35
Wibracje w sáuĪbie przemysáu

Układy sterowania
Typ AP 117 i seria PAP
• Regulacja z dokáadnoĞcią do 1 sekundy
• Pyáoszczelny i wodoodporny
• Przeznaczony do sterowania wibratorów elektrycznych
i pneumatycznych

AP 117

PAP 115

PAP 116

Ukáa dy sterowania
Typ AP 117 i seria PAP
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Budowa i zasada dziaáania
Za pomocą elektronicznego układu sterowania
można dowolnie nastawiać czasy pracy i
przerwy zaworów elektromagnetycznych lub
silników elektrycznych. Sekwencja zaczyna
się od czasu pracy który można regulować w
zakresie od 1 do 99 h.
Podczas czasu pracy odbiornik jest podłączony do zasilania. Po zakończeniu czasu
pracy następuje czas przerwy ustawiany w
zakresie od 1 s do 99 h a następnie ponownie
czas pracy itd.
Ponadto AP 117 umożliwia pracę w trybie
przerywanym, gdzie czas pracy podzielony
jest na krótsze odcinki (pulsacje) a ich czasy
można ustawiać w zakresie od 1 do 59 s.
Na wyświetlaczu pokazany jest upływający
czas.
AP 117 może pracować samodzielnie lub
można go zabudować w szafie rozdzielczej.

PAP 115 i PAP 116
Zastosowanie
Ukáady sterowania z serii PAP sáuĪą do
ustawiania czasów pracy i przerwy dla
wibratorów oraz do sterowania pracą
odbijaków pneumatycznych typu PKL. Czasy
mogą byü ustawiane páynnie.
Budowa i zasada dziaáania
Ukáad
uruchamia
zawór
sterujący
(wáącz/wyáącz).
Ukáad PAP moĪe uruchamiaü wszelkie zawory
pneumatyczne, lecz jest niewystarczający do
=bezpoĞredniego zasilania wibratorów. Do
sterowania wibratorami naleĪy zastosowaü
odpowiednie zawory sterujące.
W przypadku PAP 115 czas przerwy moĪe
byü nastawiany z dokáadnoĞcią co do jednej
sekundy a PAP 116 co do jednej minuty. Do
zasilania naleĪy stosowaü filtrowane (filtr
5Pm) sprĊĪone powietrze. Staáe ciĞnienie
powietrza
gwarantuje
powtarzalnoĞü
=
nastawionych czasów.

=NetterVibration

oferuje takĪe odpowiedni
osprzĊt niezbĊdny do montaĪu, instalacji,
uruchomienia oraz monitorowania wibratorów
=
i odbijaków.
=
Netter oferuje rozwiązania.
Skontaktuj siĊ z naszymi doĞwiadczonymi
doradcami.

=
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AP 117
Zastosowanie
Elektroniczny ukáa d sterowania AP 117
przeznaczony jest do sterowania wibratorami
pneumatycznymi i elektrycznymi.
Zaletą stosowania ukáadu jest obniĪenie
poziomu haáasu oraz zmniejszenie zuĪycia
energii.

