


İstasyonlar için vazgeçilmez
aksesuar seçenekleri

IPC ÜNİTESİ

Dalgıç pompa için tasarlanmış motor kontrol ünitesi;
Basınç sensörü gerektirmeden motor hız kontrolü yapabilme,
İstasyonun yoğun olduğu saatlerde daha hızlı yakıt ikmali sağlama,
Ani voltaj ve akım dalgalanmalarına karşı  motoru koruma özelliği,
Faz koruma rölesi ve kontaktör ihtiyacı gerektirmeyen daha kompakt ve 
güvenilir bir pano yapısı sunma,
Enerji tasarrufu ile çevre dostu,
Endüstri 4.0 ile uyumlu,
MEPSAN Ar-Ge Mühendisleri tarafından geliştirilmiş,
Akıllı Dalgıç Pompa Kontrol Ünitesi’dir.

Enerji tasarrufu 

Düşük debilerde motoru düşük devirlerde çalıştırarak enerji 
tasarrufu sağlayan yapı,
Motor kalkışı esnasında çekilen akımı yarıya düşürerek enerji 
tasarrufu,
Boşta bekleme esnasında düşük güç kullanımı sağlayan bekleme 
modu,
Otomatik soğutma fanı sayesinde, yüke ve çevresel koşullara uyum 
sağlayarak enerji kullanımı ve akustik gürültüyü minimum 
düzeyde tutma,
IPC Ünitesi ile motor verimliliğini yüksek seviyelere çıkartma

Yüksek Debi İhtiyacını Karşılayabilme

Aynı anda iki veya daha fazla tabancanın açık olduğu durumlardaki 
yüksek debi ihtiyaçlarında motoru nominal frekans değerinin üzerinde 
çalıştırıp daha hızlı yakıt ikmali sağlama,
Motoru farklı hız aralıklarında kontrol ederek değişken
debi ihtiyaçlarını karşılama,

Kaçak akım koruma sistemi,
Acil durdurma sistemi ve diğer fonksiyonları ile yüksek güvenlikli,
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Hidrolik Koç Darbesini Azaltma 

Ani basınç değişiminden dolayı oluşan ve mekanik sisteme zarar veren 
hidrolik koç darbesini en aza indirme,
Dalgıç pompanın çalışma ve durma esnasında rampa fonksiyonu ile sistemi 
koç darbelerine karşı koruma

İşlevsellik ve Motor Koruma Özelliği

Cihazın güvenilir şekilde işletimini ve çevresindeki cihazları etkileme riskini en 
aza indiren dahili EMC �ltresi,
Geniş besleme gerilim toleransına sahip olması,
Kolay arıza teşhisi ve arızalara kolay müdahale edilebilir olması, 
Dahili bileşenleri koruma ve daha etkin soğutma için dizayn edilmiş hava akış 
sistemine sahip,
Farklı istasyonlar için müşterinin talep ve ihtiyaçlarına göre 
programlanabilir olması.

Kolay Pano Bağlantısı ve Topraklama

Korumalı kontrol ve güç kabloları için topraklama noktası sağlayan sağlam 
kablo yönetim sistemi  ve DIN rayına kolay monte edilebilir olması,
Faz koruma rölesi ve kontaktör ihtiyacı gerektirmeyen kompakt pano yapısı.

Model
Genişlik (mm)
Yükseklik (mm)
Derinlik (mm)
Net Ağırlık (kg)
Çalışma Sıcaklığı (°C)
Besleme Fazı 
Maks. Güç (kW)
Maks. Akım (A)
Frekans Aralığı
Çevrimi güncellemesi

IPC 3/F ve IPC 5/F
90 mm
160 mm
200 mm
1,5±0,2 kg
-20 °C /+40 °C
3 Faz
2,2 kW
5,6 A
40-60 Hz
125 µs

Teknik Özellikler


