RO - obci¹¿alniki elektryczne

OBCI¥¯ALNIKI ELEKTRYCZNE - TYP RO

Zastosowanie:
• Obci¹¿anie du¿¹ moc¹ urz¹dzeñ elektrycznych
- tzw. „sztuczne obci¹¿enie”
• Diagnostyka, serwis, regulacja: agregatów pr¹dotwórczych,
zasilaczy, baterii akumulatorów
W³aœciwoœci:
• Du¿a moc pobierana przy ma³ych wymiarach gabarytowych
• Produkowane s¹ w wersji stacjonarnej, przenoœnej i przewoŸnej

RO

Zasada dzia³ania

Dane techniczne

Obci¹¿alniki elektryczne s¹ urz¹dzeniami w których wykorzystuje
siê zasadê elektrotermii – zamianê energii elektrycznej na ciep³o
na rezystancyjnych elementach grzejnych. Ciep³o jest emitowane
do otoczenia poprzez wentylator.

Obci¹¿alniki s¹ urz¹dzeniami produkowanymi jednostkowo, zgodnie
z wymogami odbiorcy.
W tabeli podano zakresy parametrów technicznych, wynikaj¹ce z mo¿liwoœci technicznych producenta.

Parametr

Mo¿liwy zakres

Napiêcie obci¹¿enia

Od 12 V do 600 V

Czêstotliwoœæ

Dowolna

Moc

Maksimum 1000 kW

Stopnie mocy

Dowolne, do uzgodnienia (mo¿liowœæ za³¹czania co 1 kW)

Zabezpieczenie przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym

Uziemienie

Rezystory obci¹¿enia

Rurkowe lub o¿ebrowane, taœmowe

Wentylator

Osiowy 200 – 800 mm, zasilanie 230 V, 3x400 V

Przyrost temperatury (wlot/wylot)

< 50°C

Obudowa

Blacha stalowa malowana, albo blacha ocynkowana

Tryb pracy

Urz¹dzenia przewidziane do pracy okresowej lub ci¹g³ej

Wykonanie

Urz¹dzenia przewoŸne lub stacjonarne

Wymiary gabarytowe i masa zale¿¹ od emitowanej mocy:

(wartoœci przybli¿one)

- do 30 kW

550 x 500 x 400 mm

- do 100 kW

600 x 750 x 600 mm

95 kg

- do 200 kW

700 x 900 x 800 mm

160 kg

- do 300 kW

900 x 1400 x 1400 mm

400 kg

- do 500 kW

2400 x 1400 x 1400 mm

750 kg

- do 1000 kW

5000 x 1600 x 1700 mm

1300 kg
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masa 35 kg
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Konstrukcja
Obudowa - blacha stalowa malowana proszkowo albo blacha ocynkowana.
Do mocy 300 kW konstrukcja samonoœna, powy¿ej oparta na stela¿u
z profili zamkniêtych.
Urz¹dzenie moze byæ wykonane w formie stacjonarnej, przeznaczone do pracy w pomieszczeniu lub pod zadaszeniem, albo przystosowane do zamontowania na przyczepie, platformie samochodowej.
Urz¹dzenie przewoŸne jest szczelnie zabudowane, aby zabezpieczyæ je przed wnikaniem do œrodka py³ów, opadów i osadów atmosferycznych. Podczas eksploatacji, dostêp jest mo¿liwy po uniesieniu
klap bocznych.
Wentylator – osiowy, jednofazowy jest zastosowany, aby uniezale¿niæ kierunek przep³ywu powietrza od uk³adu faz L1, L2, L3.
Wymiennik ciep³a – zespó³ elementów grzejnych rurkowych w obudowie ze stali AISI 321. Elementy grzejne zabezpieczone przed
przegrzaniem wy³¹cznikiem termicznym.

Przyk³adowy panel sterowniczy
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