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RO - obci¹¿nice elektryczne

Zastosowanie:
• Diagnostyka, serwis, test, weryfikacja mocy agregatów

pr¹dotwórczych
• Test, diagnostyka transformatorów, zasilaczy, akumulatorów
• Test rozdzielnic, szaf sterowniczych
• Likwidacja asymetrii obci¹¿enia faz

W³aœciwoœci:
• Obci¹¿enie typu rezystancyjnego
• Du¿a moc pobierana przy ma³ych wymiarach gabarytowych
• Stopieñ ochrony IP40, IP42, IP54, IP65
• Dostarczane jako kompletne urz¹dzenie, gotowe do pracy
• Produkowane w wersji: stacjonarnej, przenoœnej, mobilnej

na kó³kach oraz przewoŸnej na przyczepie, lawecie
• Stopniowanie mocy za³¹czanej co 1 kW, 5 kW, 10 kW, 20 kW, 50 kW

RO

OBCI¥¯NICE ELEKTRYCZNE - TYP RO

Dane techniczne

Obci¹¿alniki s¹ urz¹dzeniami produkowanymi jednostkowo, zgodnie
z wymogami odbiorcy. Dobór i wycena na zapytanie.
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 napiêcia obci¹¿enia Dowolna

Moc Maksimum 1000 kW (w jednym module)

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 – 1000 mm, zasilanie 230 V, 3x400 V

Przyrost temperatury (wlot/wylot) < 60 K (°C)

Obudowa Blacha stalowa malowana, blacha ocynkowana, blacha nierdzewna

Tryb pracy Urz¹dzenia przewidziane do pracy okresowej lub ci¹g³ej

Wymiary gabarytowe i masa zale¿¹ od emitowanej mocy: (wartoœci przybli¿one)

d³. szer. wys. masa

- do 30 kW 550 x 500 x 400 mm 40 kg

- do 100 kW 1200 x 1300 x 700 mm 100 kg

- do 200 kW 1300 x 1700 x 700 mm 200 kg

- do 300 kW 1800 x 1700 x 800 mm 350 kg

- do 500 kW 2200 x 1800 x 1100 mm 700 kg

- do 1000 kW 2400 x 1900 x 1500 mm 1100 kg
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Przyk³adowe panele sterownicze

Konstrukcja

Obudowa – blacha stalowa malowana albo blacha ocynkowana,
nierdzewna.
Do mocy 300 kW konstrukcja samonoœna, powy¿ej oparta na stela¿u
z profili zamkniêtych.

Wentylator - osiowy jedno albo trójfazowy.

Wymiennik ciep³a – zespó³ elementów grzejnych rurkowych w obudo-
wie ze stali AISI 321. Elementy grzejne zabezpieczone przed prze-
grzaniem wy³¹cznikiem termicznym

Panel sterowniczy - posiada wy³¹cznik urz¹dzenia, wy³¹cznik
awaryjny „ ENERGIA STOP”, ³¹cznik stopni mocy. Dodatkowo mo¿e
byæ wyposa¿ony w woltomierz, amperomierz oraz miernik parame-
trów obci¹¿enia.

Zasada dzia³ania

Obci¹¿nice 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.
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OBCI¥¯NICE MOBILNE NA KÓ£KACH

RO - 300 kW (3x400V, IP42) RO - 8 kW  (28VDC, IP42)

OBCI¥¯NICE PRZEWOŸNE

RO – 510 kW (3x400V, IP54) RO – 510 kW (3x400V, IP54)
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OBCI¥¯NICE STACJONARNE

RO – 250 kW (3x400V, IP54) RO – 100 kW (3x400V, IP54)

RO – 200 kW (3x400V, IP54)

RO – 600 kW (3x400V, IP54)

RO – 200 kW (3x400V, IP54)

RO – 100 kW (3x400V, IP42)


