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Technologia prostownika

Technologia prostownika
Rectifier technology

DSP

Nasze prostowniki są w pełni kontrolowane przez
mikroprocesor, który uruchamia wszystkie parametry w
czasie rzeczywistym i zapewnia dynamiczne dostosowanie
warunków obciążenia w celu optymalizacji wydajności.
Our rectifier power modules are fully controlled by
a microprocessor that runs all parameters in real time
and gives dynamic adaptation of the load conditions
in order to optimize output.
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IGBT

Technologia IGBT o wysokiej częstotliwości pozwala na
wyższą skuteczność w stosunku do wszystkich warunków
obciążenia, w porównaniu do starych systemów SCR.
Pozwala także na znaczną redukcja ciężaru i rozmiaru co
eliminuje potrzebę instalowania kosztownych systemów.
Dzięki wyższej wydajności i współczynnikowi mocy pozwala
na znaczną oszczędność energii.
High frequency IGBT technology gives higher levels
of efficiency than older SCR systems in all load conditions.
Weights and dimensions are reduced because costly
rephasing systems no longer have to be fitted, and a notable energy
saving is guaranteed thanks to the higher efficiency.

CANBUS

Wszystkie elementy prostownicze są połączone przez sieć cyfrową wysokiej prędkości CANBUS, dlatego
każdy moduł pracuje niezależnie od innych. Mogą one być zastępowane, dodawane lub usuwane. Oznacza to,
że konfiguracja prostownika jest wyjątkowo elastyczna. Wysokie prądy prostowniki osiągają poprzez proste
podłączenie kilku modułów ze sobą, tworząc jeden system. Moduły zasilające prostowników są całkowicie
kontrolowane przez mikroprocesor, który zarządza w czasie rzeczywistym wszystkimi parametrami i umożliwia
dynamiczne dostosowywanie warunków pracy w celu zoptymalizowania zasilania.
All the rectifier parts are interconnected by a high speed CANBUS digital network, therefore each module works independently from
the others and can be replaced, added or eliminated. This means that the end configuration of the machine is exceptionally flexible.
Extremely high powered rectifiers can be configured by simply connecting several machines together to create a single control. Power
modules of our rectifiers are totally controlled by a microprocessor that manages in real time all the parameters and allows a dynamic
adaptation of the loading conditions in order to optimize the power supply.
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Prostowniki dla przemysłu galwanicznego
Prostowniki dla przemysłu
galwanicznego

Rectifiers for the galvanic industry
Prostownik jest przeznaczony przede wszystkim do branży galwanicznej.
Prostownik impulsowy jest bardzo zaawansowany technologicznie,
bardzo kompaktowy, posiada wysoki współczynnik mocy dla modułu.
Dzięki technologii CANBUS możliwe jest konfigurwanie systemu w
zakresie prądu od 50 do 100000 A DC i napięcia od 0 do 100 VDC.
Istnieje możliwość wykonania rozwiązań Indywidualnych.
Prąd dostarczany dzięki solidnym filtrom wyjściowym, pozwala uzyskać
bardzo niskie tętnienia we wszystkich warunkach obciążenia.
Aimed mainly at the galvanic industry, the switching rectifier has the characteristics
of a technologically advanced, precise and economic instrument. Extremely compact
solutions give each module an increased power ratio. Thanks to CANBUS technology,
rectifying systems of from 50 to 100,000 A and from 0 to 100V can be configured.
Personal solutions outside these ranges, however, can also be studied.
Thanks to robust output filters, the delivered current gives
a very contained ripple in all load conditions.

Case S6

Case P1

Case P3
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Case P2

Dane techniczne

Dane techniczne
Technical data

S1

S2
S3
S4

S5

S6

Zasilanie trójfazowe
Power Supply
Prąd dostarczany
Current supplied
Napięcie dostarczane
Voltage supplied
Sprawność standardowa
Standard efficiency
Sprawność maksymalna
Maximum efficiency
Zakres regulacji mocy
Range power adjustment
Zniekształcenia
Ripple
Izolacja dielektryczna
Dielectric insulation

400 VAC bez przewodu neutralnego
Threephase 400 VAC without neutral

Typ sterowania
Serial connection

Profinet, Profibus, RS485 ASCII,
RS485 modbus RTU, RS232,
CANOPEN, 0-10V, 0-20Ma

Maksymalna temperatura pracy
Max working themperature
Maksymalna wilgotność
Maximum Humidity

40° C

50 ÷ 6000A
6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 V
82%
88%
2 ÷ 100%
< 2%
3500 V RMS

85%

Ochrona i konserwacja
Protection and maintenance

Przepięcia, zwarcie, brak fazy, Przegrzanie, Wykonanie tropikalne
kart elektronicznych, Ochrona elementów metalowych farbą
epoksydową lub powłoką cynkową, filtry powietrza.
Overvoltage, Short Circuit, Phase loss, Overtemperature,
Tropicalization electronic boards, epoxy painting or zinc plating
metal sheet, air filters.

Chłodzenie
Cooling

Wymuszony obieg powietrza
Air forced

Masa i wymiary

Weight and dimensions
Od / From

Do / To

Obudowa szer. głęb. wys / Case

Wymiary / Dimensions w,d,h

Waga / Weight

50A 6V

200A 12V

P1

220 x 470 x 250 mm

28 kg

200A 16V

300A 20V

P2

265 x 650 x 310 mm

34 kg

400A 6V

600A 20V

P3

600 x 695 x 220 mm

58 kg

1000A 8V

1000A 16V

S1

6V S1 540 x 680 x 460 mm

84 kg

1000A 20V

2000A 16V

S2

540 x 680 x 700 mm

138 kg

2000A 20V

3000A 16V

S3

540 x 680 x 940 mm

192 kg

3000A 20V

4000A 16V

S4

540 x 680 x 1180 mm

246 kg

4000A 20V

5000A 16V

S5

540 x 680 x 1420 mm

300 kg

5000A 20V

6000A 16V

S6

540 x 680 x 1660 mm

354 kg
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Pra˛d pulsacyjny

Pra˛d pulsacyjny
Pulsed current

Jest to szczególny rodzaj prostownika specjalnie zaprojektowany dla
aplikacji, gdzie wymagane jest efektywne osadzanie metalu w obszarach
problemowych. Cykl pracy pozwala na powtarzanie fali prostokątnej w
okresie czasu; Wartości nastawialne to prąd (I), całkowita długość okresu
(T), czas trwania impulsu (T1) i wartość prądu na drugi okres (T2).
Minimalna rozdzielczość dla wielkości czasowych wynosi 1 milisekundę.
Prostowniki prądu impulsowego z inwersją mogą być realizowane z
wykorzystaniem modułu rewersyjnego.
Typowym zastosowaniem prądów pulsacyjnych jest przemysł obwodów
drukowanych, gdzie jest potrzeba lepszej metalizacji otworów oraz we
wzornictwie przemysłowym, gdzie wymagany jest większy połysk detali
dzięki zastosowaniu prądów impulsowych.

Waga i wymiary

Weight and dimensions

This is a special type of rectifier requested by the market and purposely designed for
use where better metal deposit in difficult points is requested. The work cycle repeats a
square wave shape for a certain period of time; the settable sizes are the current value (I),
the total period duration (T), the impulse duration (T1), the current value for the second
period (T2). Minimum resolution for the time sizes is 1 millisecond.
Rectifiers with inverse pulsed current can be realized using the inversion module.
Application is focused on the printed board industry where better hole
metallization is required, and on the fashion industry where better luster of the
manufactured article, which can be obtained using pulsed current, is requested.

Odnosi się do standardowych serii
Refer to the standard series

Właściwości techniczne
Właściwości techniczne
Technical features

Specjalne ustawienia dla prądu impulsowego.
Specific set for pulsed current.

Roboczy wykres pra˛du pulsacyjnego
WORKING DIAGRAM PULSED CURRENTS
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Nastawa prądu lub napięcia I1, I2
Set current or voltage I1, I2
Nastawa okresu czasu (T)
Set time period (T)
Zakres pierwszego okresu (T1)
Range first period (T1)
Minimalna rozdzielczość okresu
Minimum resolution period

0 ÷ 100%
65000 mS
0 ÷ 64999 mS
1mS

Prostowniki z odwróceniem polaryzac
Prostowniki z odwróceniem
polaryzacji
Inversion reverse rectifiers

Odwrócenie polaryzacji w prostownikach, jest realizowane przy użyciu
modułu Mosfets w sposób kontrolowany za pośrednictwem sieci
CANBUS. Sieć CanBus pozwala na bardzo szybki czas inwersji.
Moduł inwersji może być również użyty do budowy maszyn z odwrotną
pulsacją prądu.
Potrzeba zainstalowania modułu rewersyjnego dla każdego stopnia
ogranicza dostępną moc o 50% w konfiguracjach modułowych.
Polarity inversion, in rectifiers that have this function, is static and is carried
out using Mosfets mounted on a special module controlled by CANBUS,
making inversion times extremely fast. The inversion module can also be used
to create machines with inverse pulsed current.
The need to have an inversion module for each effective power box limits
the maximumavailable power in modular configurations by 50%.

Dane techniczne
Technical data

Odnoszą się do standardowych serii
Refer to the standard series

Masa i wymiary

Weight and dimensions
Od / From

Do / To

Obudowa szer. głęb. wys / Case

Wymiary / Dimensions w,d,h

Waga / Weight

50A 6V

300A 20V

P3

600 x 695 x 220 mm

58 kg

400A 6V

1000A 16V

S2

540 x 680 x 700 mm

138 kg

1000A 20V

1000A 20V

S3

540 x 680 x 940 mm

192 kg

2000A 8V

2000V 16V

S4

540 x 680 x 1180 mm

246 kg

2000A 20V

2000A 20V

S5

540 x 680 x 1420 mm

300 kg

3000A 8V

3000A 16V

S6

540 x 680 x 1660 mm

354 kg
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Prostowniki jednofazowe dla urza˛dzeń
Prostowniki jednofazowe dla urza˛dzeń galwanicznych
Single phase rectifirs for galvanic equipments

Te prostowniki są przeznaczone dla galwanizerni posiadających małe objętości kąpielach galwanicznych i warsztatów z ograniczeniem prądu do 200A
i napięciu 20V z, dokładnością 1% i rozdzielczość 1% pełnej skali. Można wyposażyć prostowniki w opcjonalne porty komunikacyjne. RS485 Modbus
RTU i Profibus. Urządzenie sterujące może być zamontowane w prostowniku (tylko obudowy P4 i P6 ) lub może być wyposażony w sterowanie zdalne.
Urządzenie sterujące umożliwia całkowite zarządzanie prostownikiem zarówno w sterowaniu lokalnym jak i zdalnym. Jest wyposażone w duży
czytelny wyświetlacz, liczniki ampero-minut i sterowanie do kontroli pomp dozujących, Tętnienia wynosi 1% poprzez dużą reaktancję w szeregu z
wyjściem. Powerel, na żądanie, może dostarczyć prostowniki o właściwościach odmiennych od tych w katalogu.
These rectifiers are destinated to a market of small galvanic baths and workshops with current up to 200A and voltages up to 20V, 1% precision/and resolution of 1% of full
scale. It’s also possible to equip all the rectifiers with communication ports (optional) RS485 Modbus RTU and Profius. Devices can be installed on borad rectifiers (only houses P4
and P6) that remote. The digital device allows you to fully manage the rectifier and has a display readable from a distance. There are also various devices like counters of ampere
minutes, devices for the control of metering pumps, on board or remote. Ripple is 1% due to hard reactance in series with the output. Powerel, on demand, can manufacture
custom rectifiers with different features from the catalogue.

Właściwości techniczne
Technical features

Zasilanie trójfazowe
Power Supply
Prąd dostarczany
Current supplied
Napięcie dostarczane
Voltage supplied
Sprawność standardowa
Standard efficiency
Sprawność maksymalna
Maximum efficiency
Zakres regulacji mocy
Range power adjustment
Zniekształcenia
Ripple
Izolacja dielektryczna
Dielectric insulation

Case P4

Jednofazowy 230 VAC
Single phase 230 VAC
6 ÷ 200 A
6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 V
82%
88%
2 ÷ 100%
< 1%
2500V AC 60”

Typ sterowania
Serial connection
Maksymalna temperatura pracy
Max working themperature
Maksymalna wilgotność
Maximum Humidity

Case P1

V

I
8

12

6

8

10

12

16

20

50
200
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40° C
85%

Ochrona i konserwacja
Protection and maintenance

Przepięcia, zwarcie, brak fazy, Przegrzanie, Wykonanie tropikalne
kart elektronicznych, Ochrona elementów metalowych farbą
epoksydową lub powłoką cynkową, filtry powietrza.
Overvoltage, Short Circuit, Phase loss, Overtemperature,
Tropicalization electronic boards, epoxy painting or zinc plating
metal sheet, air filters.

Chłodzenie
Cooling

Wymuszony obieg powietrza
Air forced
Sterownik zamontowany
w obudowie
On board device

Wymiary szerokość,
głębokość, wysokość
Dimensions w, d, h

Waga
Weight

P4

TAK
YES

440 x 134 x 240 mm

18 kg

P1

NIE
NO

220 x 470 x 250 mm

28 kg

Obudowa
Case

25
100

Profibus,
RS485 Modbus RTU, Canbus,
0-10V, 0-20mA

Produkcja i rozwia˛zania indywidualn
Produkcja i rozwia˛zania indywidualne
Productions and customs

Prostowniki do umieszczenia w szafie z wymiennikiem ciepła powietrze-woda 300A 10V.

Moduł zasilania do odwrotności polaryzacji.

Prostowniki galwaniczne 2000A 10V.

Grupa 14 prostowników 20V 600A w szafie.

Prostownik do ładowarek pojemności 4000 A 4 V.

Grupa 22 prostowników w szafce z wymiennikiem ciepła powietrze-woda 300A 12V.

Rectifiers for inclusion in cabinet with heat exchanger air-water 300A 10V.

Rectifiers for galvanic plants 2000A 10V.

Rectifier for capacity chargers 4000 A 4 V.

Power module for static reverse.

Group of 14 rectifiers 20V 600A in cabinet.

Group of 22 rectifiers in cabinet with heat exchanger air-water 300A 12V.
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Instrumenty i poła˛czenia

Instrumenty i poła˛czenia
Instruments and connections

To urządzenie sterujące uruchamia główne funkcje prostownika. Jest
wykonana w sposób standardowy obudowa 96x96 w szczególności
przeznaczony do montażu zarówno na obudowie prostownika i w panelu
zdalnym. Wszystkie parametry mogą być zdalnie kontrolowane.
To bardzo prosty, układ wraz z łatwym do obsługi programem o wysokiej
jasności wyświetlacza, zostały wybrane celowo, aby pomóc operatorowi.
Kilka instrumentów może być podłączone kaskadowo do tego samego
prostownika, który jest sterowany automatycznie przez przyrząd stosowany
jako ostatni.
This control device runs the main rectifier functions. It is made in a standard 96x96 holder
and is particularly suitable for installation both on-board the machine and in the panel.
All the pushbuttons can be remote controlled. A very simple layout, together with an
easy program and the high luminosity display, were selected on purpose to help the
operator. Several instruments can be cascade connected to the same rectifier,
which is controlled automatically by the instrument used last.

Właściwości techniczne
Technical features

DE10

DE30

DE40

DE50

DE60

Włączanie - wyłączanie prostownika - Turning on-off of the rectifier

4

4

4

4

Nastawa regulacji napięcia - Set voltage control

4

4

4

4

Nastawa regulacji prądu - Set current control

4

4

4

4

Woltomierz - Voltmeter

4

4

4

4

Amperomierz - Ammeter

4

4

4

4

Sygnalizacja usterki prostownika - Fault signaling of the rectifier

4

4

4

4

Regulator czasowy - Timer

Q

4

4

4

Funkcja krokowa - Step function

Q

4

Funkcja komunikacji szeregowej - Function seral communication

Q

Q

Wzór funkcji - Function formula

Q
Q

Q

4

4

4

Częściowe i całkowite przeliczanie ampero-minut - Partial and total count. ampmin
Zatrzymanie po odliczeniu ampero-minut - Stop by presel ampmin

Q

Wybór skali amp. sek / min / godzina - Sel.scale amp. sec/min/hour

4

Częściowy/ całkowity licznik amp sek/min/ godzin - Part/tol counter amp sec/min/hour

4

Zatrzymanie po odliczeniu amp sek/min/godziny - Stop by presel amp sec/min/hour

4

Funkcja - dozownik pompa 01 - Function doser pump 01

4

4

Funkcja - dozownik pompa 02 - Function doser pump 02

4

4

Q Funkcje nie uwzględnione w produkcie, ale mogą być aktywowane na żądanie
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Q Features not included on the product but activables on demand

Jakość i niezawodność
Kontrola jakości cyklu

produkcyjnego i niezawodność
produktów
Production cycle quality control
and product reliability
Ten produkt jest w całości wykonany we Włoszech.
Wszystkie fazy, poczynając od projektu, przechodząc do fazy montażowej
i kończąc na odbiorze są wykonywane w naszej firmie w Montecchio
Maggiore (Vicenza).
Nasz specjalistyczny personel jest łatwo dostępny gdy klienci potrzebują
pomocy. Sprawdzenie i kontrola są przeprowadzane w pomieszczeniu
testowym z wykorzystaniem instrumentów wzorcowych.
Prostowniki są badane przez długi okres czasu, aby uzyskać bezpieczny i
niezawodny produkt. Testy przeprowadzone w środowisku galwanicznym
wykazały odporność urządzeń, nawet w bardzo trudnych warunkach.
Płyty sterujące są oddzielone od modułów mocy, w związku z czym nie wchodzą
w bezpośredni kontakt z wymuszonym obiegiem powietrza.
Płyty sterujące pokrywane są lakierem, który zabezpiecza przed warunkami
tropikalnymi. Prostownik jest ściśle chroniony przed zwarciem i przegrzaniem.
Jest pomalowany farbami epoksydowymi a części stalowe są cynkowane. Posiada
sztywne filtry poliuretanowe, które są zalecane do cięższych zastosowań.

Produkty POWEREL posiadają gwarancję przez okres 24 miesięcy
od daty dostawy.

This product is completely made in Italy.
All the phases, beginning from the design, moving to the assembly phase, and then finishing with the
final inspection, are carried out in our premises in Montecchio Maggiore (Vicenza).
Our specialist staff is readily available whenever clients need assistance. Checking and inspection are
carried out in our test room using SIT certified instruments. The rectifiers were tested over a long period in
order to obtain a safe and reliable product.
The tests carried out in a galvanic environment have shown the resistance of the machine even in
extremely severe conditions. The control boards are separate from the power modules, therefore they
do not come into direct contact with forced air flows. A painted tropicalization treatment is carried out.
The rectifier is intrinsically protected from short circuits and overheating. It is painted using epoxy paints
and the iron parts are zinced. It has rigid polyurethane filters, which are recommended for more severe
applications.

Powerel products are guaranteed for 24 months from the delivery date
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Jakość i niezawodność

Manufactured by

Distribution and assistance by

Via Pizzocaro, 13
36075 Montecchio Maggiore (Vi) Italy
Tel. +39 0444 492397 · Fax. +39 0444 602193

GALVAFLOC Sp. z o.o.
Golkowicka 12d - 30-698 Kraków
Tel. +48 531 612532

www.powerel.it · info@powerel.it

www.galvafloc.pl

stampa: www.cedag.191.it

quality and reliability

