  που  δεν  επιρρεάζεται  απο  θόρυβο και
αρμονικές στην γραμμή,

Ρελαί εξόδου Ρελαί εξόδου με επαφές 12 Α
Ενδεικτικά LED Τα  LED  δείχνουν  την  τροφοδοσία  του  ελεγκτή  και  την  κατάσταση

ενεργοποίησης του ρελαί εξόδου,
Μονωμένες διατάξεις 
ελέγχου

Μονωμένες  διατάξεις  ελέγχου απο την  γραμμή ενισχύουν  την  ασφαλή
λειτουργία της μονάδας,

Προστασία Απο υπερτάσεις και βυθίσεις.

Τυπική σύνδεση RCC1 σε μονοφασική γραμμή (αριστερά) και RCC3 σε τριφασική γραμμή (δεξιά)

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

RCC1-230 Ελεγκτής αέργου ρεύματος 1x230 VAC
RCC3-400 Ελεγκτής αέργου ρεύματος 3x400 VAC
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1.στ. Ανιχνευτής ρευμάτων συντελεστή ισχύος PFCDxx-xxx

Ο ανιχνευτής ρευμάτων συντελεστή ισχύος PFCDxx ανιχνεύει το φαινόμενο ρεύμα και το ενεργό ή άεργο
ρεύμα μιας μονοφασικής ή τριφασικής γραμμής και αντίστοιχα οδηγεί δύο αναλογικές εξόδους 10 VDC. Τα
δύο  σήματα  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  απο  PLC  ή  άλλη  διάταξη  ελέγχου  στον  υπολογισμό  του
συντελεστή ισχύος (ή συνημιτόνου) καθώς και στην παρακαλούθηση του ενεργού η άεργου ρεύματος και
των  σχετικών  μεγεθών  του.  Η  εγκατάστασή  του  είναι  απλή  και  εύκολα  προσαρμόσιμη  σε  όλες  τις
εφαρμογές μέτρησης και ελέγχου συντελεστή ισχύος.

Ανιχνευτής ρευμάτων συντελεστή ισχύος PFCD1R

Ο PFCDxx μετρά τα σχετικά με τον συντελεστή ισχύος ρεύματα σε μονοφασική γραμμή 1x230 VAC ή σε
τριφασική  γραμμή  3x400  VAC  (εκδόσεις  PFCD1x-230  και  PFCD3x-400  αντίστοιχα).  Παράγει  μια
μονοπολική έξοδο 10 VDC ανάλογη του φαινομένου ρεύματος και μια διπολική έξοδο ±10 VDC που είναι
ανάλογη  του  ενεργού  ή του  άεργου  ρεύματος  (εκδόσεις  PFCDxA-xxx  και  PFCDxR-xxx  αντίστοιχα).  Το
ρεύμα μετράται με ένα μετασχηματιστή ρεύματος (CT) στην μία απο τις τρείς φάσεις με χρόνο απόκρισης 3
δευτερολέπτων.

Η προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ταχεία απόκριση των PFCDxx επιτρέπει την χρήση τους σε εφαρμογές
οπως:

• Μέτρησης και διόρθωσης συντελεστή ισχύος (συνημιτόνου),
• Μέτρηση συντελεστή ισχύος και ενεργειακής ροής,
• Μέτρηση και αντιστάθμιση αέργου ρεύματος, και
• Μέτρηση ρεύματος γραμμής και προστασία υπέρ- και υπό- φόρτωσης. 

Ο ανιχνευτής παρουσιάζεται αναλυτικά στη σελίδα 70.
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1.ζ. Διακόπτης πυκνωτών αντιστάθμισης αέργου ισχύος CACSW

Ο διακόπτης  CACSW  συνδέει  ένα  τριφασικό  ή  μονοφασικό  πυκνωτή  αντιστάθμισης  εως  25 A με  την
γραμμή  χρησιμοποιώντας  συγχρονισμένες  διατάξεις  θυρίστορ  solid  state  relay  (SSR)  με  παράκαμψη.
Διαθέτει ανιχνευτή ακεραιότητας φάσεων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στον εντοπισμό σφαλμάτων
στην γραμμή ή/και την κατάσταση των προστατευτικών ασφαλειών τήξεως του πυκνωτή.

Ο διακόπτης πυκνωτών αντιστάθμισης CACSW

Ο διακόπτης παρουσιάζεται αναλυτικά στην σελίδα 66.

r.13 Mar18 Copyright © 1995-2018. Cognito Quam ΕΠΕ, ΤΘ 67212, Μελίσσια, Αθήνα 15102.
Τηλ/fax: 210.8049475 - http://www.cognitoquam.gr

20



Cognito Quam
Industrial Electronics, Control, Robotics and Automation

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΣΗΣ

2.α. Ελεγκτής θέσης/κίνησης Motion One

Ο ελεγκτής κίνησης/θέσης Motion One ελέγχει  και  οδηγεί  τον  μηχανισμό οποιουδήποτε τύπου κινητήρα
στην  κίνηση μεταξύ προκαθορισμένων  θέσεων  και  δεν  απαιτεί  την  εκπόνηση του ειδικού λογισμικού ή
προγράμματος ελέγχου κίνησης κατα την εγκατάσταση.

 

Ο ελεγκτής Motion One

Οι  επιθυμητές  θέσεις  υποδεικνύονται  απο
τον χρήστη κατα την φάση της "εκμάθησης
και προσαρμογής" οπου, σε συνδυασμό με
την επιλογή της επιθυμητής επιτάχυνσης, ο
χρήστης υποδεικνύει τις θέσεις μεταξύ των
οποίων  γίνονται  οι  κινήσεις  του
συστήματος.

Κατα την κίνηση μεταξύ θέσεων,  ο Motion
One  κάνει  όλους  τους  αναγκαίους
υπολογισμούς  για  τον  έλεγχο  της
επιτάχυνσης,  της ταχύτητας και  της θέσης
του οδηγούμενου μηχανισμού.

Μεταξύ  των  υπολογισμών  είναι  και  η δυναμική  αναγνώριση  της στατικής τριβής  και  ελαστικότητας του
οδηγούμενου μηχανισμού με αποτέλεσμα την ταχύτερη και ακριβέστερη σύγκλιση στην επιθυμητή θέση.  Ο
Motion  one λειτουργεί  μόνος  ή ενσωματωμένος  σε  γενικότερα  συστήματα αυτοματισμού με  το  πλήρες
interface εισόδων και εξόδων που διαθέτει.  Ετσι, στην πρώτη περίπτωση οι εντολές κίνησης δίνονται απο
μπουτόν του πίνακα χειρισμού και στην δεύτερη απο το PLC ελέγχου.  

Ο ελεγκτής Motion One  δίνει  ιδιαίτερα “κομψές” λύσεις σε εφαρμογές τροφοδοσίας και  αποτροφοδοσίας
μηχανημάτων  καθώς  και  επιλογής  εργαλείου  σε  εργαλειομηχανές.    Επεξεργάζεται  μέχρι  έξι  εντολές
κίνησης/θέσης, φιλτράρει τα σήματα της παλμογεννήτριας θέσης και τις δύο εντολές λειτουργίας και οδηγεί
την αναλογική  έξοδο και τις οκτώ  λογικές  εξόδους.  Για συστήματα χαμηλής ακριβείας, τέσσερεις λογικές
έξοδοι  δίνουν  την  ταχύτητα  κίνησης  σε  τέσσερεις  αντίστοιχες  ζώνες  και  μπορούν  να  οδηγήσουν  ενα
inverter με αντίστοιχα προγραμματισμένες ταχύτητες.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

Motion1 Ελεγκτής θέσης/κίνησης Motion One
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2.β. Κατανεμημένος ελεγκτής ανελκυστήρων Elevation

Ο  ελεγκτής  έχει  την  μορφή  κατανεμημένων  καρτών  PCB,  οι  οποίες  σε  δίκτυο  multidrop  EIA(RS)485
επεξεργάζονται  τα σήματα και οδηγούν τις διατάξεις ελέγχου της εγκατάστασης.  Αποτελείται απο τα εξής
μέρη:

• Κάρτα  μηχανοστασίου  (ElevationBase),  η  οποία  επεξεργάζεται  τα  σήματα  των  ασφαλιστικών  και
υπόλοιπων τοπικών διατάξεων και οδηγεί τις διατάξεις κίνησης και μανδάλωσης των θυρών. Επιπλέον
εκτελεί την διαδικασία απεγκλωβισμού κατα την απουσία/διαταραχή τάσης στην γραμμή.

• Κάρτα θαλάμου (ElevationCar), η οποία επεξεργάζεται και επικοινωνεί  προς την  ElevationBase ολα τα
τοπικά διαθέσιμα σήματα και κλήσεις και ελέγχει τις διαδικασίες ανοίγματος/κλεισίματος των θυρών και
την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ανεμιστήρα και των φώτων του θαλάμου.

• Κάρτα ορόφου (ElevationFloor), η οποία επεξεργάζεται και επικοινωνεί  προς την ElevationBase ολα τα
τοπικά  διαθέσιμα  σήματα  και  κλήσεις  και  οδηγεί  τις  τοπικές  διατάξεις  προβολής ορόφου,  άνω/κάτω
κίνησης και ενδεικτικών κλήσεων του αντίστοιχου χειριστηρίου.

Η κάθε είσοδος σε κάθε κάρτα προστατεύεται πλήρως απο υπερτάσεις και λάθος σύνδεση πολικότητας. Το
κάθε  σήμα επεξεργάζεται  απο ειδικό  φίλτρο  DSP και  η  λογική  κατάστασή του  (positive/negative  logic)
καθορίζεται στις αντίστοιχες παραμέτρους λειτουργίας.

Η  κάθε  έξοδος  24  VDC προστατεύεται  απο  υπερτάσεις,  λάθος  σύνδεση  πολικότητας  και  ροή
αντίστροφου/επαγωγικού ρεύματος.
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Χαρακτηριστικά συστήματος

Καθορισμός θέσης συστήματος Ο  καθορισμός  της  θέσης  του  συστήματος  γίνεται  με  την
αποκωδικοποίηση  των  4  ειδικών  σημάτων  εισόδου  στην
ElevationBase ή  στην  ElevationCar.  Η  αποκωδικοποίηση  γίνεται
σύμφωνα με διάφορα προτόκολα που επιλέγονται  στις παραμέτρους
λειτουργίας.

Ο αρχικός εντοπισμός θέσης (home)  γίνεται  στην άνω ή κάτω θέση
και με επιλεγόμενη ταχύτητα μέσω των παραμέτρων λειτουργίας.

Διαχείριση κλήσεων Η  διαχείριση  των  κλήσεων  του  συστήματος  είναι  πλήρως
παραμετροποιημένη.  Η  πολιτική  εξυπηρέτησης  και  η  ηχητική  και
οπτική  αναγγελία  προσέγγισης  και  στάσης  ελέγχονται  μέσω  των
παραμέτρων λειτουργίας.

Στην  τρέχουσα  έκδοση  (v0.r0)  οι  προς  επιλογή  πολιτικές
εξυπηρέτησης κλήσεων είναι:

• Θέση  προς  θέση,  κοινών  κλήσεων,  μικτής  κατεύθυνσης,  χωρίς
ενδιάμεσες στάσεις.

• Θέση  προς  θέση,  κοινών  κλήσεων,  μικτής  κατεύθυνσης,  με
ενδιάμεσες στάσεις.

• Θέση  προς  κατεύθυνση,  κοινών  κλήσεων,  χωρίς  ενδιάμεσες
στάσεις.

• Θέση προς κατεύθυνση, κοινών κλήσεων, με ενδιάμεσες στάσεις.
• Εξυπηρέτηση άνω κατεύθυνσης μόνο.

• Εξυπηρέτηση κάτω κατεύθυνσης μόνο.

Οι  εξυπηρετούμενοι  όροφοι  και  πηγές  κλήσεων  ορίζονται  και
ενεργοποιούνται στις παράμετρους λειτουργίας.

Ελεγχος κίνησης Τα χαρακτηριστικά κίνησης και  η εντολή ταχύτητας μετατόπισης του
θαλάμου καθορίζονται  για κάθε στάση για τους δύο τύπους κίνησης
(μηχανική, υδραυλική). Επιπλέον, για κάθε ορόφο ορίζεται η ταχύτητα
επιβράδυνσης/προσέγγισης (αργά για τους χαμηλούς ορόφους) και ο
αριθμός ορόφων για επιβράδυνση με την ενδιάμεση (τρίτη) ταχύτητα.

Για  τους  υδραυλικούς  τύπους  προβλέπεται  επιλέξιμος  χρόνος
εκτόνωσης μετά το σταμάτημα.

Μέγιστος  αριθμός  ορόφων,
μελλοντικά  διαθέσιμες
επεκτάσεις

Ο μέγιστος αριθμός διαχειριζόμενων ορόφων είναι 63.

Οι  σχεδιαζόμενες  επεκτάσεις  τις  σειράς  προβλέπουν  την
ενσωμάτωση  σε  συστήματα  πολλαπλών,  μηχανικά  ανεξάρτητων
ανελκυστήρων  και  στην  χρήση παλμογεννητριών  στο  υποσύστημα
καθορισμού θέσης.
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2.β.1. Η κάρτα μηχανοστασίου (ElevationBase)

Η κάρτα μηχανοστασίου (ElevationBase)

Η κάρτα μηχανοστασίου ElevationBase διαθέτει τα εξής υποσυστήματα:

• 5 εισόδους ασφαλιστικών  σημάτων  110 VAC:  τερμάτων  διαδρομής,  e-stop φρεατίου,  θυρών,  θύρας
θαλάμου και μανδάλωσης θυρών.  Τα σήματα επεξεργάζονται,  εκτός απο το κάθε φίλτρο  DSP, και ως
προς την λογική τους αρτιότητα.

• 16  εισόδους  προκαθορισμένων  σημάτων  24  VDC NPN (active  low):  καθορισμού  θέσης,  κινήσεων
service, θερμικών κίνησης, εξωτερικών γεγονότων (σεισμός, πυρκαγιά), πλήρωσης και υπερφόρτωσης
θαλάμου, ασφαλούς μετατόπισης και εμπλοκής των διατάξεων κίνησης. Η κατάσταση της κάθε εισόδου
δίνεται απο ενδεικτικό LED.

• Επιτηρητή αρτιότητας/διαδοχής φάσεων και υπότασης,

• 10  εξόδους  προκαθορισμέων  επαφών  NO  (“Normally  Open”)  12  A:  μανδάλωσης  θυρών,  γενικής
κίνησης,  κίνησης άνω  και  κάτω και  ενεργοποίησης 4 εξόδων  ταχύτητας.   Ανάλογα με τον  τύπο του
ανελκιστήρα οι έξοδοι αποκωδικοποιούνται σε μηχανική κίνηση αργής, γρήγορης, τρίτης ταχύτητας και
ταχύτητας συντήρησης ή σε υδραυλική κίνηση άνω αργά, κάτω αργά, άνω γρήγορα και κάτω γρήγορα
ταχύτητας.

• Τροφοδοτικό 24 VDC unregulated, 10 Α για την οδήγηση των εξωτερικών διατάξεων 24 VDC,

• Μεταγωγικό  τροφοδοτικό εσωτερικών  διατάξεων  5  VDC,  φόρτωσης  της  εξωτερικής  μπατταρίας
απεγκλωβισμού, και σύστημα μεταγωγής της εξωτερικής μπατταρίας κατα την απουσία παροχής AC και
ενεργοποίησης της διαδικασίας απεγκλωβισμού.

• Επεξεργαστή  με  μνήμη  αποθήκευσης  των  παραμέτρων  λειτουργίας,  real  time  clock,
ημερολόγιο/καταγραφή συμβάντων, οθόνη LCD 4x20 χαρακτήρων, πληκτρολόγιο χειρισμού με διακόπτη
ενεργοποίησης και 4 διακοπτες αφής και θύρα σειριακής επικοινωνίας EIA(RS)485.
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Η ElevationBase επικοινωνεί  με τις κάρτες θαλάμου και ορόφων και εκτελεί τις κινήσεις εξυπηρετώντας τις
διάφορες κλήσεις ανάλογα με την επιλεγμένη πολιτική εξυπηρέτησης κλήσεων, την κατάσταση λειτουργίας
των διαφόρων διατάξεων και τις εξωτερικές συνθήκες συναγερμού.

Οι συνδέσεις της κάρτας γίνονται με αποσπώμενες κλέμμες.

2.β.2. Η κάρτα θαλάμου (ElevationCar)

Η κάρτα  επεξεργάζεται  και  επικοινωνεί  την  κατάσταση των  τοπικών  σημάτων  στην  ElevationBase και
διαχειρίζεται την λειτουργία των δύο θυρών του θαλάμου υπο την εποπτεία της κάρτας μηχανοστασίου.

Η  διαχείριση  των  κλήσεων  γίνεται  τοπικά  υπο  την  εποπτεία  της  ElevationBase.  Ο  αριθμός  των
διαχειριζόμενων κλήσεων αυξάνεται με επιπρόσθετες κάρτες ElevationCar.

Η κάρτα θαλάμου ElevationCar
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Η κάρτα θαλάμου ElevationCar διαθέτει τα εξής υποσυστήματα:

• 20  εισόδους  προκαθορισμένων  σημάτων  24  VDC NPN (active  low):  καθορισμού  θέσης,  κινήσεων
service,  φωτοκυττάρων  θυρών,  τερματικών  κίνησης  θυρών,  εσωτερικού  χειρισμού  (άνοιγμα  θυρών,
κλείσιμο θυρών,  κλήση  express, πλήρωσης και  υπερφόρτωσης θαλάμου και  αυτόματης/χειροκίνητης
λειτουργίας ανεμιστήρα και φώτων). Η κατάσταση της κάθε εισόδου δίνεται απο ενδεικτικό LED.

• 16 εισόδους κλήσεων με συγκράτηση σημάτων 24 VDC NPN (active low). Η κατάσταση της κάθε κλήσης
και εισόδου δίνεται απο ενδεικτικό LED. Η κάθε κλήση χαρακτηρίζεται στις παραμέτρους λειτουργίας σε
4 τύπους: εσωτερική κοινή, εξωτερική κοινή, εξωτερική άνω και εξωτερική κάτω.

• 4 εξόδους προκαθορισμέων  επαφών  NO (“Normally  Open”)  12 A:  άνοιγμα/κλείσιμο  πρώτης  θύρας,
άνοιγμα/κλείσιμο δεύτερης θύρας.

• 2 εξόδους προκαθορισμέων μεταγωγικών επαφών CT (κοινή  “Normally Open” με “Normally Closed”) 8
A: ανεμιστήρα, φώτων.

• 14 εξόδους 24  VDC, 0,5 A peak, PNP, active  high:  ένδειξη θέσης 6bit,  άνω κίνησης,  κάτω κίνησης,
πλήρους φορτίου, υπερφόρτωσης, ηχητικής ανακοίνωσης, σφάλματος, κατάστασης συναγερμού.

• Διάταξη διαδικασίας απεγκλωβισμού. Η διάταξη αποτελεί επέκταση της αντίστοιχης στην ElevationBase.

• Μεταγωγικό τροφοδοτικό εσωτερικών διατάξεων 5 VDC.

• Επεξεργαστή  με  μνήμη  αποθήκευσης  των  παραμέτρων  λειτουργίας, θύρα  σειριακής  επικοινωνίας
EIA(RS)485 και διακόπτη DIP 8 θέσεων.

Οι παράμετροι λειτουργίας καθορίζονται και φορτώνονται απο την ElevationBase και ο διακόπτης DIP ορίζει
την διεύθυνση στο δίκτυο και τον τοπικό ή μή καθορισμό της θέσης του συστήματος.

Οι συνδέσεις της κάρτας γίνονται με αποσπώμενες κλέμμες.
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2.β.3. Η κάρτα ορόφου (ElevationFloor)

Η κάρτα ορόφου ElevationFloor διαθέτει τα εξής υποσυστήματα:

Η κάρτα ορόφου ElevationFloor

• 1 είσοδο προκαθορισμένου  σήματος 24  VDC NPN
(active low): κατάσταση πυρκαγιάς.

• 2  εισόδους  κλήσεων  με  συγκράτηση  σημάτων  24
VDC NPN (active  low): κλήση προς τα άνω,  κλήση
προς τα κάτω.

• 8 εξόδους 24  VDC,  0,5 A peak,  PNP,  active  high:
ένδειξη θέσης 6bit, άνω κίνησης, κάτω κίνησης

• 2 εξόδους οδήγησης των LED κλήσεως 24 VDC NPN
(active low).

• 1  έξοδο  οδήγησης  προκαθορισμένου  σήματος  24
VDC NPN (active low): ηχητική ανακοίνωση.

• Επεξεργαστή  με  μνήμη  αποθήκευσης  των
παραμέτρων  λειτουργίας, θύρα  σειριακής
επικοινωνίας  EIA(RS)485  και διακόπτη  DIP 8
θέσεων.

Η κάρτα  επεξεργάζεται  και  επικοινωνεί  την  κατάσταση των  τοπικών  σημάτων  στην  ElevationBase και
διαχειρίζεται τις κλήσεις τοπικά υπο την εποπτεία της κάρτας μηχανοστασίου.

Οι παράμετροι λειτουργίας καθορίζονται και φορτώνονται απο την ElevationBase και ο διακόπτης DIP ορίζει
την διεύθυνση στο δίκτυο, την κοινή χρήση της άνω και κάτω κλήσης και την τερματική διάταξη του δικτύου.

Οι συνδέσεις της κάρτας γίνονται με σταθερές κλέμμες.

Διαθέσιμοι Τύποι
Τύπος Περιγραφή

ELVB Η κάρτα μηχανοστασίου ElevationBase
ELVC Η κάρτα θαλάμου ElevationCar
ELVF Η κάρτα ορόφου ElevationFloor
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2.γ. Φίλτρα σήματος παλμογεννήτριας

Η παλμογεννήτρια, σε περιστρεφόμενη ή γραμμική μορφή, είναι  βασικό στοιχείο στις εφαρμογές ελέγχου
θέσης/ταχύτητας  και  τα  φίλτρα  μας  συμπληρώνουν,  διασφαλίζουν  και  επεκτείνουν  τις  δυνατότητες  και
επιδόσεις τους.

 

Φίλτρο σειράς Terminator

 

Φίλτρο σειράς Mini

Τα  φίλτρα  απορρίπτουν  όλους  τους  τύπους  ηλεκτρικού  θορύβου  και  παρεμβολών  στα  σήματα  της
παλμογεννήτριας καθώς και  την  φαινομενική  μετατόπιση απο μηχανικούς κραδασμούς και  ταλαντώσεις.
Προβλήματα οπως:

· Η αστοχία θέσης και ταχύτητας,

· Η μεταβολή της θέσης αναφοράς,

· Οι παρεμβολές στα σήματα εισόδου του ελεγκτή, και

· Η υπεροδήγηση,  κορεσμός και ”κλείδωμα” της εισόδου του ελεγκτή

λύνονται πλήρως.

Τα φίλτρα παρουσιάζονται αναλυτικά στη σελίδα 75.
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2.δ. Φίλτρα εξομάλυνσης συχνότητας

Το  φίλτρο  εξομάλυνσης  συχνότητας  συμπληρώνει  την  σειρά  των  γνωστών  φίλτρων  σημάτων
παλμογεννήτριας ενσωματώνοντας την αριθμητική επεξεργασία της συχνότητας των σημάτων.  Το φίλτρο,
αφού απορρίψει όλους τους τύπους ηλεκτρικού θορύβου και παρεμβολών στα σήματα της παλμογεννήτριας
και την φαινομενική μετατόπιση απο μηχανικούς κραδασμούς και ταλαντώσεις, μετρά και επεξεργάζεται την
συχνότητα των σημάτων και τα επαναλαμβάνει στην μέση τιμή της.

 

Φίλτρο πολυμεθοδικής εξομάλυνσης συχνότητας
σε πλαστικό κουτί ράγας DIN

Ο εξειδικευμένος αυτός τύπος φίλτρου απευθύνεται κυρίως
σε  χαμηλής  ταχύτητας  γραμμές  παραγωγής  οπου  η
ιδεώδης μεταβλητή ελέγχου είναι η μέση τιμή της ταχύτητας
και όχι η στιγμιαία.

Αυτό  συμβαίνει  οταν  η  στιγμιαία  ταχύτητα  μεταβάλλεται
τυχαία απο εξωτερικά γεγονότα και συστηματικά απο τους
διάφορους μηχανισμούς που είναι  ζευγμένοι  στην γραμμή
αλλα δεν ελέγχονται ή δεν μπορούν να ελεγχθούν απο το
σύστημα διοτι είναι χαλαρά συνδεδεμένοι.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η στιγμιαία ταχύτητα δεν είναι  δυνατόν να μετρηθεί με ακρίβεια καθότι η μέτρηση
επιρρεάζεται  απο το μεταβαλλόμενο  συστηματικό  σφάλμα.   Σε  αντίθεση,  η μέση τιμή αντιπροσωπεύει
σωστά την  μετρουμένη  ταχύτητα διοτι  περιλαμβάνει  το τελικό,  αθροιστικό  αποτέλεσμα των  σφαλμάτων
αυτών.

Τυπικές εφαρμογές του φίλτρου είναι:

· Αργά κινούμενες γραμμές  διέλασης/εξέλασης,  οπου η τροφοδοτούμενη  πρώτη υλη (και  το κόστος
της) είναι συνάρτηση της μέσης ταχύτητας της γραμμής,

· Πλεκτικές μηχανές των οποίων η ενέργεια και το λειτουργικό κόστος τους βελτιστοποιείται ελέγχοντας
την μέση ταχύτητα,

· Μέτρηση και έλεγχος ταχύτητας μηχανών εσωτερικής καύσεως οπου η κίνηση του άξωνα δεν είναι
ομαλή.

· Μηχανικά  ροόμετρα οπου η τυρβώδης κίνηση  του ρευστού  επιρρεάζει  την  ακρίβεια  μέτρησης της
ταχύτητας ή/και δόσης.

Τα φίλτρα παρουσιάζονται αναλυτικά στη σελίδα 80.
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2.ε. Ελεγκτής ομαλής εκκίνησης ISFT

 

Ελεγκτής ομαλής εκκίνησης ISFT

Ο ελεγκτής  ομαλής εκκίνησης  ISFT προσφέρεται  για  απαιτητικές  εφαρμογές  εκκίνησης  φορτίων  με  τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:

Χαρακτηριστικά ελεγκτή ομαλής εκκίνησης ISFT
Σύνδεση με τριφασική γέφυρα Πλήρης και  προσαρμόσιμη  σύνδεση  με  τριφασική  γέφυρα  έξι

thyristor  παροχής  ελεγχόμενης  τάσης  προς  το  φορτίο  και  τα
κυκλώματα προστασίας της.

Τέσσερεις μονωμένες είσοδοι Τέσσερεις  είσοδοι  ελέγχου γενικής  σύνδεσης  24  VDC και
γαλβανικά μονωμένες.

Οκτώ μονωμένες έξοδοι Οκτώ γαλβανικά μονωμένες έξοδοι ενός bit.
Τέσσερεις έξοδοι ρελαί Τέσσερεις έξοδοι ζεύγους επαφών ρελαί των 5A.
Προγραμματιζόμενες είσοδοι και
έξοδοι

Πλήρως προγραμματιζόμενες παράμετροι και συναρτήσεις για κάθε
είσοδο και έξοδο.

Αναλογική έξοδος τάσης και 
ρεύματος

Πλήρως προγραμματιζόμενη  και  γαλβανικά  μονωμένη  αναλογική
έξοδος τάσης και ρεύματος.

Θύρα θερμοστοιχείου Pt100 Θύρα σύνδεσης με εξωτερικό θερμόστοιχείο Pt100.
Προγραμματιζόμενα σφάλματα 
και συναγερμοί

Πλήρως  προγραμματιζόμενες  και  προσαρμόσιμες  παράμετροι
σφαλμάτων και συναγερμών ή προειδοποιήσεων.

Μέτρηση true RMS Μέτρηση του κάθε φασικού ρεύματος και  τάσης με  μέθοδο "true
RMS".

Υπολογισμός θερμικού ρεύματος Παραμετρικά  προγραμματιζόμενος  υπολογισμός  του  θερμικού
ρεύματος σε πραγματικό χρόνο.

Συχνότητα γραμμής και φάσεις Μέτρηση  και  παρακολούθηση  της  συχνότητας,  διαδοχής  και
ακεραιότητας των φάσεων της γραμμής.

Ενσωμάτωση Πλήρης ενσωμάτωση σε δίκτυα Quamatic (σ.  94),  Modbus ή άλλα
συστήματα επίβλεψης και ελέγχου.

Τυποποιημένες διαστάσεις Τυποποιημένες διαστάσεις του χειριστηρίου (DIN 43700).
Λειτουργία Απλή, αυτόνομη, μη-επανδρωμένη  λειτουργία και  χρήση απο μη-

ειδικευμένο προσωπικό.

r.13 Mar18 Copyright © 1995-2018. Cognito Quam ΕΠΕ, ΤΘ 67212, Μελίσσια, Αθήνα 15102.
Τηλ/fax: 210.8049475 - http://www.cognitoquam.gr

30



Cognito Quam
Industrial Electronics, Control, Robotics and Automation

 

Πρόσοψη ελεγκτή ομαλής εκκίνησης ISFT

Τυπικές εφαρμογές του ελεγκτή ISFT είναι:

· Ελεγχος φορτίων  υψηλής αδράνειας,  π.χ.  μεγάλοι
ανεμιστήρες και σπαστήρες,

· Ελεγχος  φορτίων  υψηλής  στατικής  τριβής,  π.χ.
μηχανισμοί μεταφοράς υλικών, και

· Πλήρως  προστατευμένα  φορτία  υψηλής
διαθεσιμότητας, π.χ. αντλίες υδροδότησης.

Ο ISFT ελέγχει την παροχή τάσης προς το φορτίο υπο πλήρως προγραμματιζόμενες και προσαρμόσιμες
μεταβλητές:

Μεταβλητές οδήγησης (παροχής τάσης) του φορτίου
Προφίλ εκκίνησης Η εκκίνηση  μπορεί  να  γίνει  με  ενεργό  περιορισμό  ρεύματος,  γραμμικής

ή/και ενισχυμένης επιτάχυνσης.
Αρχική τάση Καθορίζει την τάση στην αρχή της εκκίνησης.
Διάρκεια εκκίνησης Διάρκεια εκκίνησης και επιτάχυνσης.
Πάλμός αποκόλλησης Τάση και χρονισμός του παλμού αποκόλλησης ("Kick").
Διάρκεια επιβράδυνσης Διάρκεια της επιβράδυνσης του φορτίου.
Προφίλ επιβράδυνσης Αρχική και τελική τάση επιβράδυνσης του φορτίου.
Χρόνοι λειτουργίας Προγραμματιζόμενος  ελάχιστος  χρόνος  λειτουργικής  αδράνειας  και

ανάκαμψης απο σφάλμα.

Ο ελεγκτής ISFT διαθέτει σύστημα διαχείρισης σφαλμάτων σε δύο επίπεδα (ή ομάδες): σφάλματα παύσης
λειτουργίας  και  συναγερμούς/προειδοποιήσεις.   Οι  συνθήκες  του  κάθε  σφάλματος  και  συναγερμού
προγραμματίζεται σαν συνάρτηση της κάθε μεταβλητής, κατάστασης και εξωτερικού γεγονότος του ελεγκτή.
Κάθε σφάλμα και συναγερμός προγραμματίζεται κατα την τιμή και ελάχιστης διάρκεια ενεργοποίησης.
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Ο  ελεγκτής  ISFT  συνδέεται  και  επικοινωνεί  άνετα  και  αποτελεσματικά  με  τοπικές  ή  απομακρυσμένες
διατάξεις με τις πλήρως προγραμματιζόμενες θύρες εισόδων, εξόδων και σειριακής επικοινωνίας:

Σύνδεση με τοπικούς και απόμακρους αυτοματισμούς 
Είσοδοι ελέγχου Κάθε είσοδος ελέγχου είναι  τύπου γενικής  σύνδεσης 24 VDC και  ενεργοποιεί,

απενεργοποιεί, εκκινεί ή σταματά το ελεγχόμενο φορτίο.
Θερμοστοιχείο 
Pt100

Η  θύρα  για  το  στοιχείο  Pt100  διευρύνει  τις  διαθέσιμες  μεθόδους  ελέγχου
επιτρέποντας την μέτρηση και παρακολούθηση θερμικά κρίσιμων καταστάσεων,
π.χ. για την πρόληψη υπερθέρμανσης του κινητήρα ή άλλου μηχανικού μέρους.

Εξοδοι και επαφές 
ρελαί

Κάθε  λογική  έξοδος  (bit  και  επαφές  ρελαί)  προγραμματίζεται  σαν  συνάρτηση
κάποιας  μεταβλητής  ή  λογικής  κατάστασης  του  ελεγκτή.   Λογική  κατάσταση
μπορεί να είναι μια κατάσταση λειτουργίας (π.χ. επιτάχυνση), ένα σφάλμα, ένας
συναγερμός ή κάποιος συνδυασμός αυτών.

Αναλογική έξοδος Η  αναλογική  έξοδος  είναι  δύο  τύπων,  τάσης  και  ρεύματος.   Η  έξοδος
προγραμματίζεται κατά τιμή μετατόπισης, κλίμακα και πηγή μεταβλητής.  Με αυτό
το τρόπο η επιλεγμένη μεταβλητή αναμορφώνεται και οδηγεί την έξοδο.

Σειριακή θύρα Η  θύρα  σειριακής  επικοινωνίας  είναι  διπλού  τύπου:  EIA(RS)232  για  τοπική
επικοινωνία και EIA(RS)485 για σύνδεση σε δίκτυα Quamatic (σ. 94), Modbus ή
παρόμοια και με άλλες απομακρυσμένες συσκευές.

Οι συνδέσεις γίνονται με διαιρούμενους ακροδέκτες στο άνω και κάτω μέρος του ελεγκτή.

Η σύνδεση με  τις  διατάξεις  ισχύος,  δηλαδή την  τριφασική
γέφυρα  και  τις  προστασίες  της  είναι  απλή  και
αποτελεσματική:

· Τα έξι  thyristor οδηγούνται  απευθείας και  ειδικά το κάθε
ένα (χωρίς καμία άλλη εξωτερική διάταξη), και

· Οι τέσσερεις προγραμματιζόμενες είσοδοι  διαχειρίζονται
τα  σφάλματα,  γεγονότα  και  υπόλοιπα  σήματα  της
γέφυρας.

(Γέφυρες  και  διατάξεις  ισχύος,  χαμηλής  και  μέσης  τάσης,
προσφέρονται ξεχωριστά και  κατα παραγγελία).

 

Διάταξη ισχύος ομαλής εκκίνησης με thyristor
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Το χειριστήριο στην  πρόσοψη αποτελείται  απο πέντε  μεγάλα ψηφία LED και τέσσερεις διακόπτες αφής.
Προστατεύεται κατα IP54 απο πολυεστερική μεμβράνη που φέρει ειδική επίχριση αύξησης της θεατότητας
των ψηφίων.  Ο ελεγκτής προσαρμόζεται στο εσωτερικό ηλεκτρικού πίνακα με το χειριστήριο σε αντίστοιχη
οπή προς τα έξω.

Οι συνδέσεις γίνονται με διαιρούμενους ακροδέκτες στο άνω και κάτω μέρος του ελεγκτή.

Ολες οι παράμετροι του ελεγκτή προγραμματίζονται  τοπικά απο το χειριστήριο ή/και μέσω της σειριακής
θύρας  (EIA-RS-232  και  EIA-RS-485).   Οι  παράμετροι  μπορούν  να  ορισθούν  σε  οποιαδήποτε  στιγμή
λειτουργίας.   Με  αυτό  τον  τρόπο  η  λειτουργία  του  ελεγκτή  μπορεί  να  καθορίζεται  δυναμικά,  π.χ.  με
μεθόδους ασαφούς ελέγχου.

 

Οθόνη λεπτομερούς προβολής και διαχείρισης
δεδομένων ISFT

Ο  ελεγκτής  ISFT  αναγνωρίζεται  αυτόματα  οταν
είναι μέλος δίκτυου Quamatic (σ. 94).  Σε αυτή την
περίπτωση ολα τα δεδομένα, οι  παράμετροι και τα
στοιχεία είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο.

Διαθέσιμοι Τύποι
Τύπος Περιγραφή

ISFT-16/3 Ελεγκτής ομαλής εκκίνησης ISFT, 1600 V, 300 mA οδήγηση thyristor
ISFT-16/6 Ελεγκτής ομαλής εκκίνησης ISFT, 1600 V, 600 mA οδήγηση thyristor
ISFT-32/3 Ελεγκτής ομαλής εκκίνησης ISFT, 3200 V, 300 mA οδήγηση thyristor
ISFT-32/6 Ελεγκτής ομαλής εκκίνησης ISFT, 3200 V, 600 mA οδήγηση thyristor
XFR400230 Μετασχηματιστής τροφοδοσίας τάσης ελέγχου, 90VA, 400/230 VAC
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2.στ. Ελεγκτής πρόσοψης NSFT/ICCD σε έλεγχο κινητήρων

Ο  ελεγκτής  πρόσοψης  NSFT/ICCD  προσδίδει  τις  λειτουργίες  τοπικού  (χρηστικού)  και  κατανεμημένου
ελέγχου στους ομαλούς εκκινητές NSFTxx (σ. 57).

Ο ελεγκτής NSFT/ICCD έχει τα εξης χαρακτηριστικά:

Ο ελεγκτής πρόσοψης NSFT/ICCD

· Τυποποιημένες  διαστάσεις  πρόσοψης  (κατα  DIN  43700),
προστατευμένης με  πολυεστερική μεμβράνη κατα IP54,

· Δύο  διακόπτες  αφής  και  ενδεικτικά  LED  κατάστασης
ενσωματωμένα στην  πρόσοψη,

· Διακόπτη solid state για την οδήγηση  διάταξης bypass,

· Σύνδεση με τα σήματα και τροφοδοσία των NSFTxx, 

· Σύνδεση και ενσωμάτωση σε δίκτυα Quamatic (σ. 94), Modbus ή
άλλα συστήματα επίβλεψης και ελέγχου.

Η δικτυακή σύνδεση προσφέρεται κατ’ επιλογή και μετατρέπει το ελεγκτή σε δορυφόρο Quamatic (σ. 94) ή
Modbus με τις εξής λειτουργίες:

Ο ελεγκτής πρόσοψης NSFT/ICCD σε δίκτυο Quamatic/Modbus
Ανταλλαγή εγγραφών Ταυτότητας, κατάστασης, προόδου και σύνθεσης.
Χρονοσήμανση Χρονοσήμανση εγγραφών.
Εντολές Εναρξης και παύσης.

Οι 4 έξοδοι κατάστασης του NSFTxx ("Idle-Run-Bypass-Fault") επαναλαμβάνονται  γαλβανικά μονωμένες
για περαιτέρω χρήση απο άλλους τοπικούς αυτοματισμούς.

Ο ελεγκτής πρόσοψης και καταγραφικό BAO-1 (σ. 41) έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και να διαχειρίζεται μια
ομάδα ελεγκτών NSFT/ICCD  σε δίκτυο  Quamatic  (τύπου  multidrop,  σ.  94).   Σε αυτή την  περίπτωση,  ο
ελεγκτής  BAO-1  διαχειρίζεται  και ελέγχει  όλους τους κατανεμημένους πόρους του δικτύου  (τους ομαλούς
εκκινητές και τα υπόλοιπα μέλη των  άλλων τύπων)  σε τυπικές εφαρμογές ελέγχου εξαερισμού μεγάλων
εγκαταστάσεων και ελέγχου και παρακολούθησης αντλιοστάσιων.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

NSFTQ-L Ελεγκτής πρόσοψης NSFT/ICCD τοπικού ελέγχου
NSFTQ-N Ελεγκτής πρόσοψης NSFT/ICCD τοπικού και κατανεμημένου ελέγχου
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2.ζ.  Ελεγκτής πρόσοψης γενικής χρήσης και  καταγραφικό BAO-1 σε εφαρμογές ελέγχου
κίνησης

Ο ελεγκτής γενικής χρήσης και καταγραφικό BAO-1 προσφέρεται  για εφαρμογές κατανεμημένου ελέγχου
παραγωγικών επεξεργασιών. Συνδυάζει τον έλεγχο με την καταγραφή της παραγωγής.

 

Ελεγκτής πρόσοψης και καταγραφικό BAO-1

Αντιπροσωπευτικές εφαρμογές του ελεγκτή BAO-1 είναι:

· Μεγάλης κλίμακας ξηραντήρια και φούρνοι,

· Ελεγχος εξαερισμού μεγάλης εγκατάστασης, 

· Ελεγχος και παρακαλούθηση αντλιοστασίων,

· Εντός γραμμής επεξεργασία και διαχείριση του παραγώμενου αντικείμενου,

· Γενική διαχείριση, επεξεργασία και καταγραφή μεταφερομένων υλικών, και

· Ελεγχος και εποπτεία παραγωγικού εξοπλισμού.

Ο ελεγκτής  παρουσιάζεται αναλυτικά στη σελίδα 41.
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2.η. Ελεγκτής διαδρόμου γυμναστικής Jolly Jogger

Ο  ελεγκτής  διαδρόμου  γυμναστικής  Jolly  Jogger  αποτελεί  απλή,  ευέλικτη  και  ολοκληρωμένη  λύση  σε
εφαρμογές  διαδρόμων  γυμναστικής.  Το  μόνο  επιπλέον  υλικό  που  χρειάζεται  για  την  κατασκευή  ενός
συστήματος ελέγχου διαδρόμου είναι  ο ελεγκτής ταχύτητας του κινητήρα (AC inverter ή DC drive) οπου ο
Jolly Jogger παρακολουθεί και ελέγχει  όλες τις λειτουργίες του διαδρόμου προσφέροντας μία ασφαλή και
αναζωογονητική εμπειρία.

Ο ελεγκτής Jolly Jogger

Ο ελεγκτής Jolly Jogger ενσωματώνει όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες του διαδρόμου:

• Οδηγεί τον ελεγκτή ταχύτητας του κινητήρα, 

• Ελέγχει τον μηχανισμό αυξομείωσης της κλίσης, 

• Επεξεργάζεται  τα  σήματα  παλμογεννήτριας  ταχύτητας  και  μετράει  ή  εκτιμά  (στην  απουσία

παλμογεννήτριας) την ταχύτητα και διανυθείσα απόσταση, 

• Επεξεργάζεται  τα σήματα παλμογεννήτριας ή ποτενσιομέτρου κλίσης και  μετράει  ή εκτιμά (στην

απουσία παλμογεννήτριας ή ποτενσιομέτρου) την γωνία κλίσης, 

• Ελέγχει και εκτελεί όλες της προστατευτικές και επι μέρους λειτουργίες, και 

• Διαθέτει  απλή,  λειτουργική  και  όμορφη  πρόσοψη  με  διακόπτες  αφής  και  μεγάλες,  ευδιάκριτες

οθόνες ψηφίων LED. 

Ολες οι επι μέρους λειτουργίες του Jolly Jogger είναι  πλήρως προγραμματιζόμενες και καθορίζονται  απο
αντίστοιχες παραμέτρους. Ολες οι παράμετροι μπορούν να προγραμματισθούν (μεμονωμένα ή σε ομάδες)
απο το χειριστήριο ή μέσω της σειριακής θύρας του ελεγκτή. 
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Ο ελεγκτής έχει σχεδιασθεί για παροχές 50-60 Hz, 115 και 230 VAC με τα εξής κύρια χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά ελεγκτή Jolly Jogger
Κοινός τύπος 
οδήγησης 
ελεγκτή 
ταχύτητας

Ο ελεγκτής ταχύτητας του διαδρόμου (συνήθως AC inverter ή DC drive) οδηγείται με
σήμα 0-10 VDC και με έξοδο ενεργοποίησης/εντολή κατεύθυνσης απο optotransistor
το οποίο μπορεί συνδεθεί  με εισόδους τύπου PNP (active-high, current source) και
NPN (active-low, current sink). Τα περισσότερα, αν οχι ολα, inverter/drive της αγοράς
είναι συμβατά με τον Jolly Jogger.

Γενικού τύπου 
έλεγχος κλίσης

Ο μηχανισμός αυξομοίωσης της κλίσης ελέγχεται απο δύο ανεξάρτητα ρελαί 12 A και
μπορεί να οδηγήσει ολους τους τύπους κινητήρων DC ή AC και τάσεων.

Σήματα ελέγχου
24 VDC

Τα διαθέσιμα σήματα ελέγχου είναι  οι είσοδοι των τερματικών διακοπτών άνω/κάτω
κλίσης, οι είσοδοι παλμογεννητριών κίνησης/κλίσης και η έξοδος ενεργοποίησης του
ελεγκτή  ταχύτητας.  Ολα  είναι  τύπου  24  VDC  και  γαλβανικά  μονωμένα  απο  τις
εσωτερικές διατάξεις του Jolly Jogger.

Σύνδεση 
διακόπτη 
ασφαλείας

Στην  περίπτωση που μια είσοδος παλμογεννήτριας  δεν  χρησιμοποιείται  (συνήθως
για  την  κλίση),  αυτή  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  γενική  ενεργοποίηση  ή
απενεργοποίηση κίνησης σε συνδυασμό με χαλινοδιακόπτη, διακόπτη στάσης κλπ.

Διαστάσεις Η  πρόσοψη  είναι  κατασκευασμένη  με  ανοδειωμένο  αλουμινίο  2  mm  και  έχει
διαστάσεις 30 x 20 cm. Η πλακέττα του ελεγκτή έχει διαστάσεις 152 x 249 mm και
στηρίζεται  στο  πίσω  μέρος  της  πρόσοψης.  Η  οπή  υποδοχής  στην  κονσόλα  του
διαδρόμου  μπορεί  να  είναι  λίγο  μεγαλύτερη  της  πλακέττας  με  την  πρόσοψη  να
καταλαμβάνει 2,5 cm γύρω της. Η στήριξη γίνεται με φρεζάτες βίδες στην πρόσοψη.

Τυπική σύνδεση ελεγκτή Jolly  Jogger. Ο ελεγκτής τροφοδοτείται απο την γραμμή και ενεργοποιεί τα άνω και
κάτω τυλίγματα του κινητήρα κλίσης εντός της ζώνης που ορίζουν  οι άνω και  κάτω τερματικοί διακόπτες.  Ο
εναλλάκτης (inverter)  οδηγείται με το αναλογικό σήμα και την εντολή κατεύθυνσης και η μία είσοδος σήματος
παλμογεννήτριας χρησιμοποιείται στον εναλλακτικό της ρόλλο ενεργοποίησης απο διακόπτη ασφαλείας.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

JJ_115 Ελεγκτής Jolly Jogger, 115 VAC παροχή
JJ_230 Ελεγκτής Jolly Jogger, 230 VAC παροχή
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3. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.α. Θερμοστάτης/υγροστάτης πρόσοψης AR1/AR1-H

Ο θερμοστάτης πρόσοψης AR1 και  ο υγροστάτης  AR1-H  προσφέρονται για  εφαρμογές κατανεμημένου
ελέγχου επεξεργασιών (process control) με τα εξής χαρακτηριστικά:

· Απλή, αυτόνομη, μη-επανδρωμένη λειτουργία και χειρισμό απο ανειδίκευτο προσωπικό,

· Πλήρως, τοπικά προγραμματιζόμενες παραμέτρους για κάθε έξοδο,

· Πλήρη ενσωμάτωση σε εποπτεύοντα συστήματα και δίκτυα, και 

· Τυποποιημένες διαστάσεις πρόσοψης (κατα DIN 43700). 

Θερμοστάτης πρόσοψης AR1

Τυπικές εφαρμογές των AR1 και AR1-H είναι η
χρήση τους, χωρίς άλλα εξαρτήματα, στον: 

· Ελεγχο  διπλής  ανεξάρτητης  παροχής  απο
ψυκτικό και θερμαντικό κυκλώμα,

· Απ' ευθείας οδήγηση τρίοδου βαλβίδας, 

· Ελεγχο με επιλογή της παροχής απο ψυκτικό
ή θερμαντικό κύκλώμα με εξωτερική εντολή,
και 

· Θερμοστατικό έλεγχο με σύγχρονη οδήγηση
συναγερμού ή αποψυκτικού μηχανισμού.

Οι AR1 και AR1-H κατασκευάζονται σε κοινή “πλατφόρμα” που διαθέτει τους εξής πόρους: 

Πόροι των AR1 και AR1-H
Είσοδος για στοιχείο 
Pt100 3 αγωγών

Επιτρέπει την χρήση πρακτικά απεριορίστου μήκους καλωδίου σύνδεσης.

Δύο εξόδους 230 VAC Οι  έξοδοι  ελέγχονται απο triac  (διακόπτες  solid  state) και  οδηγούν  φορτία
οπως  βαλβίδες,  βάνες,  αυτόματους,  μικρές  αντιστάσεις  και  κινητήρες  με
ακέραιο αριθμό κύκλων.

12-bit A/D Επιπλέον, υπολογισμός τρέχουσας μέσης τιμής
4 είσοδοι ενός bit Οι είσοδοι είναι γαλβανικά μονωμένες
Σειριακή θύρα δύο 
τύπων

EIA(RS)232 για τοπική επικοινωνία ή/και EIA(RS)485 για σύνδεση με δίκτυα
Quamatic (σ. 94) ή Modbus.

Πρόσοψη Η πρόσοψη  (προστασίας IP54) καλύπτεται  με  πολυεστερική  μεμβράνη με
τέσσερεις ενσωματωμένους διακόπτες  αφής.  Η  οθόνη  αποτελείται  απο
τεσσάρα ψηφία LED και πρόσημο.
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Η κάθε έξοδος προγραμματίζεται ανεξάρτητα από την άλλη και παραμετρικά στα εξής: 

Προγραμματισμός των AR1 και AR1-H
Λειτουργία εξόδου Η  κατάσταση  της  εξόδου  μπορεί  να  είναι  μεταξύ  των  "Πάντα

ενεργοποιημένη",  "Πάντα  απενεργοποιημένη",  "Θέρμανση",  "Ψύξη",
“Χρόνος” και “Περίοδος”.

Θερμοκρασία αναφοράς Ορίζει το σημείο αναφοράς για τις λειτουργίες θέρμανσης και ψύξης.
Θερμοκρασιακή υστέρηση Ορίζει τα σημεία ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της εξόδου γύρω

απο το σημείο αναφοράς για τις λειτουργίες θέρμανσης και ψύξης.
Χρόνος αδρανείας Ορίζει την διάρκεια αδράνειας μετά απο αλλαγή κατάστασης της εξόδου

(για περιορισμό εκκινήσεων/ώρα, π.χ. σε αντλίες).
Χρόνος/διάρκεια 
ενεργοποίησης και 
απενεργοποίησης

Ορίζει  τον  χρόνο  (λειτουργία  “Χρόνος”)  ή  την  διάρκεια  (λειτουργία
“Περίοδος”)  ενεργοποίησης  και  απενεργοποίησης  της  εξόδου  (για
χρονικό έλεγχο, π.χ. κύκλο απόψυξης, καθαρισμού κλπ).

Διάρκεια κατάστασης ON 
και OFF (PWM) κάθε εξόδου

Κάθε ενεργοποιημένη έξοδος μπορεί να έχει την μορφή σήματος PWM
με  προγραμματιζόμενη  διάρκεια ON  και  OFF  (για  οδήγηση,  π.χ.,
οπτικών ή ακουστικών συναγερμών).

Λογική αντιστοφή εξόδου Επιτρέπει την χρήση λογικά αντίστροφων φορτίων, π.χ. ηλεκτροβάνες
"Normally Open" αντί για "Normally Closed".

Αυτόματη εκκίνηση Ορίζει  την  αυτόματη ή  χειροκίνητη εκκίνηση  της  λειτουργίας με  την
παροχή την τροφοδοσίας.

Αλλαγή παραμέτρων Επιτρέπει την αλλαγή των παραμέτρων απο τους διακόπτες πρόσοψης.
Απόρριψη εντολών Απορρίπτει  εντολές  απο  το  χειριστήριο  (π.χ.  για  μη-επανδρωμένη

λειτουργία σε απόμακρη θέση).
Χαρακτηριστικά θύρας 
επικοινωνίας

Ορίζει την ταχύτητα επικοινωνίας και την διεύθυνση στο δίκτυο.

Δείκτης προβαλλόμενου 
μεγέθους

Ορίζει το μέγεθος ή λογική κατάσταση που προβάλλεται στην οθόνη.

Ο υγροστάτης AR1-H συνδυάζεται με τα αισθητήρια υγρασίας (σ.  72) και εκτός απο τις παραπάνω κοινές
λειτουργίες προσφέρει:

Επιπλέον λειτουργείες AR1-H
Επιπλέον λειτουργίες εξόδου “Ξήρανση” και “Υγρανση”
Υγρασία αναφοράς Υγρασία αναφοράς και υγρασιακή υστέρηση.
Πίνακα μετατροπής Η μετατροπή της υγρασίας σε μονάδες επιλογής του χρήστη.

Ολες οι παράμετροι μπορούν να προγραμματισθούν (μεμονωμένα ή σε ομάδες) σε κάθε επιθυμητή στιγμή
(και κατα την κανονική λειτουργία) μέσω της σειριακής θύρας.  Αυτό επιτρέπει την χρήση του ελεγκτή σε
συστήματα στα οποία οι σταθερές ελέγχου μεταβάλλονται  διαρκώς (δυναμικά) ή είναι  προϊόντα ασαφούς
ελέγχου. 

Τα μετρούμενα  μεγέθη (θερμοκρασία  ή/και  υγρασία)  είναι  αποτέλεσμα ψηφιακής  επεξεργασίας  φίλτρου
DSP.
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Οι  4  είσοδοι  δίνουν  την  ευχέρεια  τοπικού  ελέγχου  επιτρέποντας  την  επιλογή  λειτουργίας
(ψύξης/θέρμανσης,  υγρανσης/ξήρανσης)  για  κάθε  έξοδο,  την  αλλαγή  παραμέτρων  και  την  άμεση
απενεργοποίηση των εξόδων. (Ο AR1-H δεν διαθέτει είσοδο άμεσης απενεργοποίησης καθότι η αντίστοιχη
είσοδος χρησιμοποιείται για το σήμα υγρασίας).

Τυπική θερμοστατική εφαρμογή του AR1

Οι AR1 και AR1-H, οταν είναι μέλη δικτύου Quamatic (σ. 94), αναγνωρίζονται αυτόματα απο το λογισμικό
του δικτύου και όλα τα μεγέθη, παράμετροι και στοιχεία είναι διαθέσιμα on-line και σε “σκληρό πραγματικό
χρόνο”.

 

Οθόνη λεπτομερούς προβολής και διαχείρισης δεδομένων του AR1

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

AR1 Θερμοστάτης πρόσοψης
AR1-H Θερμοστάτης και υγροστάτης πρόσοψης
HumPt100 Aισθητήριο υγρασίας και θερμοκρασίας (Pt100)
XFR400230 Μετασχηματιστής τροφοδοσίας τάσης ελέγχου, 90VA, 400/230 VAC.
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3.β. Ελεγκτής πρόσοψης γενικής χρήσης και καταγραφικό BAO-1

Ο  ελεγκτής  πρόσοψης  και  καταγραφικό  BAO-1  προσφέρεται  για  εφαρμογές κατανεμημένου  ελέγχου
παραγωγικών επεξεργασιών. 

 

Ελεγκτής πρόσοψης και καταγραφικό BAO-1

Ο ελεγκτής συνδυάζει τον έλεγχο με την καταγραφή της παραγωγής με τα εξής χαρακτηριστικά:

Χαρακτηριστικά BAO-1
Λειτουργία Απλή,  αυτόνομη  και  μη-επανδρωμένη  λειτουργία  απο  μη-ειδικευμένο

προσωπικό.
Διαχείρηση δικτύου 
δορυφόρων

Πλήρης διαχείριση και έλεγχος δικτύου δορυφόρων Quamatic (σ. 94), π.χ.
ελεγκτές CSNS, εναλλάκτες INVD ή ελεγκτές NSFT/ICCD.

Πίνακας μετατροπής και 
διακρίβωσης

Πίνακας μετατροπής και  διακρίβωσης δέκα σημείων  των  στοιχείων  των
δορυφόρων σε μονάδες επιλογής του χρήστη.

Θύρα σύνδεσης με 
παλμογεννήτρια και 
αισθητήριο προσέγγισης

Θύρα σύνδεσης με παλμογεννήτρια και αισθητήριο προσέγγισης για την
καταγραφή του μήκους,  αριθμού τεμαχίων  και  χρόνου  της ελεγχόμενης
επεξεργασίας.

Καταγραφή Καταγραφή  του  μήκους,  αριθμού  και  χρόνου  της  επεξεργαζόμενης  και
αθροιζομένης παρτίδας.

Μονωμένες είσοδοι και 
έξοδοι

Γαλβανικά μονωμένες είσοδοι και έξοδοι γενικής χρήσης.

Προγραμματιζόμενες 
παράμετροι

Πλήρως  προγραμματιζόμενες  παράμετροι  και  συναρτήσεις  για  κάθε
είσοδο και έξοδο.

Ελεγχος PID με την 
αναλογική έξοδο

Η αναλογική έξοδος μπορεί να καθορίζεται υπολογιστικά με παραμέτρους
PID και όριο επιλεγμένης μεταβλητής.

Υπολογισμός τρέχοντα 
μέσου

Ο  υπολογισμός  τρέχοντα  μέσου  όλων  των  μετρουμένων  μεγεθών
βελτιώνει την ακρίβεια μέτρησης.

Ενσωμάτωση σε δίκτυα Η ενσωμάτωση σε δίκτυα Quamatic (σ. 94), Modbus ή άλλα επιβλέποντα
συστήματα ελέγχου είναι πλήρης.

Διαστάσεις DIN Οι διαστάσεις του κουτιού/πρόσοψης είναι κατα DIN 43700.
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Αντιπροσωπευτικές εφαρμογές του ελεγκτή BAO-1 είναι:

· Μεγάλης κλίμακας ξηραντήρια και φούρνοι,

· Ελεγχος εξαερισμού μεγάλης εγκατάστασης, 

· Ελεγχος και παρακαλούθηση αντλιοστασίων,

· Εντός γραμμής επεξεργασία και διαχείριση του παραγώμενου αντικείμενου,

· Γενική διαχείριση, επεξεργασία και καταγραφή μεταφερομένων υλικών,

· Συστήματα HACCP στο κλάδο τροφίμων και ποτών, και

· Ελεγχος και εποπτεία παραγωγικού εξοπλισμού.

Ο ελεγκτής διαθέτει τους εξής πόρους:

Πόροι ελεγκτή και καταγραφικού BAO-1
Σύνδεση
παλμογεννήτριας  και
παρουσίας υλικού

Τέσσερεις  γαλβανικά  μονωμένες  είσοδοι  υψηλής ταχύτητας  για  σύνδεση με
την  παλμογεννήτρια  και  το  αισθητήριο  προσέγγισης.   Με  αυτό  τον  τρόπο
επιτυγχάνεται  η  μέτρηση  και  καταγραφή  της  ταχύτητας,  επεξεργασμένου
μήκους και τεμαχίων παραγωγής.

Μονωμένες  είσοδοι
και έξοδοι

Οκτώ γαλβανικά  μονωμένες  και  φιλτραρισμένες  (μέθοδολογία  DSP)  είσοδοι
για επεξεργασία εξωτερικών καταστάσεων και γεγονότων και οκτώ γαλβανικά
μονωμένες έξοδοι για οδήγηση τοπικών αυτοματισμών.

Αναλογική έξοδος Αναλογική έξοδος διπολικής τάσης.
Σειριακή θύρα Θύρα σειριακής επικοινωνίας δύο τύπων: EIA(RS)232 για τοπική επικοινωνία

ή/και EIA(RS)485 για σύνδεση με δίκτυα Quamatic/Modbus (ή παρόμοια) και
απομακρυσμένα αισθητήρια και άλλες διατάξεις.

Τροφοδοτικό Ανεξάρτητη τροφοδοσία των εσωτερικών κυκλωμάτων της θύρας EIA(RS)485,
της εσωτερικής λογικής και των εξωτερικών συνδέσεων.

Χειριστήριο Οθόνη πέντε  μεγάλων ψηφίων LED και τέσσερεις διακόπτες αφής χειρισμού
στην  πρόσοψη.  Η πρόσοψη είναι  προστατευμένη κατα IP54 και καλύπτεται
απο πολυεστερική μεμβράνη.

Ο ελεγκτής αναγνωρίζεται  αυτόματα απο το λογισμικό του δικτύου Quamatic  (σ.  94) και  όλα τα μεγέθη,
παράμετροι και στοιχεία είναι διαθέσιμα on-line και σε "σκληρό πραγματικό χρόνο".
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Η λειτουργία του ελεγκτή είναι πλήρως προγραμματίζόμενη και καθορίζεται με τις εξής 
παραμέτρους:

Προγραμματιζόμενους παραμέτρους BAO-1
Συνάρτηση εξόδου Κάθε  έξοδος  μπορεί  να  είναι  μια  λογική  συνάρτηση  μιάς  εισόδου,  άλλης

εξόδου, εσωτερικής κατάστασης ή το αποτέλεσμα σύγκρισης και επεξεργασίας
εσωτερικής μεταβλητής (π.χ. ταχύτητα παλμογεννήτριας, ποσότητα τεμαχίων,
θέση επεξεργαζόμενου  αντικειμένου  κ.λ.π.).   Η ενεργοποιημένη  κατάσταση
καθορίζεται  περαιτέρω στον χρονισμό της (αναμονή,  διάρκεια ή επανάληψη
PWM).   Ο  χρονισμός  μπορεί  να  ορισθεί  σε  σχέση  με  την  θέση  του
επεξεργαζόμενου  αντικειμένου  επιτρέποντας  έτσι  επεξεργασία  που  δεν
επιρρεάζεται απο μεταβολές στην ταχύτητα μετατόπισης.

Μονάδες μεγεθών Επιλεγόμενες μονάδες προβολής των στοιχείων της τρέχουσας παρτίδας και
των αθροισμάτων.

Παλμοδιαιρέτης και 
πολλαπλασιαστής 
μετατροπής

Ο  παλμοδιαιρέτης  και  πολλαπλασιαστής  μετατροπής  και  διακρίβωσης  της
ακρίβειας των μεταβλητών θέσης και μετατόπισης επιτρέπει  την ευέλικτη και
ακριβή μετατροπή σε επιθυμητές και οικείες μονάδες θέσης και ταχύτητας.

Μέγεθος 
δειγματοληψίας

Αριθμός  δειγμάτων  στον  υπολογισμό  του  φίλτρου  τρέχοντα  μέσου  των
μετρουμένων μεγεθών.

Παραμέτροι 
επικοινωνιών και 
δικτύου

Ολες οι παράμετροι επικοινωνιών  και δικτύου για την αξιόπιστη και βέλτιστη
διαχείριση και έλεγχο του δικτύου και των μελών του.

Σταθερές λειτουργίας Σταθερές  λειτουργίας  (αυτο-εκκίνηση,  άδεια  αλλαγής  παραμέτρων,
προβαλλόμενο μέγεθος κ.λ.π.).

Συνάρτηση 
αναλογικής εξόδου

Η αναλογική  έξοδος μπορεί  να  είναι  γραμμικό  αντίγραφο  μιας  εσωτερικής
μεταβλητής  ή  το  αποτέλεσμα  υπολογισμού  σφάλματος  PID  σε  σχέση  με
προγραμματιζόμενο  όριο  ή  τιμή  επιλεγμένης  εσωτερικής  μεταβλητής  (π.χ.
ταχύτητα, στοιχεία δορυφόρου κ.ο.κ.).

Ολες οι παράμετροι μπορούν να προγραμματισθούν (μεμονωμένα ή σε ομάδες) σε κάθε επιθυμητή στιγμή
(και κατα την κανονική λειτουργία) απο το χειριστήριο ή μέσω της σειριακής θύρας. Αυτό επιτρέπει  την
χρήση του ελεγκτή σε συστήματα στα οποία οι σταθερές ελέγχου μεταβάλλονται διαρκώς (δυναμικά) ή είναι
προϊόντα ασαφούς ελέγχου.

Διαθέσιμοι τύποι και παρελκόμενα
Τύπος Περιγραφή

BAO-1 Ελεγκτής πρόσοψης και καταγραφικό BAO-1
CSNS Ελεγκτής χωρητικών αισθητηρίων
INVDxx Σειρά εναλλακτών/μετροπέων συχνότητας INVD
NSFTQ-N Ελεγκτής πρόσοψης NSFT/ICCD, κατανεμημένου ελέγχου.
XFR400230 Μετασχηματιστής τροφοδοσίας τάσης ελέγχου, 90VA, 400/230 VAC
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3.γ. Αναλογικός ελεγκτής διακόπτη SSR

Ο ελεγκτής διακόπτη SSR

O  πλήρως  προστατευμένος  αναλογικός  ελεγκτής  διακόπτη  SSR
(Solid  State  Relay)  δέχεται  αναλογικό,  μορφής  PWM  ή
ποτενσιόμετρικό σήμα ελέγχου 0 - 10 VDC και οδηγεί τον διακόπτη
SSR σε εφαρμογές ελέγχου φάσης φορτίων AC οπως:

· Ελεγχος έντασης φωτισμού με PLC,

· Ελεγχος θερμαντικών στοιχείων με ποτενσιόμετρο, και

· Ομαλή εκκίνηση μικρών κινητήρων.

Ο ελεγκτής τροφοδοτείται και συγχρονίζεται με την γραμμή απο την
είσοδο χαμηλής τάσης AC (10 - 18 VAC) και συνδέεται απ' ευθείας,
χωρίς άλλα εξαρτήματα,  με τον  διακόπτη SSR και  την  πηγή της
τάσης ελέγχου.

Προσαρμόζεται πάνω απο τον διακόπτη SSR με τους αποστάτες 50 mm και βίδες Μ3 που τον συνοδεύουν.
(Οι αποστάτες χρησιμοποιούνται και για την στεραίωση του διακόπτη SSR στην επιφάνεια προσαρμογής
του).

Τυπικές συνδέσεις αναλογικού ελεγκτή διακόπτη SSR.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

SSRAC Αναλογικός ελεγκτής διακόπτη SSR
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3.δ. Οδηγός PWM διακόπτη SSR PWM

O πλήρως προστατευμένος  οδηγός PWM διακόπτη
SSR  (Solid  State  Relay,  διακόπτης  στερεάς
κατάστασης)  δέχεται  αναλογικό,  μορφής  PWM  ή
ποτενσιόμετρικό σήμα ελέγχου 0 - 10 VDC και οδηγεί
διακόπτη συνεχούς SSR σε εφαρμογές ελέγχου PWM
DC οπως:

• Ελεγχος φωτισμού LED με PLC,
 

• Ελεγχος θερμαντικών  στοιχείων  με χειρισμό
ποτενσιομέτρου, και 

• Ελεγχος  φορτίων  DC  κινητήρων,
ηλεκτρομαγνητών και άλλων ενεργοποιητών. 

Ο οδηγός τροφοδοτείται με 10-28 VDC και συνδέεται απ' ευθείας, χωρίς άλλα εξαρτήματα, με τον διακόπτη
SSR και την πηγή της τάσης ελέγχου. Η συχνότητα οδήγησης PWM επιλέγεται απο τον διακόπτη DIP και ο
οδηγός προσφέρεται σε τρείς εκδόσεις:

• Χαμηλής  συχνότητας  (30,  75,  150,  200  Hz)  που  απευθένεται  σε  εφαρμογές  φωτισμού  και
θέρμανσης,
 

• Μέσης συχνότητας (125, 350, 600, 800 Hz) που απευθύνεται  σε εφαρμογές γενικής χρήσεως και
ενεργοποίησης μηχανισμών, και 

• Υψηλής συχνότητας (2K, 7K, 12K, 16K Hz) που απευθύνεται σε εφαρμογές μαγνητικών φορτίων,
κινητήρων και ηλεκτρομαγνητών. 

Προσαρμόζεται πάνω απο τον διακόπτη SSR με τους αποστάτες 50
mm  και  βίδες  Μ3  που  τον  συνοδεύουν.  (Οι  αποστάτες
χρησιμοποιούνται  και  για  την  στεραίωση  του  διακόπτη  SSR στην
επιφάνεια προσαρμογής του). 

Ο οδηγός SSR PWM is designed for standard DC line systems. The characterizing features are as follows:

SSR PWM Feature Summary
Τροφοδοσία 10-28 VDC τροφοδοσία προστατευμένο  για  is protected against line noise and

disturbances.
Analog input
protection

Analog/potentiometer input is protected against reverse polarity connection,
shorts and out-of-range potentials.

SSR drive output Current limited SSR drive handles all SSR input problems.
LEDs Indicating LEDs show power supply and SSR drive state.
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Typical  SSRPWM connections.  The unit  on the left  is controlled by a 0-10 VDC
source and drives a PNP (current source) load. The one on the right is controlled
by a 10 K potentiometer and drives a NPN (current sink) load. Both are powered
by the 24 VDC line. The V+ input is not used when an analog signal controls the
unit.

Ordering information
Model Description

SSRPWM_L Χαμηλής συχνότητας (30, 75, 150, 200 Hz) solid state relay PWM drive
SSRPWM_M Μέσης συχνότητας (125, 350, 600, 800 Hz) solid state relay PWM drive
SSRPWM_H Υψηλής συχνότητας (2, 7, 12, 16 KHz) solid state relay PWM drive
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3.ε. Αναλογικός ελεγκτής φορτίου SSR με ακέραιο αριθμό κύκλων SSR_ICCD

Ο αναλογικός ελεγκτής φορτίου SSR με ακέραιο αριθμό κύκλων SSR_ICCD δέχεται αναλογικό σήμα 0–5 V
DC/PWM ή απο ποτενσιόμετρο και οδηγεί το φορτίο του SSR (Solid State Relay) με ακέραιους ημικύκλους
απο την γραμμή ελαχιστοποιώντας τις διαταραχές και θόρυβο στην γραμμή και στο φορτίο.

Ο ελεγκτής SSR_ICCD

Ο ελεγκτής SSR_ICCD απευθύνεται σε μονοφασικές και τριφασικές εφαρμογές με τα εξής χαρακτηριστικά:

Χαρακτηριστικά ελεγκτή SSR_ICCD
Τροφοδοσία Απο γραμμή 230 VAC, προστατευμένη απο θόρυβο και διαταραχές.
Διάταξη διακόπτη 
υπερθέρμανσης

Ελέγχεται απο επαφές NC (normally closed) που αποσυνδέουν εσωτερικά την
τροφοδοσία. Ο διακόπτης μπορεί να ανιχνεύει την θερμοκρασία του SSR ή 
του φορτίου.

Είσοδος γενικής 
ενεργοποίησης

Η λογική της ορίζεται στον διακόπτη DIP για χρήση με όλους τους τύπους 
ελέγχου (θετική, ενεργοποίηση με ενεργοποιημένη είσοδο ή αρνητική, 
ενεργοποίηση με απενεργοποιημένη είσοδο).

Οδήγηση SSR Με προστασία υπερφόρτωσης και συγχρονισμένη με την γραμμή 
τροφοδοσίας.

Αναλογική είσοδος Η αναλογική είσοδος είναι προστατευμένη για αντίστροφη σύνδεση, 
βραχυκυκλώματα και εκτός ζώνης τάσεις.

Χρόνος ολοκλήρωσης
εξόδου

Ορίζεται στον διακόπτη DIP μεταξύ διάρκειας 25 ή 50 κύκλων, η οποία 
καθορίζει την διακριτική ικανότητα της εξόδου σε 2% και 1% αντίστοιχα.

Σειρά κύκλων 
οδήγησης SSR

Ο αριθμός των αγωμένων ημικύκλων στο φορτίο κατα την διάρκεια 
ολοκλήρωσης της εξόδου ελέγχεται απο την τάση της αναλογικής εισόδου.

Ανίχνευση χαμηλής 
τάσης

Η έξοδος απενεργοποιείται κατα την διάρκεια πτώσης ή βύθισης της τάσης 
τροφοδοσίας.

Ενδεικτικά LED Τα LED προβάλλουν την κατάσταση του ελεγκτή.
Απομονωμένες 
διατάξεις ελέγχου

Οι διατάξεις ελέγχου και αναλογικής εισόδου είναι γαλβανικά μονωμένες 
προσφέροντας ενισχυμένη ασφάλεια και προστασία απο 
θορύβους/διαταραχές.
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Με ενεργοποιημένες τις δύο εισόδους, ο SSR_ICCD μετρά την τάση της αναλογικής εισόδου και καθορίζει
τον αριθμό των αγώμενων ημικύκλων και, σε αναλογία, την ισχύ στο φορτίο.

Τυπικό σύστημα SSR_ICCD που ελέγχεται με ποτενσιόμετρο. Ο ελεγκτής τροφοδοτείται με 230 VAC
και  η  λειτουργία  του  ελέγχεται  απο  διμεταλλικό  διακόπτη  υπερθέρμανσης  και  την  είσοδο
ενεργοποίησης. Το SSR οδηγείται σε συγχρονισμό με την γραμμή με μια διαδοχή ακεραίου αριθμού
ημικύκλων η οποία είναι ανάλογη με την τάση εισόδου απο το ποτενσιόμετρο. (Ο ακροδέκτης V+ δεν
χρησιμοποιείται στην περίπτωση οδήγησης απο πηγή 0-5 VDC).

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

SSR_ICCD Αναλογικός ελεγκτής φορτίου SSR με ακέραιο αριθμό κύκλων
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3.στ. Ο τετραπλός διακόπτης QSS

Ο τετραπλός διακόπτης QSS ελέγχεται απο 4 σήματα NPN και οδηγεί αντίστοιχες γαλβανικά μονωμένες
διατάξεις solid state relay (SSR) για τον έλεγχο μικρών φορτίων AC όπως ρελαί, ενεργοποιητές κ.α. 

Τροφοδοτείται με 230 VAC και οι διατάξεις SSR διαθέτουν την δική τους ανεξάρτητη παροχή για χρήση σε
συστήματα διαφορετικών τάσεων ή διαχωρισμένων γραμμών ελέγχου και ισχύος.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

QSS_4_230 Τετραπλός διακόπτης QSS, 1x230 VAC.
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3.ζ. Ελεγκτής πρόσοψης NSFT/ICCD σε έλεγχο θερμικών φορτίων

Ο  ελεγκτής  πρόσοψης  NSFT/ICCD  προσδίδει  τις  λειτουργίες  τοπικού  (χρηστικού)  και  κατανεμημένου
ελέγχου στους οδηγούς θερμικών φορτίων ICCDxx (σ. 62).

Ο ελεγκτής NSFT/ICCD έχει τα εξης χαρακτηριστικά:

Ο ελεγκτής πρόσοψης
NSFT/ICCD

· Τυποποιημένες  διαστάσεις  πρόσοψης  (κατα  DIN  43700),
προστατευμένης με  πολυεστερική μεμβράνη κατα IP54,

· Δύο  διακόπτες τύπου αφής  και  ενδεικτικά  LED  κατάστασης
ενσωματωμένα στην  πρόσοψη,

· Διακόπτη solid state για την οδήγηση  διάταξης bypass,

· Σύνδεση με τα σήματα και τροφοδοσία των ICCDxx, 

· Σύνδεση και ενσωμάτωση σε δίκτυα  Quamatic (σ. 94) ή Modbus.

Η δικτυακή σύνδεση προσφέρεται κατ’ επιλογή και μετατρέπει το ελεγκτή σε δορυφόρο Quamatic (σ. 94) ή
Modbus με τις εξής λειτουργίες:

Ο ελεγκτής πρόσοψης NSFT/ICCD σε δίκτυο Quamatic/Modbus
Ανταλλαγή εγγραφών Ταυτότητας, κατάστασης, προόδου και σύνθεσης.
Χρονοσήμανση Χρονοσήμανση εγγραφών.
Εντολές Έναρξης και παύσης.

Οι  4  έξοδοι  κατάστασης  του  ICCDxx  ("Idle-Run-Bypass-Fault"  ή  "Idle-Run-Load  Fault-Fault")
επαναλαμβάνονται γαλβανικά μονωμένες για περαιτέρω χρήση απο άλλους τοπικούς αυτοματισμούς.

Ο ελεγκτής πρόσοψης και καταγραφικό BAO-1 (σ. 41) έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και να διαχειρίζεται μια
ομάδα ελεγκτών NSFT/ICCD  σε δίκτυο  Quamatic  (τύπου  multidrop).  Σε αυτή την περίπτωση,  ο  BAO-1
διαχειρίζεται και ελέγχει όλους τους κατανεμημένους πόρους του δικτύου (ομαλούς εκκινητές και άλλα μέλη
άλλων  τύπων)  σε  τυπικές  εφαρμογές  εξαερισμού  μεγάλων  εγκαταστάσεων  και  ελέγχου  και
παρακολούθησης αντλιοστάσιων.

Επιπλέον, ο ελεγκτής αυξάνει την διακριτική ικανότητα οδήγησης του ICCDxx επιμηκύνοντας την περίοδο
οδήγησης χωρίς να δημιουργεί επιπλέον υποαρμονικές διαταραχές στην γραμμή τροφοδοσίας.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

NSFTQ-L Ελεγκτής πρόσοψης NSFT/ICCD τοπικού ελέγχου
NSFTQ-N Ελεγκτής πρόσοψης NSFT/ICCD τοπικού και κατανεμημένου ελέγχου
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3.η. Ελεγκτής πρόσοψης A8

Ο ελεγκτής  A8  έχει  σχεδιασθεί  για  εφαρμογές  ελέγχου  επεξεργασιών  (process control)  και  διακριτών
εργασιών  (πχ  μεταφορικά  συστήματα,  αγροτικές  καλλιέργιες)  με  τα  εξής  φιλικά  προς  τον  χρήστη
χαρακτηριστικά:

· Απλή, αυτόνομη, μη-επανδρωμένη λειτουργία και χειρισμό απο ανειδίκευτο προσωπικό,

· Πλήρως, τοπικά προγραμματιζόμενες παράμετροι και συναρτήσεις/εξισώσεις για κάθε έξοδο,

· Πλήρης ενσωμάτωση σε εποπτεύοντα συστήματα, και

· Τυποποιημένες διαστάσεις πρόσοψης (κατα DIN 43700).

 

Ο ελεγκτής πρόσοψης Α8.

Ο ελεγκτής διαθέτει τους εξής πόρους:

Πόροι A8
A/D 12-bit A/D, 8 εισόδων (με κατ’ επιλογή διέγερση 1 mA).
3 εισόδους ενός bit Γαλβανικά μονωμένες είσοδοι ενός bit.
Σειριακή θύρα Σειριακή θύρα RS232.
Πρόσοψη Προστατευμένη με πολυεστερική μεμβράνη κατα IP54 και δύο διακόπτες αφής. Η

οθόνη (4 ψηφίων με πρόσημο) είναι ορατή μέσα απο το αντίστοιχο παράθυρο.
Μνήμη CMOS Μνήμη CMOS 32K προστατευμένη με μπατταρία λιθίου.
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Ο ελεγκτής προγραμματίζεται παραμετρικά στις εξής λειτουργίες:

Προγραμματιζόμενες παράμετροι A8
Συνάρτηση εξόδου Η κατάσταση της εξόδου μπορεί  να  είναι  συνάρτηση των  αναλογικών

εισόδων, των λογικών εισόδων και εξόδων.
Διάρκεια κατάστασης ON 
και OFF

Κάθε ενεργοποιημένη έξοδος μπορεί να έχει την μορφή σήματος  PWM
με προγραμματιζόμενη διάρκεια ON και OFF.

Πίνακας διακρίβωσης για 
κάθε αναλογική είσοδο

Κάθε τιμή αναλογικής εισόδου μπορεί να μετατραπεί μεσα απο τον δικό
της πίνακα διακρίβωσης.

Δείκτης προβαλλόμενου 
μεγέθους

Οποίος  ορίζει  το  μέγεθος  ή  λογική  κατάσταση εισόδου ή εξόδου που
προβάλλεται στην οθόνη.

Λεκτικά οθόνης Προβάλλονται ανάλογα με την κατάσταση της κάθε λογικής εισόδου και
εξόδου.

Ολες οι παράμετροι μπορούν να προγραμματισθούν (μεμονωμένα ή σε ομάδες) σε κάθε επιθυμητή στιγμή
(και κατα την κανονική λειτουργία) μέσω της σειριακής θύρας.  Αυτό επιτρέπει την χρήση του ελεγκτή σε
συστήματα στα οποία οι σταθερές ελέγχου μεταβάλλονται  διαρκώς (δυναμικά) ή είναι  προϊόντα ασαφούς
ελέγχου.

Ο ελεγκτής προσφέρεται με όλο το αναγκαίο λογισμικό που περιλαμβάνει  και προσομοιωτή για την εκτός
γραμμής ανάπτυξη και δοκιμή συστημάτων και των συναρτήσεων τους.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

A8 Ελεγκτής πρόσοψης A8
XFR400230 Μετασχηματιστής τροφοδοσίας τάσης ελέγχου, 90VA, 400/230 VAC.
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3.θ. Ελεγκτής πυροπροστασίας και πυροδιαφραγμάτων UTP

Η πυροπροστασία βασίζεται στην ιεράρχηση των λειτουργιών του χώρου στις διάφορες συνθήκες.  Για το
σκοπό αυτό, ο προγραμματισμός του ελεγκτή  UTP ακολουθεί τον τυπικό κύκλο προετοιμασία - κανονική
λειτουργία - συναγερμός - καθαρισμός - προετοιμασία.
 

Ελεγκτής πυροπροστασίας UTP

Ο  ελεγκτής  UTP  οδηγεί  δύο  γαλβανικά
μονωμένες  ομάδες  των  8  φορτίων  με
διακόπτες  TRIAC (solid-state)  24 -  230  VAC.
Τα  προβλεπόμενα  φορτία  μπορούν  να  είναι
κινητήρες  πυροδιαφραγμάτων,  ενδεικτικές
λυχνίες,  ηλεκτρονόμοι  κ.α.   Οι  έξοδοι
ενεργοποιούνται σε συγχρονισμό με το δίκτυο
ελαχιστοποιώντας  τα  ρεύματα  αφής  (και  την
καταπόνηση) των φορτίων.

Ο  ελεγκτής  συνεργάζεται  με  άλλες  διατάξεις
μέσω των 12 λογικών εισόδων και 8 λογικών
εξόδων  που  διαθέτει.   Οι  έξοδοι  είναι
γαλβανικά  μονωμένες  διατάξεις  NPN  open-
collector  και  οι  είσοδοι  είναι  τύπου  NPN στο
δυναμικό του ελεγκτή.

Επιπλέον, ο ελεγκτής μπορεί να τροφοδοτήσει
τοπικούς μικρο-αυτοματισμούς με παροχή μη-
σταθεροποιημένου 15 VDC.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

UTP Ελεγκτής πυροπροστασίας και πυροδιαφραγμάτων UTP
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4. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ

4.α. Εναλλάκτες και μετατροπείς συχνότητας INVD

Η σειρά των  πλήρως προστατευμένων  και  προγραμματιζόμενων  εναλλακτών  INVDxx προσφέρεται  για
εφαρμογές ελέγχου ταχύτητας και συγχρονισμού ενός ή περισσοτέρων κινητήρων.

 

Εναλλάκτης INVD20

Η σειρά εναλλακτών και μετατροπέων συχνότητας INVDxx είναι συμβατοί με το περισσότερο (αν οχι όλο)
υλικό και  μηχανήματα αυτοματισμού της αγοράς.   Είναι  πλήρως προστατευμένοι,  ψηφιακά ελεγχόμενοι,
πλήρως προγραμματιζόμενοι και δικτυακά έτοιμοι.  Η εγκατάστασή τους είναι  απλή και προσφέρονται για
εφαρμογές ελέγχου ταχύτητας, οπως:

· Μεταφορικών συστημάτων (ταινιόδρομοι, κυλιόμενοι διάδρομοι/κλίμακες, τράπεζες κύλισης κ.α.),

· Αντλίες και συμπιεστές,

· Μεταδόσεις κίνησης (οδοντωτοί τροχοί, ιμάντες με υψηλή σχέση μετάδοσης κ.α.), και

· Ανεμιστήρες και απορροφητήρες, και

· Μίκτες.
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Τα κύρια χαρακτηριστικά τις σειράς είναι:

Χαρακτηριστικά INVDxx
Γενικά χαρακτηριστικά Τριφασικοί, 5 - 40 HP (3,7 - 30 kW), ονομαστικής τάσης 400-440

VAC.  Μικρότεροι  (<5  HP)  και  μεγαλύτεροι  (>40  HP)  τύποι
προσφέρονται κατα παραγγελία.

Διαθέσιμοι τύποι “Βασικός”, “Αναλογικός”, “PLL” και “Πλήρης”.
Ελεγχόμενο ρεύμα έναυσης Ομαλή εκκίνηση του κυκλώματος DC για περιορισμό του ρεύματος

φόρτισης κατα την έναυση.
Πλήρως, ηλεκτρονικά 
προστατευμένοι

Πλήρως προστατευμένη και αξιόπιστη λειτουργία.

Φίλτρο εξόδου Ενσωματωμένο  φίλτρο  εξόδου  dV/dt  για  την  προστασία  του
φορτίου,  των  μονώσεων  και  ελαχιστοποίησης  του  παραγομένου
θορύβου.

Interface εισόδου και εξόδου Ευκολα  προσαρμοζόμενο,  πολυτυπικό,  γαλβανικά  μονωμένο
interface εισόδου και εξόδου ελέγχου.

Σειριακή θύρα δύο τύπων Σειριακή θύρα δύο τύπων EIA232 και EIA485.
Παράμετροι και σταθερές 
λειτουργίας

Πλήρως προγραμματιζόμενοι απο την σειριακή θύρα.

Τροφοδοτικό 24 VDC Τοπικά  διαθέσιμη  παροχή 24  VDC για  τροφοδοσία  του  interface
ελέγχου,  μικρών  αισθητηρίων  και  άλλων  τοπικών
μικροαυτοματισμών.

Εξωτερική αντίσταση πέδισης Κατ' επιλογή διάταξη αντίστασης έκλυσης ενέργειας απο πέδιση του
φορτίου.

Ευκολία σύνδεσης και 
εγκατάστασης

Εύκολα  προσβάσιμοι  ακροδέκτες  ισχύος  και  διαιρούμενοι
ακροδέκτες κυκλώματος ελέγχου.

Αλλαγή κατεύθυνσης κίνησης Εν κινήσει αλλαγή κατεύθυνσης.

Οι τέσσερεις λειτουργικοί τύποι που διατίθενται σε κάθε κατηγορία ισχύος είναι:

· Βασικός:   Ελέγχεται  μέσω της σειριακής θύρας και  τοπικά απο τις  τρείς  πολυτυπικές εισόδους.   Οι
διαθέσιμοι  τύποι  ελέγχου  περιλαμβάνουν  "φορά-αύξηση-μείωση",  "επιλογή  ταχύτητας"  και  "φορά-
ενεργοποίηση-απενεργοποίηση".  Η έξοδος ελέγχου φέρει την κατάσταση σφάλματος και οι παράμετροι
σύνθεσης και λειτουργίας προγραμματίζονται  μόνο απο την σειριακή θύρα.  Η πρόσοψη διαθέτει τρία
ενδεικτικά LED: "Ready", "Run" και "Fault".

· Αναλογικός:   Είναι  υπερσύνολο  του  Βασικού  με  την  επιπρόσθετη  γαλβανικά  μονωμένη  αναλογική
είσοδο ελέγχου για τοπικό έλεγχο ταχύτητας με ποτενσιόμετρο ή αναλογικό σήμα,

· PLL:   Είναι  υπερσύνολο  του Βασικού  με  την  επιπρόσθετη  δυνατότητα  ελέγχου  ταχύτητας  με  σήμα
συχνότητας σε διατάξεις PLL ή απλή οδήγηση,

· Πλήρης:  Συνδυάζει  τους τρείς παραπάνω τύπους με τοπικό προγραμματισμό μεσω του χειριστηρίου
πέντε ψηφίων LED και τεσσάρων διακοπτών αφής στην πρόσοψη.

Η  σειρά  παρέχει  πολλές  ευκολίες  σε  εφαρμογές  κατανεμημένου  ελέγχου  πολλαπλών  κινητήρων.
Οποιοσδήποτε αριθμός εναλλακτών μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο EIA(RS)485 και να ελέγχεται απο ενα
ελεγκτή  πρόσοψης  BAO-1 (σ.  41) ή  άλλο  κύριο  του  δικτύου  με  το  κάθε  μέλος  να  ελέγχεται  απο  το
παρεχόμενο λογισμικό PC.  Η χρήση ελέγχου με σήμα συχνότητας επιτρέπει  το δίκτυο να ακολουθεί μια
παλμογεννήτρια  αναφοράς  ή άλλη παρόμοια διάταξη με  τον  ελάχιστο  δυνατό  αριθμό υλικού.   Οταν  η
δυνατότητα PLL χρησιμοποιείται με τοπική παλμογεννήτρια, ο εναλλάκτης ελέγχει την ταχύτητα σύμφωνα
με τις προγραμματισμένες σταθερές PID χωρίς καμία άλλη εξωτερική διάταξη.
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Η λειτουργία του εναλλάκτη καθορίζεται  απο τις προγραμματισμένες  παραμέτρους και  ελέγχεται  απο το
interface τοπικού ελέγχου και την σειρακή θύρα.  Ολοι οι τύποι προγραμματίζονται απο την σειριακή θύρα
και οποιαδήποτε αλλαγή στις παραμέτρους ενεργοποιείται αμέσως.  Οι παράμετροι είναι  ομαδοποιημένες
ως εξής:

· Σειριακής επικοινωνίας (διεύθυνση, ταχύτητα baud, χρόνοι εκπνοής),

· Λειτουργίας  (τύπος  ελέγχου,  τιμές  επιτάχυνσης  και  επιβράδυνσης,  επιλογή  λειτουργικών  στοιχείων,
χρονισμός εκκίνησης/παύσης, τιμές λειτουργίας, διαχείριση σφάλματος), και

· Κυματομορφής  και  χαρακτηριστικών  εξόδου  (σταθερές  εξίσωσης  τάσης  και  συχνότητας,  συχνότητα
PWM).

Οι προστασίες ενεργοποιούνται κατ' επιλογή και είναι οι εξής:

· Εσωτερική υπερθέρμανση απο αστοχία του συστήματος ψύξης ή άλλου υλικού,

· Ανω και κάτω όρια της τάσης εισόδου (330 και 470 VAC αντίστοιχα), και

· Υπερφόρτωση του κάθε IGBT στο κύκλωμα ισχύος για προστασία του φορτίου και απο όλες τις μορφές
διαρροής και βραχυκυλώματος (φάση προς φάση, φάση προς γείωση, διαρροή κυκλώματος DC).

Το δωρεάν παρεχόμενο λογισμικό PC χρησιμεύει στον προγραμματισμό του εναλλάκτη και στην επίβλεψη
της λειτουργίας του.

Ο εναλλάκτης μπορεί να τροφοδοτηθεί με
συνεχές  σε  ειδικές  κατασκευές
μετατροπέων όπως αυτή δεξιά. Τέσσερεις
μετατροπείς  24VDC/173VDC σε  σύνδεση
παράλληλισμένων  εισόδων  και  σε  σειρά
εξόδων  αναπτύσσουν  τα  απαιτούμενα  6
KVA, 690 VDC για τον INVD να οδηγήσει
ένα φορτίο 3x480 VAC απο πηγή 24 VDC.

Διαθέσιμοι τύποι
(Διαθέσιμες ισχείς: 5/4, 7/5, 10/7, 15/11, 20/15, 25/18, 30/22, and 40/30 HP/kW.  Το ‘xx’ του κάθε κωδικού

χαρακτηρίζει την ισχύ σε HP).
Τύπος Περιγραφή

INVDxxAB Εναλλάκτης αναλογικού τύπου xx HP με διάταξη πέδισης
INVDxxAN Εναλλάκτης αναλογικού τύπου xx HP
INVDxxBB Εναλλάκτης βασικού τύπου xx HP με διάταξη πέδισης
INVDxxBN Εναλλάκτης βασικού τύπου Βασικός τύπος xx HP
INVDxxFB Εναλλάκτης πλήρη τύπου xx HP με διάταξη πέδισης
INVDxxFN Εναλλάκτης πλήρη τύπου xx HP
INVDxxPB Εναλλάκτης τύπου PLL xx HP με διάταξη πέδισης
INVDxxPN Εναλλάκτης τύπου PLL xx HP
XFR400230 Μετασχηματιστής τροφοδοσίας τάσης ελέγχου, 90VA, 400/230 VAC.
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4.β. Ομαλοί εκκινητές/επιβραδυντές NSFTxx

 

Ομαλός εκκινητής NSFT25 (25HP, 60A/φάση). 

Οι ομαλοί εκκινητές NSFTxx επιταχύνουν  και επιβραδυνουν μηχανικά φορτία, εξοικονομούν ενέργεια και
ελαχιστοποιούν τις μηχανικές φθορές.

Ολα τα μέλη της σειράς NSFTxx είναι συμβατά με τα περισσότερα, αν όχι όλα, μηχανήματα αυτοματισμού
της  αγοράς  καλύπτοντας  τις  ανάγκες  κάθε  εγκατάστασης.    Είναι  πλήρως  προστατευμένοι,  ψηφιακά
ελεγχόμενοι και προγραμματιζόμενοι.  Η εγκατάστασή τους είναι απλή και προσφέρονται για εφαρμογές:

· Μεταφορικών συστημάτων  (ταινιόδρομοι, κυλιόμενοι διάδρομοι/κλίμακες, τράπεζες κύλισης κ.α.), ιδίως
για φορτία μικρής αδρανείας,

· Αντλίες και συμπιεστές,

· Ανελαστικές μεταδόσεις κίνησης (οδοντωτοί τροχοί, ιμάντες με υψηλή σχέση μετάδοσης κ.α.), και

· Ανεμιστήρες και απορροφητήρες.
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Κύρια χαρακτηριστικά της σειράς: 

Χαρακτηριστικά NSFTxx
Κύκλωμα ισχύος "Πλούσιο" τετραπλάσιο (x4)  ρεύμα εκκίνησης και  ψυκτικός σχεδιασμός.

Με υλικά αντοχής 1600 VDC που επιτρέπει την χρήση τους σε γραμμές
μέχρι και 3x480 VAC.

Ροπή επιτάχυνσης Ελεγχόμενο ρεύμα εκκίνησης για έλεγχο της ροπής.
Πλήρως,  ηλεκτρονικά
προστατευμένοι

Υπερφόρτωσης,  υποφόρτωσης,  υπέρτασης,  υπότασης,  απο  θορύβους,
βυθίσεις  και  διαταραχές  στην  τροφοδοσία,  διαδοχής  και  ακεραιότητας
φάσεων, εσωτερικής θερμοκρασίας.

Interface ελέγχου Γαλβανικά μονωμένο interface ελέγχου/χειρισμού δύο εισόδων.
Αναλογικό interface Εξοδος  σήματος  ρεύματος φορτίου και  είσοδος εξωτερικού καθορισμού

του ορίου υπερφόρτωσης.
Επιλογή  παραμέτρων  με
DIP switch

Επιλογή τρόπου διαχείρισης σφάλματος, ενεργοποίησης, επιβράδυνσης,
τύπου  καμπύλης,  τιμής  και  διάρκειας  εκκίνησης,  χρονομηχανισμού
λειτουργίας με DIP switch.

Εξοδοι κατάστασης Γαλβανικά μονωμένες, "Idle", "Run", "By-pass", "Fault".
Τροφοδοτικό 24 VDC Για χρήση τοπικού αισθητηρίου ή άλλου μικροαυτοματισμού.
Κουτί bookcase Πρακτικό και στυβαρό κουτί τύπου "bookcase".
Χωριστή  τροφοδοσία
διατάξεων ελέγχου

Για  την  ανεξάρτητη  λειτουργία  του  κυκλώματος  ισχύος  και  την
ανεπιρρέαστη λειτουργία τών  κυκλωμάτων  ελέγχου απο διαταραχές και
προβλήματα στην παροχή ισχύος.

Ο ελεγκτής πρόσοψης NSFT/ICCD (σ. 34) διαθέτει όλους τους αναγκαίους αυτοματισμούς για τοπικό έλεγχο
και ενσωματώνει τον NSFTxx σε δίκτυα κατανεμημένου ελέγχου Quamatic (σ. 94), Modbus ή παρόμοια.

Τα χαρακτηριστικά της σειράς είναι:

Χαρακτηριστικά σειράς NSFTxx στα 3x400 VAC
Τύπος Ισχύς

κινητήρα,
σύνδεση σε

τρίγωνο
HP/kW

Ισχύς
κινητήρα,

εντός τριγώνου
HP/kW

Μέγιστο
φασικό
ρεύμα

εκκίνησης,
A

Φασικό
ρεύμα

κίνησης,
A

Μέγιστη έκλυση
θερμότητας

κίνησης (χωρίς
bypass),

W
NSFT10 10/7.5 17/12.5 60 15 61
NSFT15 15/11 26/19 100 23 95
NSFT20 20/15 35/25 135 30 109
NSFT25 25/18.5 43/32 165 37 138
NSFT30 30/22 52/38 190 45 150
NSFT35 35/26 60/44 210 52 174
NSFT40 40/30 69/51 235 60 202
NSFT45 45/33 78/57 300 67 218
NSFT50 50/37 86/63 330 75 252
NSFT55 55/40 95/70 360 82 275
NSFT60 60/44 103/76 377 91 306
NSFT75 75/55 129/95 470 114 345
NSFT90 90/66 155/114 555 137 414

Ειδικές μονάδες (μέσης τάσης κλπ) και μονάδες άνω των 90 HP προσφέρονται κατα παραγγελία.
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Τα μέλη της σειράς προσφέρονται και έτοιμα προς εγκατάσταση στην μορφή πλήρως συναρμολογημένου
συστήματος εκκίνησης/επιβράδυνσης σε ηλεκτρολογικό πίνακα.

  

Ετοιμο σύστημα ομαλής εκκίνησης/επιβράδυνσης

Τα  συστήματα  άνω  των  10  HP περιλαμβάνουν  και  εσωτερική  διάταξη  παράκαμψης  (bypass)  για  την
ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών.

Επιπλέον χαρακτηριστικά έτοιμου συστήματος
Ηλεκτρολογικός πίνακας Επιτοίχιος IP54 και με θερμοαπαγωγική ικανότητα για χρήση

σε περιβάλλον <50°C.
Ελεγκτής πρόσοψης NSFT/ICCD Διαθέτει  όλες τις αναγκαίες λειτουργίες τοπικού ελέγχου και

οδηγεί  την  διάταξη  bypass.  Η  δικτυακή  σύνδεση
προσφέρεται επιπλέον.

Μετασχηματιστής 400/230V Παρέχει  την  τάση  ελέγχου  (230V)  αποφεύγοντας  την
σύνδεση με τον ουδέτερο της γραμμής.

Κλεμμοσειρά σύνδεσης Για  την  σύνδεση  της  παροχής,  του  φορτίου  και   τυχόν
συμπληρωματικών διατάξεων ελέγχου.

Η σειρά διατίθεται  και με περιωρισμένη  ψυκτική ικανότητα για εγκατάσταση και συνδυασμό με κύκλωμα
παράκαμψης (bypass).  Στις μονάδες αυτές έχει αφαιρεθεί η περιττή ψυκτική δυναμικότητα για την απαγωγή
των  απωλειών  που  δημιουργούνται  στα  θυρίστορ  κατα  την  κανονική  λειτουργία  του  εκκινητή.   Η
εγκατεστημένη ικανότητα καλύπτει τυπικές απαιτήσεις αριθμού εκκινήσεων ανα ώρα.

Διαθέσιμοι τύποι
(Το ‘xx’ του κάθε κωδικού χαρακτηρίζει την ισχύ σε HP)

Τύπος Περιγραφή
NSFTxx Ομαλός εκκινητής xx HP
NSFTxx-SL Σύστημα ομαλής εκκίνησης xx HP, τοπικού ελέγχου.
NSFTxx-SN Σύστημα εκκίνησης xx HP, τοπικού και κατανεμημένου ελέγχου.
NSFTQ-L Ελεγκτής πρόσοψης NSFT/ICCD τοπικού ελέγχου
NSFTQ-N Ελεγκτής πρόσοψης NSFT/ICCD τοπικού και κατανεμημένου ελέγχου
XFR400230 Μετασχηματιστής τροφοδοσίας τάσης ελέγχου, 90VA, 400/230 VAC.
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4.γ. Ομαλοί εκκινητές κινητήρων BSFT και BSTT

Οι  ομαλοί  εκκινητές  BSxT  επιταχύνουν  και  επιβραδύνουν  (BSFT μόνο)  απλά μηχανικά  φορτία,
εξοικονομούν ενέργεια και ελαχιστοποιούν τις μηχανικές φθορές.

 
Εκκινητής BSTT 11KW.

Είναι μερικά προστατευμένοι, ψηφιακά ελεγχόμενοι και
προγραμματιζόμενοι.   Η εγκατάστασή τους είναι  απλή
και  προσφέρονται  για  απλές  εφαρμογές  χαμηλού
κόστους οπως:

· Μεταφορικών  συστημάτων  (ταινιόδρομοι,
κυλιόμενοι  διάδρομοι/κλίμακες, τράπεζες  κύλισης
κ.α.), ιδίως για φορτία μικρής αδρανείας,

· Αντλίες και συμπιεστές,

· Υδραυλικές αντλίες ανελκυστήρων,

· Ανελαστικές μεταδόσεις κίνησης (οδοντωτοί τροχοί,
ιμάντες με υψηλή σχέση μετάδοσης κ.α.), και

· Ανεμιστήρες και απορροφητήρες.

Χαρακτηριστικά ομαλών εκκινητών BSxT
Κύκλωμα ισχύος Ψυκτικό κύκλωμα και ρεύμα εκκίνησης 55-75 A (ανα φάση) για φορτία 13-

16 HP/10-12 KW.  Με υλικά αντοχής 1200 VDC που επιτρέπει  την χρήση
τους σε γραμμές μέχρι και 3x430 VAC.

Διάταξη παράκαμψης Το εσωτερικό ρελαί παράκαμψης ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειες στο
κύκλωμα ισχύος.

Ηλεκτρονικές
προστασίες

Υπέρτασης,  υπότασης,  απο  θορύβους,  βυθίσεις  και  διαταραχές  στην
τροφοδοσία,  διαδοχής  και  ακεραιότητας  φάσεων,  εσωτερικής
θερμοκρασίας.

Μέθοδος ελέγχου Ο  BSFT  ελέγχεται  μέσω δύο γαλβανικά  μονωμένων  εισόδων (“Run”  και
“Enable”). Ο BSTT ενεργοποιείται με την τροφοδοσία του.

Καμπύλες εκκίνησης Γραμμική  ροπής,  ενισχυμένη  (boosted) ροπής,  γραμμική  τάσης (BSTT
μόνο), ημιτονοειδής τάσης (BSTT μόνο).

Επιλογή παραμέτρων με
DIP switch

Καμπύλη εκκίνησης, ενεργοποίηση επιβράδυνσης (BSFT),  τιμή εκκίνησης
(30-65 %),  διάρκεια εκκίνησης (1-4 s)  και καθυστέρηση απενεργοποίησης
(BSFT) ή εκκίνησης (BSTT).

Εξοδοι ελέγχου Γαλβανικά μονωμένη “Ready” (BSFT) ή “Motoring” (BSTT).
Τροφοδοτικό 24 VDC Για χρήση τοπικού αισθητηρίου ή άλλου μικροαυτοματισμού.
Κουτί bookcase Πρακτικό και στυβαρό κουτί τύπου "bookcase".
Εσωτερική τροφοδοσία Το κύκλωμα ελέγχου τροφοδοτείται εσωτερικά απο την γραμμή 3x400 VAC.
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Σύνδεση εκκινητή/επιβραδυντή BSFTxx Σύνδεση εκκινητή BSTTxx

 
Χαρακτηριστικά εκκινητών BSFT και BSTT στα 3x400 VAC

Τύπος Ισχύς
κινητήρα,

σύνδεση σε
τρίγωνο
HP/kW

Ισχύς
κινητήρα,

εντός
τριγώνου

HP/kW

Μέγιστο
φασικό
ρεύμα

εκκίνησης,
A

Φασικό
ρεύμα

κίνησης,
A

Μέγιστος αριθμός
εκκινήσεων ανα

ώρα

BSFT10 14/10 24/17 55 19 Απεριόριστος
BSTT11 15/11 26/19 55 22 60
BSFT12 16/12 27/20 75 25 Απεριόριστος

Διαθέσιμοι Τύποι
Τύπος Περιγραφή

BSFT10 10 KW βασικός ομαλός εκκινητής και επιβραδυντής
BSFT12 12 KW βασικός ομαλός εκκινητής και επιβραδυντής
BSTT11 11 KW βασικός ομαλός εκκινητής
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4.δ. ICCDxx: Οδηγός θερμικών φορτίων με ακέραιο αριθμό κύκλων

Η  σειρά  ICCDxx χρησιμοποιεί  διατάξεις  θυρίστορ  που  οδηγούν  το  φορτίο  τους  με  ακέραιο  αριθμό
ολόκληρων κύκλων ελαχιστοποιώντας τις διαταραχές στην γραμμή και στο φορτίο.

 

ICCD60: Οδηγός ακεραίου αριθμού κύκλων 60 Α

Είναι  συμβατοί με τα περισσότερα (αν  οχι όλα) μηχανήματα αυτοματισμού της αγοράς και είναι  πλήρως
προστατευμένοι, ψηφιακά ελεγχόμενοι και προγραμματιζόμενοι.

Η  εγκατάστασή τους είναι απλή και προσφέρονται για εφαρμογές:

· Ελέγχου όλων των τύπων θερμικών φορτίων (αντίστασης ή/και επαγωγής),

· Φούρνων, και

· Λέβητων.

Οι προδιαγραφές των μελών της σειράς είναι οι εξής:

Προδιαγραφές μελών σειράς ICCDxx στα 3x400 VAC
Τύπος Ισχύς,

kVA
Ρεύμα,
A/φάση

Μέγιστη έκλυση
θερμότητας, W

ICCD15 10 15 61
ICCD30 20 30 109
ICCD45 30 45 150
ICCD60 40 60 202
ICCD75 50 75 252
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Κύρια χαρακτηριστικά της σειράς:

Κύρια χαρακτηριστικά ICCDxx
Οδήγηση με ακέραιο 
αριθμό κύκλων

Αγωντας ολόκληρους κύκλους προς το φορτίο,  αποφεύγεται η δημιουργία
θορύβου και  παρασιτικών  φαινομένων  και  υποαρμονικών  ταλαντώσεων
στην γραμμή. 

Κύκλωμα ισχύος 3φασικοί, 15 - 75 Α (ανα φάση). Με υλικά αντοχής 1600 VDC που επιτρέπει
την χρήση τους σε γραμμές μέχρι και 3x480 VAC.

Οδήγηση φορτίων Οδήγηση φορτίων σε σύνδεση αστέρα ή/και τριγώνου
Πλήρως ηλεκτρονικά 
προστατευμένοι

Προστασία  υπερφόρτωσης,  υποφόρτωσης,  υπέρτασης,   υπότασης,  απο
θορύβους,  βυθίσεις  και  διαταραχές  στην  τροφοδοσία,  ακεραιότητας
φάσεων,  εσωτερικής θερμοκρασίας.

Interface ελέγχου Πλήρες interface ελέγχου και χειρισμού δύο εισόδων.
Εξοδοι κατάστασης Γαλβανικά μονωμένες έξοδοι "Idle", "Run", "Load Fault", "Fault".
Τροφοδοσία 24 VDC Για παροχή τοπικού αισθητηρίου ή άλλου μικροαυτοματισμού.
Κουτί Πρακτικό και στυβαρό, τύπου “bookcase”

Ο ελεγκτής πρόσοψης NSFT/ICCD (σ.  50) αυξάνει  την διακριτική ικανότητα οδήγησης και  ενσωματώνει
τον οδηγό ICCDxx σε δίκτυα Quamatic (σ. 94), Modbus ή παρόμοια.

Ειδικές ή μονάδες άνω των 75 Α προσφέρονται κατα παραγγελία.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

ICCD15 Οδηγός θερμικών φορτίων 15 A/φάση
ICCD30 Οδηγός θερμικών φορτίων 30 A/φάση
ICCD45 Οδηγός θερμικών φορτίων 45 A/φάση
ICCD60 Οδηγός θερμικών φορτίων 60 A/φάση
ICCD75 Οδηγός θερμικών φορτίων 75 A/φάση
XFR400230 Μετασχηματιστής τροφοδοσίας τάσης ελέγχου, 90VA, 400/230 VAC.
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4.ε.  Ελεγκτής εξαερισμού Mistral

Ο ελεγκτής εξαερισμού Mistral είναι μία τυπική εφαρμογή της μονάδας IMOD (σ. 65).

 

Ελεγκτής εξαερισμού 2HP Mistral2.

Ο ελεγκτής Mistral δεν απαιτεί καμία ρύθμιση κατα την εγκατάσταση και χαρακτηρίζεται απο το πολύ απλό
χειρισμό και συσκευασία IP54.  

Με την εργονομική αδιάβροχη και στεγανή πρόσοψη πολυεστερικής μεμβράνης και το παθητικό σύστημα
ψύξης, προσφέρεται ιδιαίτερα για το περιβάλλον του χώρου εστίασης και του επαγγελματικού μαγειρίου.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

Mistral2 Ελεγκτής εξαερισμού 2HP
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4.στ. Μονάδα εναλλάκτη IMOD

 

Η μονάδα IMOD οπως προσφέρεται για εφαρμογές OEM.

Η πλήρως προστατευμένη μονάδα εναλλάκτη (inverter) IMOD έχει σχεδιασθεί για πλήρη προσαρμογή και
ενσωμάτωση σε μηχανήματα και αυτοματισμούς.

Η μονάδα διαθέτει μεγάλη ψύκτρα (δεν απαιτεί ανεμιστήρα αερισμού/ψύξης) και πλήρες interface για την
οδήγηση κινητήρων 2 HP με μικρό συνημίτονο.

Το  PCB ελέγχου μπορεί  να  στερεωθεί  στα διαθέσιμα στηρίγματα και  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  όλα τα
διαθέσιμα σήματα προστασίας (ρεύμα, θερμοκρασία, τάση DC link) και τάσεις τροφοδοσίας.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

IMOD2 Μονάδα εναλλάκτη 2 HP
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4.ζ. Διακόπτης πυκνωτών αντιστάθμισης αέργου ισχύος CACSW

Ο διακόπτης  CACSW  συνδέει  ένα  τριφασικό  ή  μονοφασικό  πυκνωτή  αντιστάθμισης  εως  25 A με  την
γραμμή  χρησιμοποιώντας  συγχρονισμένες  διατάξεις  θυρίστορ  solid  state  relay  (SSR)  με  παράκαμψη.
Διαθέτει ανιχνευτή ακεραιότητας φάσεων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στον εντοπισμό σφαλμάτων
στην γραμμή ή/και την κατάσταση των προστατευτικών ασφαλειών τήξεως του πυκνωτή.

Ο διακόπτης πυκνωτών αντιστάθμισης CACSW

Χαρακτηριστικά CACSW
Σύνδεση γραμμής Ο τριφασικός τύπος συνδέεται στην γραμμή χωρίς σύνδεση με τον ουδέτερο.
Χωριστή
τροφοδοσία ελέγχου

Επιτρέπει  την  ανεξάρτητη  λειτουργία  από  το  κύκλωμα  ισχύος  και  την
ανεπιρρέαστη  λειτουργία  τών  κυκλωμάτων  ελέγχου  από  διαταραχές  και
προβλήματα στην γραμμή ισχύος.

Προστατευμένη
διάταξη σύνδεσης

Η διάταξη σύνδεσης/αποσύνδεσης είναι τύπου solid state 25 A, προστατευμένη
απο υπερθέρμανση.

Συγχρονισμένη
σύνδεση

Ο πυκνωτής συνδέεται οταν η τάση της γραμμής είναι ιση με αυτή του πυκνωτή
ελαχιστοποιώντας το ρεύμα εισροής και την καταπόνησή του.

Ρελαί παράκαμψης Το ρελαί παράκαμψης (bypass) ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειές της διάταξης
σύνδεσης.

Χρόνος απόκρισης Μέγιστος 2,5 s (περιλαμβάνει και τον χρόνο μεταγωγής του ρελαί παράκαμψης).
Ανίχνευση φάσεων Ο  ανιχνευτής  ακεραιότητας  φάσεων  χρησιμοποιείται  στον  εντοπισμό

διαταραχών στην γραμμή ή/και τηγμένων ασφαλειών προστασίας.
Επιλογές  διακόπτη
DIP

Ανίχνευση  φάσεων,  ανίχνευση  γραμμής  ή  εξόδου,  αυτόνομη  ή  εξωτερικά
ελεγχόμενη λειτουργία, δοκιμαστική ενεργοποίηση διακόπτη.

Ενδεικτικά LED Τα  LED  δείχνουν  την  κατάσταση  τροφοδοσίας  ("PWR",  πράσινο)  και
ενεργοποίησης  ("ENBL",  κίτρινο).  Το  "PWR"  αναβοσβήνει  μετά  απο σφάλμα
ακεραιότητας φάσεων  (ή τηγμένη  ασφάλεια) και  το "ENBL" αναβοσβήνει  μετά
απο υπερθέρμανση της διάταξης σύνδεσης.

Μονωμένες
διατάξεις ελέγχου

Τα κυκλώματα ελέγχου  είναι  γαλβανικά  μονωμένα  απο την  γραμμή και  τους
πυκνωτές ενισχύοντας την ασφαλή λειτουργία του διακόπτη.

Προστασία Απο υπερτάσεις, βυθίσεις και υπερθέρμανση.
Πλαστικό κουτί Το πλαστικό κουτί στερεώνεται σε ράγα DIN.
Διαιρούμενες κλέμες Συνδέσεις με διαιρούμενες κλέμες για εύκολη εγκατάσταση.
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Τυπική  τριφασική  (αριστερά)  και  μονοφασική  (δεξιά)  εφαρμογή  CACSW  στην  σύνδεση/αποσύνδεση  πυκνωτή
αντιστάθμισης  με  την  γραμμή.  Ο  πυκνωτής  προστατεύεται  με  μία  ασφάλεια  τήξεως  σε  κάθε  φάση  της  οποίας  η
κατάσταση  παρακολουθείται  απο  τον  ανιχνευτή  ακεραιότητας  φάσεων  στις  εισόδους  P1,  P2,  P3.  Δεδομένης  της
σύγχρονης σύνδεσης του πυκνωτή με την γραμμή, οι αντιστάσεις εκφόρτισης έχουν σκοπό μόνο την προστασία απο
ηλεκτροπληξία  και  μπορούν  να  έχουν  οποιαδήποτε  τιμή  που  ελαχιστοποιεί  την  παραγώμενη  θερμότητα  κατα  την
σύνδεση του πυκνωτή. Ο διακόπτης ενεργοποιείται οδηγώντας την είσοδο ENBL και η έξοδος RDY δίνει την λειτουργική
κατάσταση του διακόπτη. (Οι αγωγοί ισχύος είναι σχεδιασμένοι με παχύτερες γραμμές).  Η τροφοδοσία του CACSW
μπορεί να γίνεται απο την γραμμή ή απο ξεχωριστή γραμμή τροφοδοσίας διατάξεων ελέγχου.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

CACSW-230-1-230 Διακόπτης πυκνωτών αντιστάθμισης για γραμμή 1x230 VAC, 50-60 Hz και με 
τροφοδοσία 230 VAC

CACSW-230-3-400 Διακόπτης πυκνωτών αντιστάθμισης για γραμμή 3x400 VAC, 50-60 Hz και με 
τροφοδοσία 230 VAC

CACSW-400-3-400 Διακόπτης πυκνωτών αντιστάθμισης για γραμμή 3x400 VAC, 50-60 Hz και με 
τροφοδοσία 400 VAC
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4.η. Ελεγκτής δονητικών μηχανισμών VBR-1

Ο  ελεγκτής  VBR-1  οδηγεί  δονητικούς  μηχανισμούς  με  ελεγχόμενη  διέγερση  σε  δύο  επιλεγόμενες
συχνότητες.  Προσφέρεται  για  εφαρμογές  δονητικής  τροφοδοσίας  και  αποτροφοδοσίας  υλικού  και
αντικειμένων  όλων των μεγεθών.  Η διέγερση του μηχανισμού ελέγχεται  μέσω του ποτενσιομέτρου στην
πρόσοψη και η παροχή απο τον διακόπτη στα πλάγια του ελεγκτή.

Ελεγκτής δονητικών μηχανισμών VBR-1

Ο ελεγκτής VBR-1 διαθέτει δύο συχνότητες οδήγησης του μηχανισμού: στην συχνότητα γραμμής (50 Hz)
και  στην  μισή  της  (25  Hz)  επιτρέποντας  την  επεξεργασία  αντικειμένων  όλων,  μικρών  και  μεγάλων,
μεγεθών.

Ο VBR-1 είναι σχεδιασμένος για την οδήγηση όλων των δονητών με τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

• Μέγιστη οδήγηση 3 A, 

• Η επιλογή της συχνότητας διέγερσης γίνεται κατα την εγκατάσταση απο εσωτερικό διακόπτη DIP, 

• Το γαλβανικά  μονωμένο  κύκλωμα ελέγχου  διασφαλίζει  την  ασφάλεια  χρήσης και  ανεπιρρέαστη
λειτουργία απο διαταραχές και θορύβους, 

• Προστατεύεται απο υπερτάσεις, διαταραχές, βυθίσεις και υπερφόρτωση, και 

• Το πλαστικό κουτί φέρει στυπιοθλήπτες IP65. 

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

VBR-1 Ελεγκτής δονητικών μηχανισμών
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4.θ. Αντιθαμβωτικό στοιχείο DEFOG

Το αντιθαμβωτικό στοιχείο DEFOG επικολλάται στην πίσω πλευρά καθρέφτη ή παρόμοιας επιφάνειας και
εμποδίζει την συμπύκνωση υδρατμών σε χώρους με υψηλή υγρασία.

Αντιθαμβωτικό στοιχείο DEFOG

Το  στοιχείο  έχει  σχεδιασθεί  για  χρήση  σε  μπάνια  και  άλλους  χώρους  υψηλής  υγρασίας  με  τα  εξής
χαρακτηριστικά:

• Τροφοδοτείται με 12 V απο αντίστοιχες πηγές ασφαλείας για χρήση σε ζώνες 1, 2 και 3 (πρότυπο
IEC 60364-7-701). 

• Πολύ λεπτό, λιγώτερο απο 1 mm, προσαρμόζεται πρακτικά σε όλες τις αντιθαμβωτικές εφαρμογές.
 

• Κατασκευασμένο  απο  πολύ  ισχυρό  και  ανθεκτικό  υλικό  FR4  και  με  τεχνολογία  τυπωμένου
κυκλώματος. 

• Τοποθετείται  το  ένα  δίπλα  στο  άλλο  και  συνδέεται  παράλληλα  στην  κάλυψη  επιφανειών
οποιουδήποτε μεγέθους και σχήματος. 

• Απλή και εύκολη εγκατάσταση. 

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

DEFOG 20W12 Αντιθαμβωτικό στοιχείο DEFOG, 20 W, 12 V, 305 x 250 mm
DEFOG 30W12 Αντιθαμβωτικό στοιχείο DEFOG, 30 W, 12 V, 305 x 500 mm
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5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

5.α. Ανιχνευτής ρευμάτων συντελεστή ισχύος PFCDxx-xxx

Ο ανιχνευτής ρευμάτων συντελεστή ισχύος PFCDxx ανιχνεύει το φαινόμενο ρεύμα και το ενεργό ή άεργο
ρεύμα μιας μονοφασικής ή τριφασικής γραμμής και αντίστοιχα οδηγεί δύο αναλογικές εξόδους 10 VDC. Τα
δύο  σήματα  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  απο  PLC  ή  άλλη  διάταξη  ελέγχου  στον  υπολογισμό  του
συντελεστή ισχύος (ή συνημιτόνου) καθώς και στην παρακαλούθηση του ενεργού η άεργου ρεύματος και
των  σχετικών  μεγεθών  του.  Η  εγκατάστασή  του  είναι  απλή  και  εύκολα  προσαρμόσιμη  σε  όλες  τις
εφαρμογές μέτρησης και ελέγχου συντελεστή ισχύος.

Ανιχνευτής ρευμάτων συντελεστή ισχύος PFCD1R

Ο PFCDxx μετρά τα σχετικά με τον συντελεστή ισχύος ρεύματα σε μονοφασική γραμμή 1x230 VAC ή σε
τριφασική  γραμμή  3x400  VAC  (εκδόσεις  PFCD1x-230  και  PFCD3x-400  αντίστοιχα).  Παράγει  μια
μονοπολική έξοδο 10 VDC ανάλογη του φαινομένου ρεύματος και μια διπολική έξοδο ±10 VDC που είναι
ανάλογη  του  ενεργού  ή του  άεργου  ρεύματος  (εκδόσεις  PFCDxA-xxx  και  PFCDxR-xxx  αντίστοιχα).  Το
ρεύμα μετράται με ένα μετασχηματιστή ρεύματος (CT) στην μία απο τις τρείς φάσεις με χρόνο απόκρισης 3
δευτερολέπτων.

Η προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ταχεία απόκριση των PFCDxx επιτρέπει την χρήση τους σε εφαρμογές
οπως:

• Μέτρησης και διόρθωσης συντελεστή ισχύος (συνημιτόνου),
• Μέτρηση συντελεστή ισχύος και ενεργειακής ροής,
• Μέτρηση και αντιστάθμιση αέργου ρεύματος, και
• Μέτρηση ρεύματος γραμμής και προστασία υπέρ- και υπό- φόρτωσης. 
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Ο  PFCDxx  έχει  σχεδιασθεί  για  χρήση  σε  γραμμές  1x230  VAC  ή  3x400  VAC,  50  Hz.  Τα  κύρια
χαρακτηριστικά του συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Χαρακτηριστικά ανιχνευτή PFCDxx
Σύνδεση γραμμής Προς τις δύο απο τις τρείς φάσεις μόνο, χωρίς ουδέτερο (τριφασική έκδοση).
Μέτρηση ρεύματος Με τυποποιημένο μετασχηματιστή ρεύματος με δευτερεύον 5 A.
Περιοχή 
ενεργοποίησης

Περιοχή  ενεργοποίησης  0.3  -  3  A  (μετρούμενο  στο  δευτερεύον  του
μετασχηματιστή  ρεύματος).  Επιτρέπει  την  προσαρμογή  και  εύκολη
διαστασιολόγηση των  περισσότερων  (αν  οχι  όλων)  εφαρμογών  διόρθωσης
συνημιτόνου.

Μέτρηση με ανίχνευση 
φάσης

Μέτρηση  με  ανίχνευση  φάσης  που  δεν  επιρρεάζεται  απο  θόρυβο  και
αρμονικές στην γραμμή.

Αναλογικές έξοδοι Οι αναλογικές έξοδοι μπορούν να οδηγήσουν φορτία έως 10 mA.
Ενδεικτικά LED Τα LED δείχνουν την τροφοδοσία του ανιχνευτή και την παρουσία χωρητικού

αέργου ρεύματος (ή την αντίστροφη σύνδεση του CT).
Μονωμένες διατάξεις 
ελέγχου

Μονωμένες  διατάξεις  ελέγχου  απο  την  γραμμή  ενισχύουν  την  ασφαλή
λειτουργία της μονάδας.

Προστασία Απο υπερτάσεις και βυθίσεις.

Τυπική σύνδεση PFCD1x σε μονοφασική γραμμή (αριστερά) και PFCD3x σε τριφασική γραμμή (δεξιά)

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

PFCD1A-230 Ανιχνευτής ενεργού ρεύματος συντελεστή ισχύος 1x230 VAC
PFCD1R-230 Ανιχνευτής αέργου ρεύμάτος συντελεστή ισχύος 1x230 VAC
PFCD3A-400 Ανιχνευτής ενεργού ρεύματος συντελεστή ισχύος 3x400 VAC
PFCD3R-400 Ανιχνευτής  αέργου ρεύμάτος συντελεστή ισχύος 3x400 VAC
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5.β. Αισθητήρια υγρασίας για βιομηχανικές επεξεργασίες

 

Aισθητήριο υγρασίας και θερμοκρασίας (Pt100)

 

Εντός γραμμής αισθητήριο υγρασίας με ελεγκτή CSNS (σ. 73)

Τα  αισθητήρια  υγρασίας  απευθύνονται  σε  εφαρμογές  μέτρησης  της  υγρασίας  επεξεγαζομένων  υλικών
εντός  γραμμής  και  χωρίς  να  επιρρεάζει  χημικά,  φυσικά  ή  μηχανικά   τα  εποπτευόμενα  υλικά.   Είναι
αποτελέσμα  του  έργου  IMPROLIVE  (συγχρηματοδότηση  FAIR,  EU) με  αντικείμενο  την  επεξεργασία
ελαιουργικών αποβλήτων.

Χαρακτηριστικά αισθητήριου υγρασίας
Στιβαρό, χωρίς κινούμενα 
μέρη, αδρανές

Βασισμένο  στην  ηλεκτρική  χωρητικότητα,  το  αισθητήριο   είναι
χημικά, φυσικά και μηχανικά αδρανές.

Σχήμα και διαστάσεις Η μέτρηση της ηλεκτρικής χωρητικότητας δεν επιρρεάζει  με κανένα
τρόπο την εποπτευόμενη επεξεργασία και έτσι το αισθητήριο μπορεί
πρακτικά να έχει οποιοδήποτε σχήμα και διαστάσεις.

Μορφή και φάση της 
επεξεργαζόμενης μάζας

Δεδομένου  του  οτι  ανιχνεύεται  η  απόλυτη  ποσότητα  νερού,  η
επεξεργαζόμενη μάζα μπορεί να είναι οποιουδήποτε υλικού, μορφής
και φάσης.

Ηλεκτρονικές διατάξεις Οι  ειδικές  ηλεκτρονικές  διατάξεις  προσαρμόζονται  στο  σώμα  του
αισθητηρίου.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

HumPt100 Aισθητήριο υγρασίας και θερμοκρασίας (Pt100)
AR1-H Θερμοστάτης/υγροστάτης πρόσοψης
CSNS Ελεγκτής χωρητικών αισθητηρίων
XFR400230 Μετασχηματιστής τροφοδοσίας τάσης ελέγχου, 90VA, 400/230 VAC.
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5.γ. Αισθητήριο υγρασίας και ελεγκτής CSNS

Το  αισθητήριο  και  ελεγκτής  CSNS  συνδυάζει  την  τοπική  επεξεργασία  και  μέτρηση  του  χωρητικού
αισθητηρίου με τον έλεγχο τοπικών αυτοματισμών.

 

Αισθητήριο και ελεγκτής CSNS ξηραντηρίου/φούρνου

Το CSNS διαθέτει τους εξής πόρους:

Πόροι αισθητηρίου και ελεγκτή CSNS
Μονωμένη  μέτρηση
χωρητικότητας

Γαλβανικά μονωμένη επεξεργασία και μέτρηση του χωρητικού αισθητηρίου,

Αναλογικές  είσοδοι
πολλαπλής χρήσης

Δύο  αναλογικές  εισόδους  πολλαπλής  λειτουργίας  για  την  μέτρηση
αναλογικής  τάσης,  ποτενσιομετρικής  θέσης  ή  θερμοκρασίας  αισθητηρίου
Pt100 (2 ή 3 αγωγών),

Μονωμένες  είσοδοι  και
έξοδοι

Δύο προγραμματιζόμενες  γαλβανικά  μονωμένες  είσοδοι γενικής  σύνδεσης
24 VDC και δύο προγραμματιζόμενες γαλβανικά μονωμένες έξοδοι ενός bit,

Σειριακές επικοινωνίες Θύρα  σειριακής  επικοινωνίας  διπλού  τύπου:  EIA(RS)232  για  τοπική
επικοινωνία  ή/και  EIA(RS)485 για  εφαρμογές  κατανεμημένου  ελέγχου  και
σύνδεση σε δίκτυα (σ. 94), Modbus ή παρόμοια.

Τροφοδοτικό Τροφοδοτικό διπλής πηγής 230/115 VAC για παγκόσμια χρήση.
Προστασία IP65 Το αισθητήριο και ελεγκτής CSNS προστατεύεται σε στεγανό χυτευτό κουτί

αλουμινίου κατα IP65.
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Η λειτουργία του CSNS είναι πλήρως προγραμματιζόμενη και προσφέρει:

· Απλή, αυτόνομη, μη-επανδρωμένη λειτουργία απο μη ειδικευμένο προσωπικό,

· Προγραμματιζόμενες παραμέτρους και συναρτήσεις, τοπικά ή μέσω του δικτύου, για κάθε θύρα, είσοδο
και έξοδο,

· Πίνακα μετατροπής και διακρίβωσης των εσωτερικών μονάδων μέτρησης της χωρητικότητας σε μονάδες
επιλογής του χρήστη,

· Συναρτήσεις  αντιστάθμισης  για  θερμοκρασιακή  διόρθωση,  χωρητηκότητα  σε  σειρά  και  παρόμοια
φαινόμενα, και

· Πλήρη ενσωμάτωση  και  αυτόματη  αναγνώριση  σε  δίκτυα  Quamatic  (σ.  94)  ή  άλλα      εποπτικά
συστήματα.

Ο ελεγκτής και καταγραφικό BAO-1 (σ. 41) προτείνεται για την προβολή των μεγεθών και τον έλεγχο ενός ή
περισσοτέρων CSNS σε δίκτυο.

 

Αισθητήριο  μέτρησης  εντός  γραμμής  υγρασίας  με  ελεγκτή
CSNS για  επεξεργασία  αποβλήτων  ελαιουργίας  (αριστερά, το
σώμα  του  αισθητηρίου  προσφέρεται  κατα  παραγγελία)  και
αισθητήριο,  ελεγκτής  και  καταγραφικό  δραστηριότητας
μελισσοκομικής κυψέλης (άνω).

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

HumPt100 Aισθητήριο υγρασίας και θερμοκρασίας (Pt100)
AR1-H Θερμοστάτης/υγροστάτης πρόσοψης
CSNS Ελεγκτής χωρητικών αισθητηρίων
XFR400230 Μετασχηματιστής τροφοδοσίας τάσης ελέγχου, 90VA, 400/230 VAC.
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5.δ. Φίλτρα σήματος παλμογεννήτριας

Η παλμογεννήτρια, σε περιστρεφόμενη ή γραμμική μορφή, είναι  βασικό στοιχείο στις εφαρμογές ελέγχου
θέσης/ταχύτητας  και  τα  φίλτρα  μας  συμπληρώνουν,  διασφαλίζουν  και  επεκτείνουν  τις  δυνατότητες  και
επιδόσεις τους.

 

Φίλτρο σειράς Terminator

 

Φίλτρο σειράς Mini

Τα  φίλτρα  απορρίπτουν  όλους  τους  τύπους  ηλεκτρικού  θορύβου  και  παρεμβολών  στα  σήματα  της
παλμογεννήτριας καθώς και  την  φαινομενική  μετατόπιση απο μηχανικούς κραδασμούς και  ταλαντώσεις.
Προβλήματα οπως:

· Η αστοχία θέσης και ταχύτητας,

· Η μεταβολή της θέσης αναφοράς,

· Οι παρεμβολές στα σήματα εισόδου του ελεγκτή, και

· Η υπεροδήγηση,  κορεσμός και ”κλείδωμα” της εισόδου του ελεγκτή

λύνονται πλήρως.

Ο σχεδιασμός τους χαρακτηρίζεται απο τις απαιτήσεις του βιομηχανικού περιβάλλοντος: ελαχιστοποιημένο
κόστος, εγκατάσταση χωρίς προβλήματα και απλή λειτουργία.  Ετσι, τα φίλτρα: 

· Καλωδιώνονται εντος γραμμής μεταξύ της παλμογεννήτριας και της αντίστοιχης εισόδου επεξεργασίας.
Με αυτο τον τρόπο ελαχιστοποιείται και απλοποιείται η καλωδίωση, που συνήθως αντιπροσωπεύει ένα
απο τα κύρια κόστη της εγκατάστασης,

· Συνδέονται  συμβατικά  με  τις  εξόδους της παλμογεννήτριας  και  τις  εισόδους επεξεργασίας.   Ετσι,  η
εγκατάσταση  δεν  απαιτεί  ειδική  προηγούμενη  ενημέρωση  και  η  επιλογή  διατάξης  επεξεργασίας
(απαριθμητής, PLC κ.λ.π.) δεν περιορίζεται,

· Δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις εγκατάστασης, έχουν μικρές διαστάσεις και είναι λειτουργικά "διαφανή",

· Είναι εύκολα ανακυκλώσιμα και κατασκευασμένα με αμόλυβδα υλικά για την ελάχιστη δυνατή επίπτωση
στο περιβάλλον.
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Τα φίλτρα  πολλαπλών  μεθόδων  επεξεργασίας  προσφέρονται  σε  δύο σειρές:  την  πλήρως  εξοπλισμένη
Terminator και την χαμηλού κόστους Mini.  Ο πίνακας συνοψίζει τα χαρακτηριστικά τους:

Σύνοψη πολυμεθοδικών φίλτρων σήματος παλμογεννήτριας
Περιγραφή Σειρά

Terminator
Σειρά Mini

Γαλβανικά μονωμένες διατάξεις εισόδου και εξόδου για την
εξάλειψη  των  διαταραχών  απο  ρευμάτα  επιστροφής (ground
loops) και  προστασία της οδηγουμένης  εισόδου απο παράσιτα
και παλμούς υψηλής τάσης.

Ελάχιστη αντοχή
dV/dt 5 V/ns.

Ελάχιστη αντοχή
dV/dt 0,1 V/ns.

Τέσσερεις μεθόδους ψηφιακής επεξεργασίας:
1. Χωρίς  επεξεργασία -  “Unfiltered”.   Τα  σήματα  εισόδου

μεταφέρονται στην έξοδο χωρίς επεξεργασία.
2. Απόρριψη  ηλεκτρονικού  θορύβου  -  “Filtered”.   Τα  σήματα

εξόδου είναι προϊόντα ηλεκτρονικού φιλτραρίσματος.
3. Απόρριψη  ηλεκτρονικού  θορύβου  και  εκτός  διαδοχής

σημάτων - “Recovered x1”.  Τα σήματα εξόδου είναι προϊόντα
ηλεκτρονικού  φιλτραρίσματος  DSP και  ανάλυσης  της
διαδοχής τους.

4. Απόρριψη  θορύβου,  μηχανικών  κραδασμών  και
τετραπλασιασμός  της  διακριτικής  ικανότητας  -  “Recovered
x4”. Τα  σήματα  εξόδου  είναι  προϊόντα  ηλεκτρονικού
φιλτραρίσματος  DSP και  ανάλυσης  της  διαδοχής  τους.   Η
έξοδος είναι τύπου "clock-direction"  ή “up-down”.

Ναι Ναι

Προσομοίωση  λειτουργίας  παλμογεννήτριας.   Ανάλογα  με
την  επιλεγμένη  μέθοδο και συχνότητα,  η εξόδος προσομοιώνει
την λειτουργία παλμογγενήτριας 1024 ppr.

Η έξοδος είναι
στο 1/64 της
συχνότητας

δειγματοληψίας

Η συχνότητα
εξόδου είναι

σταθερή

Αντιστροφή κατεύθυνσης.  Η κατεύθυνση των σημάτων εξόδου
μπορεί να αντιστραφεί αποφεύγοντας έτσι την επανακαλωδίωση
του φίλτρου.

Ναι Ναι

Ενδειξη  τροφοδοσίας,  σημάτων  και  υγείας  της
παλμογεννήτριας.   Πέντε LED  δείχνουν  την  κατάσταση  του
τροφοδοτικού,  των  τριών  σημάτων  κίνησης  και  την  παρουσία
εκτος διαδοχής σημάτων (τυπικά απο φθαρμένη παλμογεννήτρια
ή κακή καλωδίωση).

Ναι Ναι

Επιλογή  λειτουργιών  με  διακόπτη  DIP.  Οι  παράμετροι
λειτουργίας επιλέγονται απο θέσεις διακοπτών DIP.

Ναι Ναι

Ανεξάρτητη,  γαλβανικά  μονωμένη  έξοδος σφάλματος
παρουσίας σημάτων εκτός διαδοχής για εξωτερική σύνδεση.

EF24 μόνο Ναι

Επιλογή  συχνότητας  δειγματοληψίας.   Τα  σήματα
επεξεργάζονται  σε επιλεγόμενες συχνότητες δειγματοληψίας για
χρήση με μηχανήματα χαμηλότερης ταχύτητας ή την  απόρριψη
θορύβου σε συγκεκριμένες συχνότητες.

Ναι Οχι

Επιλογή τερματικής διάταξης εισόδου EIA422 Κανονική DC, AC
και χωρίς

Κανονική DC και
χωρίς

Εσωτερικό διπλό τροφοδοτικό  115/230 VAC για τις διατάξεις
εισόδου  και  εξόδου  του  φίλτρου και παροχή  προς την
παλμογεννήτρια  με  σταθεροποιημένη  τάση  5  VDC  ή
ασταθεροποίητη 10/15 VDC.

Ναί Οχι, εξωτερική
τροφοδοσία των
διατάξεων του

φίλτρου.
Εξωτερικό περίβλημα Στεγανό κουτί

αλουμινίου, IP65
και υψηλής

αντοχής στις
παρεμβολές και

παράσιτα

Πλαστικό κουτί
ράγας DIN, IP40

Ταχύτητα επεξεργασίας. Υψηλή, Κανονική
και Χαμηλή

Μόνο Βασική
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5.δ.1. Η σειρά Terminator

Φίλτρο σειράς Terminator

Η  σειρά  πολυμεθοδικών  φίλτρων
Terminator απευθύνεται σε εφαρμογές
υψηλότερων  απαιτήσεων  και  διαθέτει
μεγαλύτερες  ταχύτητες  επεξεργασίας,
υψηλότερη  αντοχή  σε  παράσιτα  και
παρεμβολές  και  μεγάλο  βαθμό
περιβαλλοντικής προστασίας.

Διαθέτουν  διπλό  εσωτερικό
τροφοδοτικό  115/230  VAC για  την
ανεξάρτητη  παροχή  των  διατάξεων
εισόδου και εξόδου του φίλτρου καθώς
και  την  τροφοδοσία  της
παλμογεννήτριας με σταθεροποιημένη
τάση  5  VDC ή  μη  σταθεροποιημένη
10/15 VDC.

Η σειρά διατίθεται σε διάφορους τύπους ανάλογα με τον τύπο των σημάτων εισόδου, εξόδου και ταχύτητας
επεξεργασίας:

Πίνακας επιλογής πολυμεθοδικού φίλτρου Terminator
Τύπος Τύποι απλής

εισόδου
Διαφορική

είσοδος
Τύποι απλής

εξόδου
Διαφορική

έξοδος
Ταχύτητα

επεξεργασίας
EF24 Ολοι οι τύποι 10-28 V 10-28V Ολοι οι τύποι 5-30 V 5-30 V Χαμηλή
EFDO EIA422 EIA422 Κανονική,

Υψηλή
EFSO Ολοι οι 5 V, NPN και

push-pull 5-30 V μόνο
EIA422 Μόνο PNP και push-

pull 5-30V
Χαμηλή

EFU5 Ολοι οι 5 V, NPN και
push-pull 5-30 V μόνο

EIA422 Ολοι οι 5 V EIA422 Κανονική,
Υψηλή

Η μέγιστη συχνότητα  των  σημάτων  της παλμογεννήτριας  που μπορεί  να  επεξεργασθεί  το φίλτρο είναι
διαφορετική για κάθε τύπο ταχύτητας και μέθοδο επεξεργασίας:

Μέγιστη συχνότητα εισόδου ανα τύπο ταχύτητας και μέθοδο επεξεργασίας
Ταχύτητα επεξεργασίας Unfiltered Filtered Recovered x1 Recovered x4

Χαμηλή 300 kHz 250 kHz 200 kHz 62.5 kHz
Κανονική 10 MHz 1.5 MHz 1.2 MHz 375 kHz

Υψηλή 10 MHz 3.0 MHz 2.4 MHz 1.5 MHz
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Τυπική εφαρμογή φίλτρου EFSOxx που τροφοδοτεί απομακρυσμένη παλμογεννήτρια,
επεξεργάζεται τα διαφορικά σήματά της και οδηγεί ελεγκτή με απλές εισόδους 24 V.

5.δ.2. Η σειρά Mini

Η  σειρά  πολυμεθοδικών  φίλτρων  Mini απευθύνεται  σε
εφαρμογές περιορισμένων  απαιτήσεων,  μικρών  ταχυτήτων
επεξεργασίας και χαμηλού κόστους.

Διαθέτουν πλαστικό κουτί ράγας DIN και οι διατάξεις εισόδου
και  εξόδου  τροφοδοτούνται  ανεξάρτητα  απο  εξωτερικές
πηγές.

 

Η σειρά προσφέρεται σε διάφορους τύπους σημάτων εισόδου και εξόδου:

Πίνακας επιλογής πολυμεθοδικού φίλτρου Mini
Τύπος Τύποι απλής

εισόδου
Διαφορική

είσοδος
Τύποι απλής

εξόδου
Διαφορική

έξοδος
Τροφοδοσία

EFD22D Ολοι οι τύποι
10-28 V

10-28 V Ολοι οι τύποι 10-
28 V

10-28 V 10-28 VDC (είσοδος) και
10-28 VDC (έξοδος)

EFD22S Ολοι οι τύποι
10-28 V

10-28 V 10-28 V PNP και
push-pull μόνο

10-28 VDC (είσοδος) και
10-28 VDC (έξοδος)

EFD24 Ολοι οι τύποι
10-28 V

10-28 V EIA422 10-28 VDC (είσοδος) και
5 VDC (έξοδος)

EFD42D EIA422 Ολοι οι τύποι 10-
28 V

10-28 V 5 VDC (είσοδος) και
10-28 VDC (έξοδος)

EFD42S EIA422 10-28 V PNP και
push-pull μόνο

5 VDC (είσοδος) και
10-28 VDC (έξοδος)

EFD44 EIA422 EIA422 5 VDC (είσοδος) και
5 VDC (έξοδος)
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Η μέγιστη συχνότητα  των  σημάτων  της παλμογεννήτριας  που μπορεί  να  επεξεργασθεί  το φίλτρο είναι
διαφορετική για κάθε μέθοδο επεξεργασίας:

Μέγιστη συχνότητα εισόδου ανα τύπο ταχύτητας και μέθοδο επεξεργασίας
Ταχύτητα επεξεργασίας Unfiltered Filtered Recovered x1 Recovered x4

Βασική 300 kHz 125 kHz 100 kHz 31.3 kHz

Τυπική εφαρμογή φίλτρου  Mini  EFD22S που επεξεργάζεται  τα διαφορικά σήματα απομακρυσμένης
παλμογεννήτριας και οδηγεί ελεγκτή με απλές εισόδους 24  V.  Τα δύο τροφοδοτικά είναι ανεξάρτητα
για να μην ακυρωθεί η γαλβανική μόνωση μεταξύ των διατάξεων εισόδου και εξόδου του φίλτρου.

5.δ.3. Διαθέσιμοι τύποι σειρών Terminator και Mini

Διαθέσιμοι τύποι και παρελκόμενα
Τύπος Περιγραφή

Εξοδος x4
clock-direction

Εξοδος x4
up-down

Φίλτρο Ταχύτητα
επεξεργασίας

Είσοδος / έξοδος

EF2402-ALU-L EF2402U-ALU-L Terminator Χαμηλή Ολων των τύπων 10-28 V /
ολων των τύπων 5-30 V.

EFD22D-DIN-B EFD22DU-DIN-B Mini Βασική Ολων  των  τύπων  10-28  V  /
όλων των τύπων 10-28 V

EFD22S-DIN-B EFD22SU-DIN-B Mini Βασική Ολων  των  τύπων  10-28  V  /
απλή  10-28  V  PNP και  push-
pull.

EFD24-DIN-B EFD24U-DIN-B Mini Βασική Ολων  των  τύπων  10-28  V  /
EIA422.

EFD42D-DIN-B EFD42DU-DIN-B Mini Βασική EIA422  /  10-28  V  όλων  των
τύπων

EFD42S-DIN-B EFD42SU-DIN-B Mini Βασική EIA422 / απλή 10-28 V PNP και
push-pull.

EFD44-DIN-B EFD44U-DIN-B Mini Βασική EIA422 / EIA422.
EFDO02-ALU-H EFDO02U-ALU-H Terminator Υψηλή EIA422 / όλων των τύπων 5 V.
EFDO02-ALU-S EFDO02U-ALU-S Terminator Κανονική EIA422 / όλων των τύπων 5 V.
EFSO02-ALU-L EFSO02U-ALU-L Terminator Χαμηλή Ολων των τύπων 5 V /

απλή 5-30 V PNP και push-pull.
EFU502-ALU-H EFU502U-ALU-H Terminator Υψηλή Ολων  των  τύπων  5  V  /  όλων

των τύπων 5 V.
EFU502-ALU-S EFU502U-ALU-S Terminator Κανονική Ολων  των  τύπων  5  V  /  όλων

των τύπων 5 V.
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5.ε. Φίλτρα εξομάλυνσης συχνότητας

Το  φίλτρο  εξομάλυνσης  συχνότητας  συμπληρώνει  την  σειρά  των  γνωστών  φίλτρων  σημάτων
παλμογεννήτριας ενσωματώνοντας την αριθμητική επεξεργασία της συχνότητας των σημάτων.  Το φίλτρο,
αφού απορρίψει όλους τους τύπους ηλεκτρικού θορύβου και παρεμβολών στα σήματα της παλμογεννήτριας
και την φαινομενική μετατόπιση απο μηχανικούς κραδασμούς και ταλαντώσεις, μετρά και επεξεργάζεται την
συχνότητα των σημάτων και τα επαναλαμβάνει στην μέση τιμή της.

 

Φίλτρο πολυμεθοδικής εξομάλυνσης
συχνότητας σε πλαστικό κουτί ράγας DIN.

Ο εξειδικευμένος αυτός τύπος φίλτρου απευθύνεται κυρίως
σε  χαμηλής  ταχύτητας  γραμμές  παραγωγής  οπου  η
ιδεώδης μεταβλητή ελέγχου είναι η μέση τιμή της ταχύτητας
και όχι η στιγμιαία.

Αυτό  συμβαίνει  οταν  η  στιγμιαία  ταχύτητα  μεταβάλλεται
τυχαία απο εξωτερικά γεγονότα και συστηματικά απο τους
διάφορους μηχανισμούς που είναι  ζευγμένοι  στην γραμμή
αλλα δεν ελέγχονται ή δεν μπορούν να ελεγχθούν απο το
σύστημα διοτι είναι χαλαρά συνδεδεμένοι.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η στιγμιαία ταχύτητα δεν είναι  δυνατόν να μετρηθεί με ακρίβεια καθότι η μέτρηση
επιρρεάζεται  απο το μεταβαλλόμενο  συστηματικό  σφάλμα.   Σε  αντίθεση,  η μέση τιμή αντιπροσωπεύει
σωστά την  μετρουμένη  ταχύτητα διοτι  περιλαμβάνει  το τελικό,  αθροιστικό  αποτέλεσμα των  σφαλμάτων
αυτών.

Τυπικές εφαρμογές του φίλτρου είναι:

· Αργά κινούμενες γραμμές διέλασης/εξέλασης, οπου η τροφοδοτούμενη πρώτη υλη (και το κόστος της)
είναι συνάρτηση της μέσης ταχύτητας της γραμμής,

· Πλεκτικές μηχανές των οποίων η ενέργεια και το λειτουργικό κόστος τους βελτιστοποιείται ελέγχοντας
την μέση ταχύτητα,

· Μέτρηση και  έλεγχος ταχύτητας μηχανών  εσωτερικής  καύσεως οπου η κίνηση του άξωνα  δεν  είναι
ομαλή.

· Μηχανικά  ροόμετρα  οπου  η  τυρβώδης  κίνηση  του  ρευστού  επιρρεάζει  την  ακρίβεια  μέτρησης  της
ταχύτητας ή/και δόσης.

Ο σχεδιασμός τους χαρακτηρίζεται απο τις απαιτήσεις του βιομηχανικού περιβάλλοντος: ελαχιστοποιημένο
κόστος,  εγκατάσταση  χωρίς  προβλήματα  και  απλή  λειτουργία.  Ετσι,  τα  φίλτρα  καλωδιώνονται  εντος
γραμμής και συνδέονται συμβατικά μεταξύ της παλμογεννήτριας και της αντίστοιχης εισόδου επεξεργασίας.
Επιπλέον  τα  φίλτρα  δεν απαιτούν  ιδιαίτερες  συνθήκες  εγκατάστασης,  έχουν  μικρές  διαστάσεις, είναι
λειτουργικά  "διαφανείς",  είναι  εύκολα  ανακυκλώσιμα  και  κατασκευασμένα  με  αμόλυβδα  υλικά  για  την
ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον.
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Το  φίλτρο  επεξεργάζεται  σήματα  απο  1  Hz έως  4  kHz  μορφής quadrature παλμογεννήτριας  ή
clock/direction.  Διατίθεται σε δύο σειρές: την πλήρως εξοπλισμένη Maxi και την χαμηλού κόστους Mini:

Σύνοψη πολυμεθοδικών φίλτρων συχνότητας

Περιγραφή

 

Σειρά Maxi

 

Σειρά Mini
Γαλβανικά μονωμένες διατάξεις εισόδου και εξόδου για
την  εξάλειψη  των  διαταραχών  απο  ρευμάτα  επιστροφής
(ground loops) και προστασία της οδηγουμένης εισόδου απο
παράσιτα και παλμούς υψηλής τάσης.

Ελάχιστη αντοχή
dV/dt 5 V/ns.

Ελάχιστη αντοχή
dV/dt 0,1 V/ns.

Φίλτρο  απόρριψης ηλεκτρονικού  θορύβου  και
φαινομενικής μετατόπισης.

Ναι Ναι

Δύο μεθόδους υπολογισμού της μέσης ταχύτητας:
1. Με μέτρηση της μέσης περιόδου μετατόπισης.  Μετράται

η  μετατόπιση  σε  δεδομένο  χρονικό  διάστημα  απο  το
οποίο υπολογίζεται  η μέση περίοδος (ή συχνότητα) των
σημάτων  της  παλμογεννήτριας.   Αυτή  η  μέθοδος
χαρακτηρίζεται  απο  σταθερό  χρόνο  μέτρησης  και
μεταβλητή ακρίβεια, ανάλογη της ταχύτητας, και

2. Με μέτρηση της μέσης περιόδου σήματος.   Μετράται  ο
χρόνος  μετατόπισης σταθερού μεγέθους απο τον  οποίο
υπολογίζεται  η  μέση  περίοδος  των  σημάτων  της
παλμογεννήτριας.   Με  την  μέθοδο  αυτή  η  ακρίβεια
μέτρησης  είναι  σταθερή  και  ο  χρόνος  μέτρησης
μεταβλητός, αντιστρόφως ανάλογος της ταχύτητας.

Ναι Ναι

Φίλτρο  τρέχοντα  μέσου.   Εξομαλύνει  την  συχνότητα
εξόδου μεταξύ μετρήσεων.

Ναι Ναι

Επιλογή  μεγέθους  και  χρόνου  δειγματοληψίας.   Το
μέγεθος και  η διάρκεια δειγματοληψίας επιλέγονται απο τον
χρήστη για πλήρη προσαρμοστικότητα και ευελιξία.

Ναι Ναι

Αντιστροφή  κατεύθυνσης.  Η  κατεύθυνση  των  σημάτων
εξόδου  μπορεί  να  αντιστραφεί  αποφεύγοντας  έτσι  την
επανακαλωδίωση του φίλτρου.

Ναι Ναι

Ενδειξη  τροφοδοσίας,  σημάτων  και  υγείας  της
παλμογεννήτριας.  Πέντε LED δείχνουν την κατάσταση του
τροφοδοτικού,  των  τριών  σημάτων  κίνησης  και  την
παρουσία εκτος διαδοχής σημάτων  (τυπικά απο φθαρμένη
παλμογεννήτρια ή κακή καλωδίωση).

Ναι Ναι

Ανεξάρτητη,  γαλβανικά  μονωμένη  έξοδος σφάλματος
παρουσίας σημάτων εκτός διαδοχής για εξωτερική σύνδεση.

Ναι Ναι

Επιλογή παραμέτρων λειτουργίας με διακόπτη DIP. Ναι Ναι
Επιλογή τερματικής διάταξης εισόδου EIA422 DC, AC και χωρίς DC και χωρίς
Εσωτερικό  διπλό  τροφοδοτικό  115/230  VAC για τις
διατάξεις  εισόδου και εξόδου  του φίλτρου και παροχή  προς
την  παλμογεννήτρια  με  σταθεροποιημένη  τάση  5  VDC  ή
ασταθεροποίητη 10VDC.

Ναί Οχι, εξωτερική
τροφοδοσία των
διατάξεων του

φίλτρου.
Εξωτερικό περίβλημα Στεγανό αλουμινίου,

IP65, υψηλής
αντοχής στις

παρεμβολές και
παράσιτα

Πλαστικό κουτί
ράγας DIN, IP40
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Τα διαθέσιμα  μοντέλλα  διαφοροποιούνται  ανάλογα με  τον  τύπο των  σημάτων  εισόδου και  εξόδου,  την
τροφοδοσία και το περίβλημα:

Πίνακας επιλογής φίλτρων εξομάλυνσης συχνότητας
Μοντέλλο Μορφή

σημάτων
εισόδου

Τύποι σημάτων
εισόδου

Τύποι
σημάτων
εξόδου

Εσωτερικό
διπλό

τροφοδοτικό

Περίβλημα

SFAFDxxx Clock,
Direction,

Enable

EIA422 και
όλοι οι τύποι 10-28 V

EIA422 και
όλοι οι 10-28 V

Οχι Πλαστικό
IP40, ράγας

DIN
EFAFDxxx Quadrature

A, B, Z.
EIA422 και

όλοι οι τύποι 10-28 V
EIA422 και

όλοι οι 10-28 V
Οχι Πλαστικό

IP40, ράγας
DIN

EFADO01 Quadrature
A, B, Z.

EIA422 μόνο EIA422 μόνο Ναι Στεγανό
αλουμινίνιου

IP65
EFASO01 Quadrature

A, B, Z.
EIA422, όλοι οι τύποι 5
V και 5-30 V NPN και

push-pull

5-30 V PNP και
push-pull μόνο

Ναι Στεγανό
αλουμινίνιου

IP65

Διαθέσιμοι τύποι και παρελκόμενα
Τύπος Περιγραφή

EFADO01-ALU Φίλτρο Maxi εξομάλυνσης συχνότητας, εισόδου και εξόδου EIA422.
EFAFD22D-DIN Φίλτρο Mini εξομάλυνσης συχνότητας quadrature, εισόδου 10-28 V όλων των τύπων

και εξόδου 10-28 V ολων των τύπων.
EFAFD22S-DIN Φίλτρο Mini εξομάλυνσης συχνότητας quadrature, εισόδου 10-28 V όλων των τύπων

και απλής εξόδου 10-28 V PNP και push-pull.
EFAFD24-DIN Φίλτρο Mini εξομάλυνσης συχνότητας quadrature, εισόδου 10-28 V όλων των τύπων

και εξόδου EIA422.
EFAFD42D-DIN Φίλτρο Mini  εξομάλυνσης συχνότητας quadrature, εισόδου EIA422 και εξόδου 10-28

V ολων των τύπων.
EFAFD42S-DIN Φίλτρο Mini εξομάλυνσης συχνότητας quadrature, εισόδου EIA422 και απλής εξόδου

10-28 V PNP και push-pull.
EFAFD44-DIN Φίλτρο Mini εξομάλυνσης συχνότητας quadrature, εισόδου και εξόδου EIA422.
EFASO01-ALU Φίλτρο Maxi εξομάλυνσης συχνότητας,  εισόδου EIA422, 5 V NPN και push-pull και

απλής εξόδου 5-30 V PNP και push-pull.
SFAFD22D-DIN Φίλτρο  Mini  εξομάλυνσης  συχνότητας clock/direction,  εισόδου 10-28 V  όλων  των

τύπων και εξόδου 10-28 V ολων των τύπων.
SFAFD22S-DIN Φίλτρο  Mini  εξομάλυνσης  συχνότητας clock/direction,  εισόδου 10-28 V  όλων  των

τύπων και απλής εξόδου 10-28 V PNP και push-pull.
SFAFD24-DIN Φίλτρο  Mini εξομάλυνσης  συχνότητας clock/direction,  εισόδου 10-28 V  όλων  των

τύπων και εξόδου EIA422.
SFAFD42D-DIN Φίλτρο Mini εξομάλυνσης συχνότητας clock/direction, εισόδου EIA422 και εξόδου 10-

28 V ολων των τύπων.
SFAFD42S-DIN Φίλτρο  Mini  εξομάλυνσης  συχνότητας clock/direction,  εισόδου  EIA422 και απλής

εξόδου 10-28 V PNP και push-pull.
SFAFD44-DIN Φίλτρο Mini εξομάλυνσης συχνότητας clock/direction, εισόδου και εξόδου EIA422.
XFR400230 Μετασχηματιστής τροφοδοσίας τάσης ελέγχου, 90VA, 400/230 VAC (για τροφοδοσία

απο γραμμές 3x400 VAC).
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5.στ. Αισθητήρια Hall effect

Η τεχνολογία Hall-effect που διαθέτουμε εφαρμόζεται στην μέτρηση ρεύματος και ισχύος.

  

Αισθητήριο ρεύματος/ισχύος για PCB (πρίν την προσθήκη
πολυουρεθάνης).

Μετρά διπολικά ρεύματα έως 50 A με ακρίβεια 0,5 %.

Ενα  υποσύστημα ή εξάρτημα  OEM μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε:

· Μέτρητικές  διατάξεις  ρεύματος  ή/και
ισχύος  AC,  DC  ή  οποιασδήποτε
κυματομορφής,

· Αναλυτές ισχύος/ενέργειας,

· Μετρητές  απόδοσης  τροφοδοτικών
διατάξεων.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας είναι:

Πλεονεκτήματα και δυνατότητες
Απεριόριστοι τύποι 
συσκευασίας

Συσκευασία για  PCB (τα μικρότερα μοντέλλα), τύπου μετασχηματιστού
ρεύματος  (ράγας  DIN ή επιφανειακής  στήριξης)  και,  βέβαια,  σε  κατα
παραγγελία υποσύστημα OEM.

Αυτοτελείς διατάξεις Το αισθητήριο αυτορυθμίζεται συνεχώς για offset, drift και διακρίβωση.
Φασική διόρθωση Δυνατότητα  φασικής  διόρθωσης  του  μαγνητικού  κυκλώματος.   Η

διόρθωση  αυτή  επιτρέπει  την  ακριβέστερη  μέτρηση  της  ενεργού  και
αέργου ισχύος ενός σήματος.

Αντιστάθμιση ρεύματος Επιπλέον  δυνατότητα  αντιστάθμισης  ρεύματος  για  βελτίωμένη
γραμμικότητα και δυναμική περιοχή μέτρησης. 

 

Λεπτομέρεια υποσυστήματος OEM τριφασικού αναλυτή ισχύος.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

HEC50 Αισθητήριο ρεύματος Hall effect 50 Α
HEP1 Μονοφασικό αισθητήριο ισχύος Hall effect
HEP3 Τριφασικό αισθητήριο ισχύος Hall effect
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5.ζ. Αυτοευθυγραμμιζόμενο αισθητήριο προσέγγισης στενής εστίας

Το αισθητήριο είναι μαγνητικό και έχει σχεδιασθεί για τον εντοπισμό αντικειμένων με διαστάσεις της τάξεως
του χιλιοστού (π.χ. οδοντωτών τροχών).

Αισθητήρια, πριν την προσθήκη πολυουρεθάνης,
 σε στέλεχος Nylon σπειρώματος M16.

Το  αισθητήριο  προτείνεται  για  τις
εξής εφαρμογές:

· Αντί  παλμογεννήτριας οταν  η
παλμογεννήτρια  και  η  μηχανική
της  ζεύξη  δεν  είναι  εφικτά.
Τυπικές  περιπτώσεις  είναι  η
χρήση με γραμμικούς κανόνες και
εφαρμογές  υψηλής  αξιοπιστίας
χωρίς  κινούμενα  μέρη  σε  μη
φιλικά περιβάλλοντα, και

· Στην  περίπτωση  οπου  η
απαιτούμενη διακριτική ικανότητα
δεν  δικαιολογεί  το  κόστος  και
πολυπλοκότητα  της  χρήσης
παλμογεννήτριας.

Το αισθητήριο  συνοδεύεται  απο ειδικές  ηλεκτρονικές  διατάξεις  (σε  συσκευασία  παρόμοια  με  τα  φίλτρα
παλμογεννητριών Terminator (σ. 75)) με τα εξής χαρακτηριστικά:

Χαρακτηριστικά Αισθητήριου
Μαγνητικό κύκλωμα στενής 
εστίασης

Μαγνητικό  κύκλωμα  στενής  εστίασης για  τον  εντοπισμό  στόχων
διαστάσεων χιλιοστού σε απόσταση έως 5 mm.

Αυτόματη διόρθωση της 
ευθυγράμμισης

Αυτόματη διόρθωση της ευθυγράμμισης με το στόχο για χρήση με έως
και  40%  μηχανική εκκεντρότητα, παρέκκλιση ή/και  παλινδρόμιση στην
σχετική θέση του αισθητηρίου.

Interface Συμπεριφορά και interface παρόμοια με παλμογεννήτριας.

Η τεχνολογία αυτή είναι ιδιαίτερα προσαρμόσιμη σε συστήματα OEM.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

NFP Αυτοευθυγραμμιζόμενο αισθητήριο προσέγγισης στενής εστίας
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5.η. Οργανα δοκιμών KADAxx

Τα όργανα της σειράς KADAxx έχουν σχεδιασθεί για δοκιμές συμμόρφωσης CE στον χώρο παραγωγής.

 

Οργανο δοκιμών διηλεκτρικής αντοχής.

Η σειρά αποτελείται απο τα εξής μέλη: 

Σειρά KADAxx
Διηλεκτρικής αντοχής 0 εως 6 KV με χρονομηχανισμό διάρκειας καταπόνησης.
Διαροής προς το σώμα Για  την  μέτρηση της διαροής προς την  προστατευτική  γείωση  (εξωτερικό

περίβλημα) ενός μηχανήματος.
Αγωγιμότητας γείωσης Δοκιμή  με  συνεχές  ρεύμα  (εως  10  A) υπο τον  έλεγχο  χρονομηχανισμού

διάρκειας καταπόνησης.

Ο  σχεδιασμός  τους  χαρακτηρίζεται  απο  τις  απαιτήσεις  του  βιομηχανικού παραγωγικού  περιβάλλοντος:
ελαχιστοποιημένο κόστος, εγκατάσταση χωρίς προβλήματα και απλή λειτουργία.

Ο  σχεδιασμός  της  συσκευασίας  των  οργάνων  επιτρέπει  την  αυτόνομη  χρήση  τους  σε  πάγκο  ή
συνδυασμένα σε ικρίωμα 19”.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

KADA0 Οργανο δοκιμών διηλεκτρικής αντοχής
KADA1 Οργανο δοκιμών διαροής προς το σώμα
KADA2 Οργανο δοκιμών αγωγιμότητας γείωσης
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5.θ. Μετατροπείς σήματος

Η τεχνογνωσία  μας  στην  δοκιμή  και  μέτρηση  περιλαμβάνει  και  την  μετατροπή  και  προσαρμογή  των
σημάτων μέτρησης και ελέγχου απο και σε διάφορους τύπους και μορφές.

5.θ.1. Μετατροπέας μετασχηματιστή ρεύματος

Μετατροπέας μετασχηματιστή ρεύματος, 27 mm απόσταση
οπών στήριξης M4.

Μετατροπέας προσαρμοσμένος στους πόλους του
μετασχηματιστή ρεύματος.

Ο  μετατροπέας  μετασχηματιστή  ρεύματος  (έντασης) δέχεται  ρεύμα  0-5  A  απο  το  δευτερεύον  του
μετασχηματιστή και το μετατρέπει σε αναλογικό σήμα 0-10 VDC.

Τροφοδοτείται με 24 VDC, προσαρμόζεται απ' ευθείας στους πόλους του μετασχηματιστή και προσφέρεται
για εφαρμογές μέτρησης και ανίχνευσης ρεύματος κινητήρων και γραμμών ισχύος με PLC οπου οι διατάξεις
εισόδου 0-10 VDC είναι περισσότερο διαδεδομένες.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

CTIFC_5-10_24 Μετατροπέας μετασχηματιστή ρεύματος, 5 A rms - 10 VDC, τροφοδοσία 24 VDC .
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5.θ.2. Ο προσαρμογέας USB σε TTL

Ο προσαρμογέας EIA(RS)232 σε TTL μετατρέπει τα σήματα RX, TX, RTS και DTR σειριακής θύρας USB
στα αντίστοιχα αρνητικής λογικής (active low) TTL.

Προσφέρεται  για  επικοινωνία  χαμηλού  επιπέδου  με  επεξεργαστές,  αποσφαλμάτωση  και  επίβλεψη
συστημάτων  και  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  με  όλα  τα  προϊόντα  μας  που  διαθέτουν  επεξεργαστή  και
συνοδεύονται απο αντίστοιχο λογισμικό PC.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

USB-TTL_IFC Προσαρμογέας USB σε TTL
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5.θ.3. Ο προσαρμογέας EIA(RS)232 σε TTL

Ο προσαρμογέας EIA(RS)232 σε TTL μετατρέπει τα σήματα RX, TX, RTS και DTR γραμμής EIA(RS)232
στα αντίστοιχα αρνητικής λογικής (active low) TTL.

Προσφέρεται  για  επικοινωνία  χαμηλού  επιπέδου  με  επεξεργαστές,  αποσφαλμάτωση  και  επίβλεψη
συστημάτων  και  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  με  όλα  τα  προϊόντα  μας  που  διαθέτουν  επεξεργαστή  και
συνοδεύονται απο αντίστοιχο λογισμικό PC.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

EIA(RS)232-TTL_IFC Προσαρμογέας EIA(RS)232 σε TTL
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5.θ.4. Ο απομονωτής γραμμής EIA(RS)232

Ο  απομονωτής  γραμμής  EIA(RS)232  χωρίζει  γαλβανικά  ολα  τα  σήματα  μιας  γραμμής  EIA(RS)232.
Τροφοδοτείται με 230 VAC και χρησιμοποιεί συνδέσεις D-Sub εννέα ακίδων.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

RS232_ISO_230 Απομονωτής γραμμής EIA(RS)232, τροφοδοσία 230 VAC.
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5.θ.5. Ο μετατροπέας EIA(RS)232 σε EIA(RS)485

Ο μετατροπέας EIA(RS)232 σε EIA(RS)485 προσαρμόζει τα σήματα διπλής ροής της γραμμής EIA(RS)232
σε μονής ροής EIA(RS)485.

Τροφοδοτείται με 5 VDC και η ροή των σημάτων ελέγχεται απο τα σήματα DTR ή RTS της EIA(RS)232. 

Προσφέρεται για σύνδεση PC με συστήματα και δίκτυα EIA(RS)485 οπως το Quamatic (σ. 94).

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

RS232-485_IFC_5 Μετατροπέας  EIA(RS)232 σε EIA(RS)485, τροφοδοσία 5 VDC.
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5.θ.6. Ο μετατροπέας σήματος τάσης σε ρεύμα

Ο μετατροπέας σήματος τάσης σε ρεύμα δέχεται ενα σήμα 0-10 VDC και το μετατρέπει σε 0-20 mA. 

Απευθύνεται  σε  εφαρμογές μεταφοράς σήματος σε  μεγάλες αποστάσεις,  τροφοδοτείται  με  230 VAC και
προσαρμόζεται σε κουτιά πλαστικού ή αλουμινίου συνήθων διαστάσεων.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

VI_IFC_10-20_230 Μετατροπέας σήματος τάσης σε ρεύμα, 10 VDC - 20 mA, τροφοδοσία 230 VAC.
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5.θ.7. Οι μετατροπείς γενικής χρήσης 24V

Οι  μετατροπείς  γενικής  χρήσης  24V  προσαρμόζονται  σε  κουτιά  συνήθων  διαστάσεων  και  καλύπτουν
ανάγκες μετατροπής και απομόνωσης σε συστήματα 24 VDC.

Ο  τριπλός  μετατροπέας  EIA(RS)422  σε  24  VDC
μετατρέπει  διαφορικά  σήματα  EIA(RS)422,  τύπικα
απομακρυσμένης  ή  σε  περιβάλλον  θορύβου,
παλμογεννήτριας για χρήση σε απλές εφαρμογές PLC. 

Ο  τετραπλός  μετατροπέας  εισόδων  24  VDC σε
ελεύθερες εξόδους optocoupler χρησιμοποιούνται  σε όλες
τις εφαρμογές απομόνωσης και μετατροπής σήματος οπου
το  σήμα  τάσης  24  VDC  μετατρέπεται  σε  απομονωμένο
σήμα ελέγχου 10-20 mA. Οι έξοδοι των optocoupler είναι
ελεύθερες  και  επιτρέπουν  την  ανεξάρτητη  οδήγηση
διατάξεων τύπου NPN και PNP.
 
Ο τετραπλός μετατροπέας ισχύος 24 VDC απομονώνει
τις  τέσσερεις  ανεξάρτητες  εισόδους  24  VDC  NPN  και
ελέγχει  τις  αντίστοιχες  εξόδους  ισχύος  10-28  VDC,  1  A
push-pull  προς  οδήγηση  φορτίων  ενεργοποίησης  οπως
ηλεκτρομαγνήτες και ρελαί. 

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

RS422-S24_IFC Τριπλός μετατροπέας EIA(RS)422 σε 24 VDC, τροφοδοσία 24 VDC.
ISO_24-OC Τετραπλός μετατροπέας εισόδων 24 VDC σε ελεύθερες εξόδους optocoupler
ISO_24-24 Τετραπλός μετατροπέας ισχύος 24 VDC
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5.θ.8. Ο μετατροπέας χωρητικότας σε συχνότητα

Ο  μετατροπέας  χωρητικότας  σε  συχνότητα  μετατρέπει  την  χωρητικότητα  αντίστοιχου  αισθητηρίου  σε
συχνότητα μεταβλητού mark/space.

Στο άνω  μέρος της κυματομορφής εξόδου η χωρητικότητα του αισθητηρίου μετράται  παράλληλα με τον
εσωτερικό πυκνωτή αναφοράς και στο κάτω ο πυκνωτής μόνο. Με αυτό τον τρόπο η σχέση της διάρκειας
του άνω μέρους με αυτή του κάτω αντιπροσωπεύει την σχέση των δύο χωρητικοτήτων:  αισθητηρίου συν
αναφοράς και αναφοράς μόνο.

Η  περίοδος  δειγματοληψίας  και  η  συνεπακόλουθη  ακρίβεια  μέτρησης  επιλέγεται  με  βραχυκυκλωτήρες
τύπου jumper strap. Απευθύνεται  σε απλές εφαρμογές μέτρησης χωρητικότας οπως στάθμης ύδατος και
υγρασίας υλικών.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

CAP-FRQ_IFC_24 Μετατροπέας χωρητικότας σε συχνότητα, τροφοδοσία 24 VDC.
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6. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ QUAMATIC

6.α. Περιγραφή της τεχνολογίας QUAMATIC

Η τεχνολογία Quamatic  απευθύνεται σε εφαρμογές κατανεμημένου αυτοματισμού και προσφέρεται με όλα
τα προϊόντα μας με δικτυακή ικανότητα.

Η  αρχιτεκτονική  της  δομή  αντικατοπτρίζει  την  φύση  της  σύγχρονης  εργοστασιακής  και  βιομηχανικής
εγκατάστασης.  Κάθε εγκατάσταση είναι μοναδική στον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και στο προσωπικό
της.  Ομως, σε όλες τις περιπτώσεις οι πληροφορίες, με την μορφή δεδομένων και μηνυμάτων, παράγονται
και καταναλώνονται, συγχρόνως και σε πολλά σημεία, σε όλο τον χώρο της εγκατάστασης.

 
Αρχιτεκτονική δομή Quamatic

Οι  λειτουργίες  του  Quamatic  είναι  κατανεμημένες  σε  ένα  δίκτυο  "κόμβων"  που  ελέγχουν  μια  ομάδα
"δορυφόρων" σε γραμμή multidrop EIA(RS)485.  Ο κάθε κόμβος επεξεργάζεται τα δεδομένα και διαβιβάζει
τα  μηνύματα των  δορυφόρων  του.   Ο  κάθε  δορυφόρος  τοποθετείται  σε  συγκεκριμμένο  χώρο  και
προσαρμόζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις του χώρου αυτού.

Τα χαρακτηριστικά και  λειτουργίες του κάθε κόμβου και των δορυφόρων του κωδικοποιούνται στο "Αρχείο
Σύνθεσης"  στην μνήμη του.  Η φόρτωση  του Αρχείου  καθώς και  ο γενικότερος έλεγχος γίνεται  μέσω της
σειριακής  θύρας του κόμβου.   Με  αυτό  τον  τρόπο ο  κόμβος  μπορεί  να  ελεγχθεί  και  εποπτευθεί  απο
οποιοδήποτε τερματικό, που συνήθως είναι ένα PC, στο οποίο "τρέχει" η εφαρμογή του συστήματος.
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Αυτή  η  αρχιτεκτονική  κάνει  ένα  σύστημα  Quamatic  ένα  αποτελεσματικό  και  παραγωγικό  εργαλείο
προσφέροντας:

· Δομημένη  οργάνωση.  Κάθε  κόμβος  επιφορτίζεται  ενέργειες  που  αφορούν,  για  παράδειγμα,  έναν
χώρο, μία λειτουργία ή μια γραμμή παραγωγής.

· Εξειδίκευση.  Κάθε δορυφόρος χρησιμοποιείται  για  μία συγκεκριμμένη  λειτουργία στην  εγκατάσταση.
Αυτή  μπορεί  να  περιλαμβάνει,  μεταξύ  άλλων,  επικοινωνία  με  PLC,  παρακολούθηση και  επόπτευση
μηχανημάτων  (όγκο  παραγωγής,  καταναλώσεις,  νεκρούς  χρόνους  και  αίτιά  τους  κ.α.)  ή  και
προγραμματισμό μηχανημάτων, εργαλειομηχανών κ.α.

· Ευελιξία  και  προσαρμοστικότητα.   Το  σύστημα  προσαρμόζεται  εύκολα,  καθόσον  όλη  η  εργασία
προσαρμογής επικεντρώνεται στούς δορυφόρους.  Η ευελιξία εξασφαλίζεται με την φύση του λογισμικού
του Αρχείου Σύνθεσης.  Η μορφή των δεδομένων  και μηνυμάτων κάθε δορυφόρου και οι διαδικασίες,
που ακολουθούνται  με  βάση αυτά  τα  δεδομένα,  περιέχονται σε  αυτό  το  αρχείο.   Ετσι  το  σύστημα
προσαρμόζεται, ανανεώνεται, αναβαθμίζεται και επεκτείνεται με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια.

· Ελάχιστα εξειδικευμένο υλικό (hardware).  Ο κόμβος είναι ένα τυποποιημένο κομμάτι υλικού και μόνο
οι  δορυφόροι  σχεδιάζονται  ειδικά  για  την  κάθε  εφαρμογή.   Επίσης,  εκτός  απο τα  έτοιμα  προϊόντα,
διατίθενται "πλατφόρμες" δορυφόρων γενικής χρήσεως με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της ανάγκης
σχεδιασμού εξειδικευμένων  μερών   (πχ η πλατφόρμα επικοινωνίας σειριακών  δεδομένων  διαφόρων
πρωτοκόλλων).  Ετσι ο εξειδικευμένος σχεδιασμός, αν χρειάζεται, τις περισσότερες φορές περιορίζεται
μόνο στην ανάπτυξη λογισμικού για την συγκεκριμένη εφαρμογή.

· Απλή  εγκατάσταση.   Η  σύνδεση  πολλαπλής  πρόσβασης  (multidrop) της  γραμμής  EIA(RS)485
επιτρέπει  την  χρήση  ενός  απλού,  φθηνού  καλωδίου  για  την  σύνδεση  όλων  των  δορυφόρων.   Οι
αποστάσεις  επίσης  δεν  δημιουργούν  πρόβλημα  καθόσον  τα  σήματα  EIA(RS)485  είναι  διαφορικής
φύσεως.  Για να προστεθεί ένας νέος δορυφόρος, απλά, η καλωδίωση επεκτείνεται μέχρι την θέση του.

· Ελάχιστος  χρόνος σχεδιασμού και  παράδοσης.  Η ύπαρξη τυποποιημένου  υλικού,  λογισμικού και
βιβλιοθηκών διαδικασιών επιτρέπει την επικέντρωση της προσπάθειας σχεδιασμού στις ιδιομορφίες της
συγκεκριμμένης εφαρμογής, μειώνοντας έτσι τον χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης του συστήματος.

· Δωρεάν διαθέσιμο, “ανοικτό” λογισμικό. Ολα τα προϊόντα μας που διαθέτουν σειριακή επικοινωνία
αναγνωρίζονται αυτόματα απο λογισμικό Quamatic.  Το Quamatic είναι ένα ανοικτό, δωρεάν διάθεσης,
ελεύθερης χρήσης και  εύκολα υλοποιούμενο προτόκολλο επικοινωνίας  που περιγράφεται  πλήρως και
λεπτομερώς  στο  εγχειρίδιο  του  αντίστοιχου  προϊόντος. Εκτελέσιμο  λογισμικό  για  την  διάγνωση,
εγκατάσταση  και  λειτουργία  διατίθεται  δωρεάν  μετά  απο  ζήτηση  στην  διεύθυνση
<qsw@cognitoquam.gr>.

Κόμβος πρόσοψης LogNode

Το  ειδικό  έντυπό  μας  Quamatic,  Ολοκληρωμένο  Σύστημα
Αυτοματισμού  και  Διαχείρισης  Παραγωγής πραγματεύεται
αποκλειστικά  την  τεχνολογία  αυτή  και  διατίθεται  σε  κάθε
ενδιαφερόμενο.
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6.β. Παραδείγματα εφαρμογών Quamatic

Σύνδεση  με  PLC και  συλλογή  καταναλώσεων  προς  την  παραγωγή.   Σε  εγκατάσταση  παραγωγής
τροφίμων  οι  διάφορες  διεργασίες  ελέγχονται  από PLC.  Το σύστημα Quamatic  συνδέεται  με  δορυφόρο
σειριακών  επικοινωνιών με  το  PLC και  "διαβάζει"  τις  αναλώσεις καθως  αυτές  πραγματοποιούνται στις
ζυγιστικές  μηχανές.  Τα  χρονοσημασμένα  δεδομένα  καταγράφονται  στον  εκτυπωτή  του  κόμβου  και
διαβιβάζονται  στο εποπτεύον  PC.  Με  αυτό τον  τρόπο,  οι  καταναλώσεις  είναι  διαθέσιμες  στο λογισμικό
διαχείρισης των  αποθηκών  (για  εγγραφή κινήσεων  και  έκδοση παραστατικών)  καθώς και  για  τα δελτία
παραγωγής.

Συλλογή δεδομένων από γεφυροπλάστιγγες.  Οι μπετονιέρες φορτώνονται και πρίν αναχωρήσουν για
τα  εργοτάξια,  ζυγίζονται.  Το  σύστημα  Quamatic  συλλέγει  τα  δεδομένα  από  την  γεφυροπλάστιγγα,  τα
καταγράφει  και  τα περνά  στο PC για  ενημέρωση της καρτέλλας  του πελάτη και  έκδοση των  σχετικών
παραστατικών.

Παρακολούθηση  γραμμών  συσκευασίας.   Οι  γραμμές  συσκευασίας  παρακολουθούνται για  τον  όγκο
παραγωγής,  όπως επίσης και  για τις  αιτίες  των  σταματημάτων  τους (π.χ.  έλλειψη υλικού συσκευασίας,
πρώτης  ύλης  ή  μπλοκαρίσμα).   Τα  εγκαιρα  διαθέσιμα  στοιχεία  χρησιμοποιούνται  στην  βελτίωση  της
παραγωγικότητας και  ποιότητας  και οι  χειριστές  απασχολούνται  στην  κυρίως εργασία τους και  όχι  στην
συμπλήρωση αναφορών.

Ευέλικτη παραγωγή με έλεγχο των εργαλειομηχανών NC.  Το Quamatic βοηθά στην αποτελεσματική
παραγωγή  μικρών  παρτίδων  μηχανικών  εξαρτημάτων  συλλέγοντας  και  διανέμοντας  δεδομένα  από και
προς το  τμήμα των  εργαλειομηχανών  NC.   Τα συλλεγόμενα  στοιχεία  είναι  στη διάθεση του επιτελείου
παραγωγής  και  του  λογιστηρίου,  ενώ  τα  διανεμόμενα  δεδομένα  είναι  ο  προγραμματισμός  των
εργαλειομηχανών.

Συλλογή στοιχείων παρουσίας προσωπικού και μισθοδοσίας .  Το Quamatic  ελέγχει  και  συλλέγει  τα
στοιχεία  παρουσίας  από  τους  αναγνώστες  καρτών  σε  όλα  τα  σημεία  προσπέλασης  του  χώρου.   Οι
πληροφορίες  καταγράφονται  και  διαβιβάζονται  στο  τμήμα  προσωπικού/μισθοδοσίας  για  περαιτέρω
επεξεργασία.   Οι  παραβιάσεις  των  κανονισμών  ασφαλείας επισημαίνονται  είτε  τοπικά είτε  όπου αλλού
απαιτείται.

Υποστήριξη  Συστήματος  Ποιότητας  ISO9000.   Το  Quamatic  υποστηρίζει  το  Σύστημα  Ποιότητας
συλλέγοντας  και  καταγράφοντας  όλα  τα  ζητούμενα  στοιχεία  σε  πραγματικό  χρόνο,  εκτυπώνει  τις
απαιτούμενες αναφορές και διανέμει μηνύματα και κείμενα διαδικασιών και οδηγιών.  Οι διαδικασίες και οι
οδηγίες του Συστήματος Ποιότητας ακολουθούνται πάντα σωστά και όλες οι ενέργειες καταγράφονται  και
τεκμηριώνονται με ελάχιστο κόστος και καθυστέρηση.

Αυτόματη λειτουργία σταθμού διαφόρφωσης χαλυβδόφυλλων.  Το Quamatic εποπτεύει τον σταθμό με
ειδικά  αισθητήρια  (μήκους,  τροφοδοσίας,  αποτροφοδοσίας  κ.α.)  και  οδηγεί  τις  διατάξεις  κοπής,
τροφοδοσίας,  αποτροφοδοσίας  και  συναγερμών.   Συγχρόνως,  συλλέγει  τα  στοιχεία  παραγωγής  και
υποβοηθά τον χειριστή στην επιλογή και χρονοπρογραμματισμό των εργασιών του σταθμού.

Η δική σας εφαρμογή!
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6.γ. Διαθέσιμοι Κόμβοι Quamatic

Ο  Κόμβος  σε  ένα  δίκτυο Quamatic  ελέγχει  όλες  τις  επικοινωνίες  στο  δίκτυο.   Αυτές  είναι  μεταξύ
δορυφόρων, μεταξύ  ενός  δορυφόρου  και  του  Κόμβου,  και  μεταξύ  του  δορυφόρου  και  μίας  θύρας  του
Κόμβου.

Οι διατιθέμενοι  Κόμβοι είναι  δύο:  ο βασικός (“BNode”)  και ο πλήρως εξοπλισμένος και με καταγραφικές
δυνατότητες (“LogNode”).

Ο βασικός  BNode  απευθύνεται  σε απλές εφαρμογές που ελέγχονται  απο ένα συνδεμένο  PC  και έχει  τα
εξής χαρακτηριστικά:

Βασικός Κόμβος BNode
Θύρα δικτύου Quamatic Θύρα EIA(RS)485 δικτύου multidrop με έως 255 δορυφόρους.
Θύρα Master Θύρα EIA(RS)232 για την σύνδεση με το PC ελέγχου.
Τρόποι επικοινωνίας Μεταξύ  δορυφόρου-δορυφόρου,  δορυφόρου-Κόμβου,  Broadcasting,

δορυφόρου-Master, Master-Κόμβου.

Ο πλήρης LogNode απευθύνεται σε εφαρμογές απομακρυσμένων  και μη-επανδρωμένων  εγκαταστάσεων
οπως αντλιοστάσια, ψυκτικές μονάδες αποθηκών και δύσκολα προσβάσιμα μηχανήματα.  Διαθέτει τα εξής:

Κόμβος LogNode
Θύρα δικτύου Θύρα EIA(RS)485 δικτύου multidrop με έως 255 δορυφόρους.
Θύρα Master Θύρα EIA(RS)232 για σύνδεση με την συσκευή ελέγχου, συνήθως ένα PC.  Η

σύνδεση μπορεί να είναι και μέσω modem (συνδεμένο στο τηλεφωνικό δίκτυο)
για απο μακρόθεν έλεγχο του Κόμβου και του δικτύου. Το αρχείο σύνθεσης του
LogNode προβλέπει ολες της εντολές και λειτουργίες των σύγχρονων modem.

Θύρα Slave Θύρα  EIA(RS)232  για  έλεγχο  υποδεέστερου  Κόμβου, σύνδεση  με  θύρα
EIA(RS)232 δορυφόρου Quamatic  ή άλλης μονάδας άλλου προτοκόλλου (π.χ.
ψυκτική  μονάδα). Το  αρχείο  Σύνθεσης  του LogNode  προβλέπει  την
παραμετρική  περιγραφή  του  άλλου  προτοκόλλου  (headers,  tails,  data  bytes
etc.).

Παράλληλη θύρα Παράλληλη θύρα τύπου PC για σύνδεση με εκτυπωτές και άλλες καταγραφικές
μονάδες.

Ρολόι/ημερολόγιο
πραγματικού χρόνου

Το  ρολόι  και  ημερολόγιο  πραγματικού  χρόνου  είναι  η  αναφορά  όλων  των
εγγραφών χρονοσήμανσης και συγχρονισμού του δικτύου.  Προστατεύεται με
μπατταρία λιθίου.

Τρόποι επικοινωνίας Μεταξύ  δορυφόρου-δορυφόρου,  δορυφόρου-Κόμβου,  Broadcasting,
δορυφόρου-Master, Master-θύρας,   δορυφόρου-θύρας,  θύρας-Κόμβου,  θύρας-
θύρας.

Μνήμη καταγραφής Τύπου Flash, 1Mbyte για την καταγραφή γεγονότων και εγγραφών.

Διαθέσιμοι τύποι
Τύπος Περιγραφή

BNode121 Κόμβος Quamatic B(asic)121
LNode Καταγραφικός κόμβος Quamatic LogNode
XFR400230 Μετασχηματιστής τροφοδοσίας τάσης ελέγχου, 90VA, 400/230 VAC.

r.13 Mar18 Copyright © 1995-2018. Cognito Quam ΕΠΕ, ΤΘ 67212, Μελίσσια, Αθήνα 15102.
Τηλ/fax: 210.8049475 - http://www.cognitoquam.gr

97



Cognito Quam
Industrial Electronics, Control, Robotics and Automation

7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι  υπηρεσίες  έρευνας  και  ανάπτυξης  προσφέρονται  για  την  ενσωμάτωση  των  προϊόντων  μας  σε
βιομηχανικά συστήματα ή αυτοτελή προϊόντα καθώς και στον σχεδιασμό νέων και τεχνολογικά απαιτητικών
μηχανημάτων και συστημάτων.

Για τον σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε στενά και υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην προσπάθειά τους για
ένα καλλίτερο προϊόν.

Η συμμετοχή μας σε  διεθνή  έργα έρευνας  και  ανάπτυξης  είναι  αυτονόητη,  καθώς έχουμε  συνεισφέρει
αποτελεσματικά και με επιτυχία σε αρκετά τέτοια.
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8. ΣΥΝΟΨΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τύπος Περιγραφή Σελίδα

A8 Ελεγκτής πρόσοψης A8 51
AR1, AR1-H Θερμοστάτης/θερμοστάτης υγροστάτης πρόσοψης AR1 38
AVSR3-xxx-x-xxx Τριπλός αυτορυθμιζόμενος ελεγκτής μεταβλητού βήματος 1
BAO-1 Ελεγκτής πρόσοψης γενικής χρήσης και καταγραφικό BAO-1 41
BNode121 Βασικός κόμβος Quamatic 121 97
BSxTxx Bασικός ομαλός εκκινητής/επιβραδυντής 60
CACSW-xxx-x-xxx Διακόπτης πυκνωτών αντιστάθμισης αέργου ισχύος 66
CSNS Ελεγκτής χωρητικών αισθητηρίων 73
CTIFC_5-10_24 Μετατροπέας μετασχηματιστή ρεύματος, 5 A rms - 10 VDC, τροφ. 24 VDC . 86
DEFOG xxW12 Αντιθαμβωτικό στοιχείο DEFOG 69
EFAFDxx/x-DIN Φίλτρο Mini εξομάλυνσης συχνότητας 80
EFDxx/x-DIN-B Φίλτρο σήματος παλμογεννήτριας Mini 75
EFxxxxx-ALU Φίλτρο Maxi εξομάλυνσης συχνότητας 80
EFDxxx/x-ALU-x Φίλτρο σήματος παλμογεννήτριας Terminator 75
ELVx Κατανεμημένος ελεγκτής ανελκυστήρων Elevation 22
HExx/x Αισθητήριο ισχύος/ρεύματος Hall effect 83
Humxxx/x Αισθητήριο υγρασίας 72
ICCDxx Οδηγός θερμικών φορτίων xx A/φάση 62
IMOD2 Μονάδα εναλλάκτη 2 HP 65
INVDxxxx Εναλλάκτης αναλογικού τύπου 54
ISFT-vv/c Ελεγκτής ομαλής εκκίνησης ISFT (vv x100 V, c x100 mA) 30
ISO_24-xx Τετραπλός μετατροπέας 24 VDC 92
JJ_xxx Ελεγκτής Jolly Jogger 36
KADAx Οργανα δοκιμών 85
LogNode Καταγραφικός Κόμβος Quamatic LogNode 97
Mistral2 Ελεγκτής εξαερισμού 2HP 44
Motion1 Ελεγκτής θέσης/κίνησης Motion One 21
NFP Αυτοευθυγραμμιζόμενο αισθητήριο προσέγγισης στενής εστίας 84
NSFTxx/-xx Ομαλός εκκινητής 57
NSFTQ-x Ελεγκτής πρόσοψης NSFT/ICCD 50
PFC1-x-xxx Ελεγκτής δυναμικής διόρθωσης συνημιτόνου 9
PFCDxx-xxx Ανιχνευτής ενεργού/αέργου ρεύματος 70
QSS_4_230 Τετραπλός διακόπτης QSS, 1x230 VAC. 49
RCCx-xxx Ελεγκτής αέργου ρεύματος 17
RCCSx-x-xxx Αντισταθμιστής αέργου ρεύματος 13
RS232-TTL_IFC Προσαρμογέας EIA(RS)232 σε TTL 88
RS232_ISO_230 Απομονωτής γραμμής EIA(RS)232, τροφ. 230 VAC. 89
RS232-485_IFC_5 Μετατροπέας  EIA(RS)232 σε EIA(RS)485, τροφ. 5 VDC. 90
RS422-S24_IFC Τριπλός μετατροπέας EIA(RS)422 σε 24 VDC, τροφ. 24 VDC. 92
SFAFDxx/x-DIN Φίλτρο Mini εξομάλυνσης συχνότητας clock/direction 80
SSRAC Αναλογικός ελεγκτής διακόπτη SSR 44
SSR_ICCD Αναλογικός ελεγκτής φορτίου SSR με ακέραιο αριθμό κύκλων 47
USB-TTL_IFC Προσαρμογέας USB σε TTL 87
UTP Ελεγκτής πυροπροστασίας και πυροδιαφραγμάτων UTP 53
VBR-1 Ελεγκτής δονητικών μηχανισμών 68
VI_IFC_10-20_230 Μετατροπέας σήματος τάσης σε ρεύμα, 10 VDC - 20 mA, τροφ. 230 VAC. 91
VSPFC-xxx Ελεγκτής μεταβλητού βήματος διόρθωσης συνημιτόνου 5
XFR400230 Μετασχηματιστής τροφοδοσίας τάσης ελέγχου, 90 VA, 400/230 VAC.
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9. Η COGNITO QUAM

Η  Cognito Quam  Ηλεκτροτεχνολογίες ΕΠΕ ίδρυθηκε το 1990 και είναι  τεχνική  και  εμπορική εταιρεία  με
ειδίκευση στα βιομηχανικά ηλεκτρονικά και στις εφαρμογές τους.  Η τεχνογνωσία της εταιρείας καλύπτει
όλες  τις  πλευρές  μιας  εφαρμογής  στο  βιομηχανικό  χώρο:  μέτρηση  (αισθητήρια),  επεξεργασία  και
επικοινωνία δεδομένων, αυτόματο έλεγχο, αυτοματισμούς και ρομποτική και ηλεκτρονικά ισχύος.

Η εταιρεία έχει  συμμετάσχει  και ενασχοληθεί  στον σχεδιασμό και ανάπτυξη των παρακάτω τεχνολογιών,
μηχανημάτων και συστημάτων: 

· Ελεγκτές αέργου ισχύος και συνημιτόνου,
· Εναλλακτών και μετατροπέων τάσης/συχνότητας για κινητήρες,
· Ελέγχου και διαχείρισης θερμικών φορτίων,
· Μετατροπέων/προσαρμογέων ρομποτικών διατάξεων,
· Διατάξεων προσαρμοζόμενου ή/και ασαφούς ελέγχου, 
· Ρομποτικών ελεγκτών, 
· Ελεγκτών μεταβλητής παροχής εξαερισμού και απορροφητήρων, 
· Συστημάτων επεξεργασίας απορριμάτων ελαιουργίας (έργο FAIR), 
· Συστημάτων ελέγχων χαμηλής τάσης και EMC σήμανσης CE χώρου παραγωγής, 
· Φορητών μετρητικών διατάξεων διοξίνης-φουρανίων για το βιομηχανικό περιβάλλον (έργο SMT),
· Προγραμματιζόμενων τριφασικών ομαλών εκκινητών, 
· Συστημάτων χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε "σκληρό" πραγματικό χρόνο, 
· Βιομηχανικών δικτύων δεδομένων σκληρού πραγματικού χρόνου (υπεργολαβία έργου Brite-Euram),
· Διατάξεων ελέγχου και βαθμονόμησης/διακρίβωσης μετρητών ηλεκτρικής ενεργείας, 
· Μετρητών ηλεκτρικής ενεργείας και ισχύος Hall effect, 
· Βιομηχανικών δικτύων δεδομένων, 
· Φορτωτών μπατταριών και εναλλακτών (inverter) συστημάτων αδιάλλειπου λειτουργίας (UPS), 
· Τηλεμετρητικών  και  τηλεκινητικών  συστημάτων  κλιματισμού  ηλιακής  ενεργείας  (υπεργολαβία  έργου

Thermie), 
· Μικρών τροφοδοτικών μεταγωγικού τύπου για τηλεφωνικά κέντρα,
· Περιφερειακές κάρτες PC πολλαπλών θυρών επικοινωνίας, 
· Ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  και  διατάξεων  (αισθητήρια,  έλεγκτές)  διαχωριστήρων  ελαίων/ύδατος  για

ναυτιλιακή χρήση, και 
· Ελεγκτών modem και τηλεφωνικής γραμμής για τηλεματικές εφαρμογές. 
 

Οι υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας διατίθενται για την ενσωμάτωση των προϊόντων της σε
ολοκληρωμένα  βιομηχανικά  συστήματα  ή  αυτόνομα  προϊόντα  καθώς  και  στον  σχεδιασμό  νέων  και
τεχνολογικά προηγμένων συσκευών και μηχανημάτων.  Για το σκοπό αυτό, η Cognito Quam συνεργάζεται
στενά και υποστηρίζει τους πελάτες της στην προσπάθειά τους για ενα καλλίτερο προϊόν.
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