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THYRISTORREGELING  

Type : CV-06 

Thyristor-regelingen worden toegepast voor het regelen van de kracht 

van een elektromagnetische aandrijving. Met behulp van een 

thyristorregeling is de transportsnelheid van een elektromagnetische 

trilgoot of zeef traploos te regelen. 

Het instellen van de wenswaarde gebeurd door middel van een 

stuursignaal van 0-10 volt, 0-20 mA of potentiometer van 100 kOhm. 

(potentiometer, scala en draaiknop inclusief) 

Verder is de regelaar voorzien van: 

- minimale- en maximale wenswaarde afstelling 

- Langzaam/snel opstarten instelbaar 

- 3000/6000 trillingen per minuut 

- potentiaalvrij contact t.b.v. start/stop 

Geleverd als losse printplaat voor inbouw in uw eigen systeemkast.  

(Optioneel leverbaar ingebouwd in kast.) 

 

Type TRWS-06-CV 

Ingangsspanning 400 V. ; 50 Hz. 

Uitgangsspanning 140 tot 380 Volt 

Stroom (max) 6,3 A. 

Afmetingen 140 x 145 x 55 mm. 
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