WMC-5 • Relaiskast 5 motoren

De WMC-5 is een besturingskast voor het sturen van
maximaal vijf motoren (3-fase) en kan bijvoorbeeld gebruikt
worden voor het op- of aflieren van voer- en waterlijnen. Per
motor is in te stellen of deze handmatig dan wel automatisch
geregeld dient te worden, tevens kan de motor geheel worden
uitgezet. Op de WMC-5 kunnen per motor eindschakelaars
aangesloten worden. Elke motor is beschermd tegen overbelasting met een ingebouwde thermische beveiliging.
Bediening
Het aantal thermische beveiligingen met opgave van het juiste instelbereik dient u apart te bestellen (max. 4 A per motor, tot max. 16 A
totaal). Zie technische gegevens voor de verkrijgbare thermische
beveiligingen.
Met de draaischakelaars op de kast kan er een keuze gemaakt worden
welke motor(en) handmatig dan wel automatisch dienen te worden
gestuurd. Indien er meerdere draaischakelaars in dezelfde stand staan,
zullen de corresponderende motoren dus ook gelijktijdig gestuurd
worden.
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Hotraco Agri is een wereldwijd opererende
innovatieve stalautomatiseerder voor met
name de pluimvee- en varkenssector die
zich richt op het creëren en behouden van
een optimaal stalklimaat. Hotraco Agri
is specialist op het ontwikkelen en produceren van maatwerk automatiseringscomputers en –systemen die de totale
stalautomatisering regelen, aansturen en
bewaken. Van klimaatregeling en –beheersing, voer- en waterregeling, dierweging,
eiertelling tot brandbeveiliging. De meer
dan 100 medewerkers bedienen klanten
op alle continenten met innovatieve en
technisch hoogstaande systemen.
Met een eigen R&D- en ontwikkelafdeling
is Hotraco Agri in staat om ALTIJD maatwerk te leveren en probleemspecifieke
oplossingen te ontwikkelen.

Helpdesk 24/7
Hotraco beschikt over een telefonische
helpdesk en servicecentrum dat 24/7
bereikbaar is. Ons team heeft de mogelijkheid om de systemen van onze klanten,
waar ook ter wereld, te controleren door
middel van de modernste ICT-technologie.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Elektrisch
Voedingsspanning

3 x 400 Vac ± 10 % 50 / 60 Hz

Opgenomen vermogen

Max. 15 VA

Zekering hoofdstroom

Extern voorbeveiligen max. 16 A

Max. contactbelasting per motor (5x)

3 x 400 Vac / 4 A (totaal max. 16 A)

Zekering stuurstroom

T 1 A (afm. 5 x 20 mm)

Stuurstroom

24 Vdc, max. 1A

Ingang eindschakelaars

24 Vdc, 80 mA

Voeding stuurcontacten

24 Vdc, 0,5 A

Beschikbare thermische beveiligingen

Thermische beveiliging 0.60 - 0.92 A
Thermische beveiliging 0.85 - 1.30 A
Thermische beveiliging 1.20 - 1.90 A
Thermische beveiliging 1.80 - 2.80 A
Thermische beveiliging 2.70 - 4.20 A

CE-Richtlijnen
EMC

2004 / 108 / EG

Laagspanning

2006 / 95 / EG

Mechanisch
Omgevingstemperatuur

0…40 °C

Afmetingen

278 X 348 X 117 mm

Behuizing

IP 54 ABS

Gewicht

ca. 4 kg
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