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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
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