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CDautomation Thyristor units

REVEX, Innovation in Power Control…
Al 20 jaar is CasCade Automation Systems B.V. de officiële
agent voor CDautomation uit Italië. CDautomation is dé
specialist op het gebied van Thyristor units. Wij leveren een
breed programma van enkel fase units voor een laag
vermogen tot 3 fase units voor grote vermogens. Van
eenvoudige weerstands belastingen tot gecompliceerde
toepassingen met inductieve belastingen, variabele
belastingen en speciale verwarmingselementen.
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Ultra Violet en IR lampen

REVEX, Configurator Software…
Snelle instelling…
Met de geheel nieuwe krachtige Thyristor
Configurator-software kunt u alle CD Automationproducten snel en eenvoudig configureren met
behulp van de SNELLE MODUS. Selecteer
gewoon uw toepassing en de afbeelding van het
belasting type verschijnt automatisch, met een
lijst met voorgestelde parameter instellingen.
Afhankelijk van uw toepassingsvereisten kunt u
deze accepteren of handmatige aanpassingen
maken en als u klaar bent, direct downloaden
naar de thyristoreenheid.

Test Unit…
De TEST-pagina is erg handig bij het installeren en in
bedrijf stellen van CD Automation-producten, maar
ook bij het vinden van procesproblemen of het
afstemmen in een later stadium.
U kunt belangrijke instellingen en parameters lezen,
schrijven, inschakelen en uitschakelen om uw
belasting te testen. Voorbeelden zijn onder meer;
aflezen van spanning, stroom- en
vermogenswaarden, of stroomlimiet-status, wijzigen
van ingangstypen tussen analoog of SSR,
besturings- (feedback) modi V, I en VxI, of selecteer
aanvuurtypes halve cyclus, enkele cyclus, burstaanvuren, vertraagde triggering, fasehoek en zachte
start. De nieuwe ‘Load Analyzer’ (een kleine
oscilloscoop) kan vanaf deze pagina worden
geactiveerd, zie hieronder.

Belasting Analyzer…
Biedt real-time informatie over de uitgangssignalen, waar u maximaal 10 procesvariabelen
kunt selecteren welke de operator helpen met het
bepalen of de uitgangssignalen in
overeenstemming zijn met de procesverwachtingen.
De Analyzer is ook een handig hulpmiddel voor het
oplossen van problemen.
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REVEX
PowerManager
De door CasCade ontwikkelde touchscreen
applicatie “ PowerManager” is universeel
bruikbaar voor zowel de REVEX series als de
REVO-C series thyristorunits. Standaard kunnen
er tot 4 thyristorunits worden aangesloten, zowel
1, 2 als 3 fase modellen. Door de slimme opzet
heeft u snel en eenvoudig een compleet
overzicht van uw instellingen, status en verbruik.
Optioneel is er een Ethernet poort verkrijgbaar
zodat u met de remote licentie vanaf uw PC de
diverse PowerManagers in uw plant kunt
monitoren.

1, 2 of 3 fase units
tot 280 Amp. per fase
480 en 600 Vac
SSR, 0:20mA, 4:20mA, 0:10V en 10K Pot aansturing
Diverse aanvuur-methodes instelbaar
Diverse regelmodes instelbaar
Toepasbaar voor diverse belasting types
Heater Break Alarm
Ingebouwde snelle zekeringen > 40 Amp.
Oled display voor snelle diagnose & configuratie
Standaard modus communicatie
Service poort en configurator software

Naast korte levertijden biedt CasCade Automation Systems ook een uitstekende expertise op dit gebied. Onze
ervaren specialisten kunnen met hun vakkennis zeer goed met u meedenken om voor uw toepassing de beste
oplossing te creëren. Door onze bijna dagelijkse contacten met de fabriek zijn wij altijd op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen.

