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Generator dwuczęstotliwościowy
Karta produktu

ZASTOSOWANIE
Generator dwuczęstotliwościowy służy do hartowania indukcyjnego, posiada funkcję automatycznego dopasowania obwodu
wyjściowego do impedancji wsadu podczas procesu nagrzewania.
.

DANE TECHNICZNE
Znamionowa moc wyjściowa
Znamionowe napięcie zasilania

100 kW
3 x 400 VAC, 50 Hz (60 Hz)
Zastosowanie tranzystorów w technologii SiC
dolna MF 10 – 40 kHz
Zakresy częstotliwości
górna HF 150 – 400 kHz
Niezależna regulacja mocy częstotliwości MF oraz HF w pełnym zakresie od 0 do 100 kW
System samoczynnego dopasowania do zmiennej impedancji obciążenia podczas trwania procesu nagrzewania
obieg zewnętrzny: woda bieżąca 30 l /min 4 bar,
System chłodzenia
obieg wewnętrzny: woda demineralizowana,
pompa obiegowa 60 l/min 1,5 bar
szafa mocy: 100 x 1200 x 1800 mm
Gabaryty (L x W x H)
pulpit sterowania: 1100 x 500 x 1100 mm
Masa
około 850 kg
panel operatorski wbudowany w pulpit
Sterowanie
komunikacja z zewnętrzną siecią poprzez magistralę CAN
diagnostyka oraz serwis z możliwością zdalnej obsługi,
tworzenie bazy danych,
Funkcje
zadawanie własnej charakterystyki procesu nagrzewania,
zadawanie niezależne mocy MF oraz HF
przeciążeniowe, zwarciowe, przeciw porażeniowe,
Zabezpieczenia
zwarcie i doziemienie wzbudnika
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Generator dwuczęstotliwościowy
Karta produktu
Generator posiada złożony obwód rezonansowy 4-go rzędu, który pozwala na generowanie we wzbudniku jednocześnie dwóch
sygnałów prądu o znacząco różniących się częstotliwościach.
.

NAGRZEWANIE DWUCZĘSTOTLIWOŚCIOWE
Proces jednolitego nagrzewania (utwardzania) powierzchni elementów o złożonym kształcie,
dzięki zastosowaniu prądu o dwóch różnych częstotliwościach.

WYSOKA
CZĘSTOTLIWOŚĆ
HF

ŚREDNIA
CZĘSTOTLIWOŚĆ
MF

ZASTOSOWANIE
DWÓCH CZĘSTOTLIWOŚCI
HF+MF

Dwuczęstotliwościowy generator z falownikiem PWM i dopasowaniem obwodu wyjściowego:
3 x 400 VAC,
50 Hz (60 Hz)
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PHF = 50 kW,
PMF = 50 kW

ENIKA Sp. z o.o.
ul. Morgowa 11
91-223 Łódź

PHF = 90 kW,
PMF = 50 kW

IN – blok wejściowy
HF / MF – blok częstotliwości HF i MF (impedancja aktywna)
ZA – blok dopasowania obwodu wejściowego z zapewnieniem
separacji galwanicznej
CW – cewka wzbudnika

PHF = 10 kW,
PMF = 90 kW
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