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“When Temperature Matters”

Vermogensregelaars

CasCade Automation Systems BV levert al bijna 20 jaar de solid state relais en thyristor units van CD Automation uit 
Italië. De units zijn robuust, voorzien van de laatste technische snufjes en snel leverbaar. Er zijn diverse series 
leverbaar zodat voor de vele verschillende toepassingen het optimale type thyristor unit geselecteerd kan worden. Denk 
aan toepassingen als standaard weerstands-elementen, Kanthal super elementen voor hoog temperatuur ovens, korte-
golf Infra-rood lampen voor droogprocessen of aansturing van verwarmingselementen aan de secundaire kant van een 
transformator. Herkent u één van de toepassingen? In deze brochure vind u een overzicht van verschillende 
toepassingen, mogelijkheden en modellen thyristor-units. Zit uw applicatie er niet bij? Neem gerust contact met ons op!

Onze engineers kunnen u hier uitgebreid over informeren 

Zuivere weerstandselementen
Voor applicaties waar een zuiver weerstandselement wordt 
toegepast, wordt in de meeste gevallen de REVO-S serie 
toegepast, in een één, twee of drie-fase uitvoering.

Waneer er wat extra wensen zijn zoals bijvoorbeeld Modbus 
RS485 communicatie zou er een keur kunnen worden 
gemaakt voor de REVEX series.

Voor toepassingen met een groot aantal zones waarbij 
vermogens optimalisatie nodig is of aansturing via een 
veldbus vanuit een multi-zone regelsysteem of PLC gewenst 
is, is de REVO-PC of REVO-PN een mogelijke optie.

Standaard weerstandselementen

• Van 30 tot 800A
• Spanning bereik 480V, 600V en 690V
• Belasting type: Weerstand, IR Lamp lange en middel lange golf
• Ingangen: SSR Std, 0:10V, 4:20mA en Heather Break alarm zijn opties
• Aanvuur-modus: Nul doorgang, Burst Firing verkrijgbaar met analoge ingang

REVO S series 1, 2 en 3 fasen

https://www.cdautomation.com/it/download/cd-automation/catalogue/REVO-S-CATALOG-2019.pdf
https://www.cdautomation.com/it/download/cd-automation/catalogue/REVEX_CATALOG.pdf
https://www.cdautomation.com/download/cd-automation/catalogue/REVO-PC-CATALOG-2018.pdf
https://www.cdautomation.com/it/download/cd-automation/catalogue/REVO-PN-CATALOG-2018.pdf
https://www.cdautomation.com/it/download/cd-automation/catalogue/REVO-S-CATALOG-2019.pdf
https://www.cdautomation.com/it/download/cd-automation/catalogue/REVEX_CATALOG.pdf
https://www.cdautomation.com/download/cd-automation/catalogue/REVO-PC-CATALOG-2018.pdf
https://www.cdautomation.com/it/download/cd-automation/catalogue/REVO-PN-CATALOG-2018.pdf
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REVO S 1PH REVO S 2PH REVO S 3PH

Infra Rood korte golf lampen

Infra Rood lampen
Infrarood kortegolfbelastingen kunnen worden aangestuurd 
met verschillende soorten aanvuringen: halve cyclus, enkele 
cyclus, burst aanvuring en fase aansnijding met stroomlimiet.
De grafiek aan de linkerkant laat zien hoe de inschakelstroom 
gedurende een langere periode hoog blijft als we fase 
aansnijding met stroomlimiet gebruiken. Single Cycle-
techniek wordt het meest gebruikt om infrarood korte 
golflampen aan te sturen. Tijdens de uit-tijd worden de IRSW-
elementen koud (vanwege hun lage traagheid) en wanneer 
ze weer worden ingeschakeld, is er een piek van stroom. 
Deze stroompiek is een functie van het aantal burst cycli, 
daarom moet de uit-tijd zo kort mogelijk zijn om deze 
stroompiek te verminderen. Fase aansnijding wordt niet 
aangeraden omdat de voedingsspanning normaal gesproken 
lager is dan nominaal en daarom bereiken de elementen 
nooit de werktemperatuur.



 

Infra Rood lampen
Afhankelijk van de schakeling worden REVO-C series thyristor units toegepast in 1, 2 of 3 fase uitvoering.
Bij grotere aantallen lampen wordt tegenwoordig ook de multi-zone REVO-PN toegepast welke een unieke 
geoptimaliseerde regeling heeft voor deze IR korte golf lampen.

• Stroom range van 30 tot 2100A.
• Spanning range 480V, 600V en 690V.
• Ingang: 4:20mA, 0:10V, SSR en ModBus als standaard en verschillende 

veldbussen als optie.
• Aanvuur modus: Halve Cyclus, Enkele Cyclus, Burst aanvuring, 

Vertraagde Triggering, Fase aansnijding met of zonder Soft Start
• Regel Modus: Spanning, Stroom en Vermogen terugkoppeling of V2 en 

I2 met omschakeling naar VxI
• USB: port geïntegreerd voor configuratie in veilige modus (NoGeen 

belasting en voedingsspanning benodigd) Unit wordt gevoed via de USB
• 100 kA: Kortsluit stroomwaarde (SCCR) tot 600V
• Goedkeuringen CE+EMC; cUL van 30A to 700A, UL van 800A tot 2100A

REVO C series: 1, 2 en 3 fases

REVO PN

• Burst aanvuring, Halve-Enkele-Cyclus aanvuring.
• Iedere regelkring wordt individueel gestuurd.
• Modbus Master, Modbus slave, Profibus DP, ProfiNet, 

Modbus/TCP en andere Field bus systemen.
• Diagnose van SCR temperatuur, SCR kortsluiting, en 

defecte zekering.
• Berekening van aanloopstroom en RMS Spanning, 

Stroom/Vermogen.
• Berekening van de belastingweerstand met Heater 

Break Alarm.
• Spanningsvariatie compensatie.
• Ingebouwde extra snelle zekeringen, eenvoudig 

vervangbaar.

REVO PN Features

Onze engineers kunnen u hier uitgebreid over informeren 

https://www.cdautomation.com/it/download/cd-automation/catalogue/REVO-C-CATALOG.pdf
https://www.cdautomation.com/it/download/cd-automation/catalogue/REVO-PN-CATALOG-2018.pdf
https://www.cdautomation.com/it/download/cd-automation/catalogue/REVO-C-CATALOG.pdf
https://www.cdautomation.com/it/download/cd-automation/catalogue/REVO-PN-CATALOG-2018.pdf
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REVO-C series: 1, 2 en 3 fases

• 1, 2 of 3 fase aansturing

• Gekoppeld via een trafo

• V terugkoppeling of I2

• Temperatuur Programmaregelaar


MoSi2 Elementen
Bij Kanthal Super Elementen is de weerstand in koude toestand vele malen lager als op de 
bedrijfstemperatuur. Met het stijgen van de temperatuur neemt de weerstand sterk toe. De grafiek laat zien dat 
de waarde wel een factor 10 kan toenemen. Om de stroom door de thyristor niet te groot te laten worden is het 
noodzakelijk om deze te beperken. Daarom wordt de thyristor aangevuurd met fase-aansnijding waardoor er 
een lagere spanning op het element wordt gezet die met het stijgen van de temperatuur oploopt. Hierdoor 
wordt de stroom beperkt. Tevens wordt er gewerkt met een zogenaamde softstart. Wanneer het element op 
werktemperatuur is aangekomen en de weerstand zijn nominale waarde heeft bereikt, kan er eventueel 
worden overgeschakeld op delayed triggering wanneer de belasting is gekoppeld aan een transformator.

Toepassingsgebied
MoSi2 elementen worden toegepast in ovens 
voor hoge temperaturen. Veelal zijn dit industriële 
ovens voor de fabricage van keramiek of andere 
producten waarbij een behandeling op hoge 
temperatuur noodzakelijk is. 

MoSi2 Elementen (Kanthal Super™)



CasCade Automation Systems B.V. T +31 (0) 180 463870
Tinstraat 37-39
2984 AN Ridderkerk info@cascade.net
The Netherlands www.cascade.net

SiC Elementen
De weerstand van deze elementen veranderd met de temperatuur en de leeftijd van het element. De 
weerstandswaarde aan het einde van de levensduur kan een factor 4 hoger liggen als de initiële waarde.
Silicium Carbide is een halfgeleider materiaal en heeft een veel hogere soortelijke weerstand dan metalen 
weerstandsmaterialen. De weerstand bij kamertemperatuur is vrij hoog en daalt bij toenemende temperatuur 
tot een minimumwaarde van ongeveer 600-900 ° C. Bij element temperaturen boven 900 ° C. neemt de 
weerstand toe bij stijgende temperatuur, zoals weergegeven in figuur. Alle Silicium Carbide elementen 
verhogen geleidelijk hun weerstand tijdens hun levensduur en de snelheid waarmee dit gebeurt, wordt 
beïnvloed door de volgende factoren:

SiC Elementen (Silicium Carbide)

Om de levensduur van het element te optimaliseren, moet het juiste type element worden geselecteerd en 
moet de laagste specifieke belasting worden gebruikt die consistent is met het oven-ontwerp. Om de 
geleidelijke toename van de element weerstand (veroudering) te compenseren, wordt meestal een voeding 
met variabele spanning geleverd, zodat het ontwerpvermogen gedurende de hele levensduur van het 
element kan worden gehandhaafd. Een thyristor unit met een vermogensterugkoppeling (VxI) is een sterke 
aanbeveling. De REVO-C series en REVEX series 

a) Element specifieke belasting
b) Bedrijfstemperatuur
c) Procesatmosfeer
d) Bedrijfsmodus (continu of intermitterend)
e) Type voeding
f) Elementtype

HMI voor SiC Elementen
CD Automation heeft veel toepassingen ontwikkeld 
die speciaal zijn bedoeld voor het aansturen van 
bepaalde belastingen en één van deze 
toepassingen is voor Silicium Carbide. De filosofie 
is om standaard Thyristor eenheden met seriële 
communicatie te gebruiken en de 
besturingsstrategie in het intelligente paneel te 
implementeren. Dit aanraakscherm ondersteunt, in 
samenwerking met een standaard CD Automation 
thyristor unit, alle aanvuur methoden en 
terugkoppelingen en elimineert daarmee de risico's  
van een verkeerde selectie van het type thyristor.

mailto:info@cascade.net
http://www.cascade.net
https://www.cdautomation.com/it/download/cd-automation/catalogue/REVO-C-CATALOG.pdf
https://www.cdautomation.com/it/download/cd-automation/catalogue/REVEX_CATALOG.pdf
https://www.cdautomation.com/it/download/cd-automation/catalogue/REVO-C-CATALOG.pdf
https://www.cdautomation.com/it/download/cd-automation/catalogue/REVEX_CATALOG.pdf
mailto:info@cascade.net
http://www.cascade.net

