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RO/500kW/400VAC-12316

Parametry techniczne rezystora

RO/500kW/400VAC-12316-001-005

           Obciążnica 500 kW 400 VAC - holowana 

Możliwość regulacji mocy
10 kW - 500 kW z dokładnością do 10 kW, przy załączeniu

odpowiedniej kombinacji modułów składowych

Znamionowe napięci pracy U: 400 VAC, (3 x 230 V, 50 Hz/ faza)

Znamionowa moc modułów 
składowych

P1: 10 kW, P2: 20 kW, P3: 20 kW, P4: 50 kW, P5: 100 kW,
P6: 100 kW, P7: 200 kW

Znamionowe napięcie testowe 
izolacji krótkotrwałe

Ut: 2,5 kV/ 1 min

Zmianowa rezystencja na faze dla
modułów składowych (w 20° C)

R1: 16 Ω, R2: 8 Ω, R3: 8Ω, R4: 3.2 Ω, R5: 1.6 Ω, 
R6: 1.6 Ω, R7: 0.8. Tolerancja: ± 5%   

Stopień ochrony IP23

Rodzaj wykonania Do pracy napowietrznej przy bezdeszczowej pogodzie

Sposób magazynowania
Wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń, pod zadaszeniem.

Chronić przed deszczem

Rodzaj elementów oporowych Drutowe

Rodzaj chłodzenia

Wymuszone wentylatorami. Wentylatory posiadają układ
kontrolujący ich pracę - presostat. Uwaga: wentylator musi 
obracać się w prawą stronę dmuchając powietrze w stronę

elementów oporowych rezystora

Typ wentylatora chłodzącego WOK-800, 3 x 400 VAC, 5,5 kW

Typ presostatu kontrolującego 
pracę wentylatora

SSZ32-02 DACPOL

Masa ok. 750 kg bez automatyki

Schemat elektryczny ideowy

Warunki pracy rezystora
- Praca ciągła, cykliczna, impulsowa
- Praca ma zewnątrz pomieszczeń
- Praca w atmosferze niezawierającej wybuchowych lub łatwopalnych substancji
- Nie zaleca się pracy podczas deszczu
- Obsługa przez wykwalifikowany personel
- Praca w miejscu odpowiednio przygotowanym i oznaczonym
- Praca w miejscu o ograniczonym dostępie dla ludzi

Opis miejsca pracy dla rezystora
Rezystor jest urządzeniem mobilnym, w związku z czym może pracować w  różnych miejscach. 
Obszar taki powinien być odpowiednio przygotowany, oznaczony przez użytkownika rezystora,
oraz spełniać nastepujące warunki:
- Nie powinno być możliwości dostępu w pobliże rezystora dla osób postronnych
- Wylot gorącego powietrza powinien byc skierowany w stronę, gdzie nie występują 
  żadne przeszkody
- Klapy rezystora na zasysaniu powietrza chłodzącego (strona wentylatora), oraz na wylocie 
  powietrza gorącego powinny być otwarte, oraz zabezpieczone przed przypadkowym zakmnięciem 
  w trakcie pracy
- Zasilanie wentylatora powinno być tak podłączone, żeby obracał się w prawą stronę, dmuchając 
  powietrze w stronę elementów oporowych rezystora
- Przyczepa rezystora powinna być zabezpieczona przed przypadkowym przemieszczeniem, 
  należy rozłożyc podpory w czterech narożnikach

Wymiary

 

 

 

Hałas 71 dB(A) - pomiar w odległości 10 m

Minimalna odległość 5 m (od pracującego urządzenia)

Rok produkcji 2016

Informacje podane w karcie mają zastosowanie w typowych rozwiązaniach. Zgodnie z polityką ciągłego doskonalenia Silco zachowuje
prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia przedstawione na karcie są poglądowe.
Poszczególne modele mogą mieć inne wykonania. Konieczna konsultacja z dostawcą.

Znamionowa moc ciągła na zimno
(przy chłodzeniu wymuszonym)

Pc: 500kW. Przy załączonych wszystkich modułach 
składowych. Przewidywane spadki mocy na gorąco 0,5 - 5%


