sisteme

Accesorii

Convertizor

Convertizor de frecvenţă, cabluri pt. motor, aspiraţie
convertizor de frecvenţă

Convertizor de frecvenţă SKC 750, pt. iSA 500, 750, 900
Art.-Nr.: 311707 6000
Convertizor de frecvenţă SKC 1500, pt. iSA 1500
Art.-Nr.: 311715 6000
Convertizor de frecvenţă SKC 4000, pt. iSA 2200 + iSA 3600
Art.-Nr.: 311740 6500

• aparate compacte, modulate PWM cu trei
clase de putere
• tensiune de intrare monofazată 230 V AC
(SKC 750/1500) resp. trifazată 400 V AC
(SKC 4000)
• tensiune de comandă trifazată, reglată vectorial
frecvenţă 0...1500 Hz
• frânare rapidă a motorului de frezare prin
intermediul rezistenţei de frânare integrate
• filtru EMV deconectabil
• intrări şi ieşiri programabile, ieşire pe releu
• componentă de comandă simplu de utilizat
pentru parametrizarea motorului de frezare
• 95 parametrii de comandă şi afişare pt.
aplicaţii simple şi complexe (de. ex. scăderea
tensiunii motorului de frezare în timpul
funcţionării în gol)
• protecţie: IP 20
• modalităţi de comandă: PLC; 0...10 V; 0...20 mA;
cu panoul de comandăl; bus CAN (necesită un
modul suplimentar)
• autorizaţii: CE; C-Tick; UL

Senzor de lungime pt. scule şi cabluri pt. motor
• 8 fire
3 x 0,75mm² + 1x PE + 2x (2x 0,34 mm²)
• adecvat pt. paturi de cablu flexibile
• ecranare exterioară şi torsionate 2 câte 2
• confecţionat complet
Senzor pentru măsurarea
lungimii sculelor
Art.-Nr.: 239099 0001

pe partea motorului - conector M23
pe partea convertizorului - fire
Art.-Nr.: 392306 0300 (3 m)
Art.-Nr.: 392306 0500 (5 m)
Art.-Nr.: 392306 0800 (8 m)

pe partea motorului - conexiune directă
pe partea convertizorului - fire
Art.-Nr.: 392301 0300 (3 m)
Art.-Nr.: 392301 0500 (5 m)
Art.-Nr.: 392301 0800 (8 m)

Aspiraţie pentru praf
... pt. motorul de frezare iSA 500 + iSA 750
pregătit pt. furtun de 38 mm
deschidere manuală
Art.-Nr.: 239012 0000

Carcasă pt. praf
închisă

Diametru furtun de
aspiraţie interior 80 mm

... pt motorul de frezare iSA 1500
pregătit pt. furtun de 80 mm
deschidere manuală
Art.-Nr.: 239012 0001
... pt motorul de frezare iSA 2200
pregătit pt. furtun de 80 mm
deschidere automată
Art.-Nr.: 239012 0002

Carcasă de praf
deschisă
Ne rezervăm dreptul pentru modificări tehnice.
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