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- indywidualne rozwi¹zania
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Klasyc zny re zys to r d ru towy wa l cowy
z wa ³ k i em ce ram ic znym

GINO - seria DEZ ...

Rezystory drutowe z tej serii wytwarzane s¹ na bazie ceramicznego wa³ka wsporczego z uzwojeniem drutowym, wykonanym ze stopu

NiCr 3020 lub CuNi 44. W nastêpnym etapie produkcyjnym, uzwojenie jest pokrywane warstw¹ specjalnego cementu w celu zabezpieczenia

przewodu rezystorowego. Rezystory drutowe walcowe montowane s¹ w obudowie zabezpieczaj¹cej przed dotykiem, wykonanej z

ocynkowanej blachy stalowej. Wejœcia kabli zabezpieczone s¹ d³awikami kablowymi z gwintem metrycznym.

Dane techniczne

Tolerancja rezystancji: 10% wartoœci nominalnej

Napiêcie pracy: 1000 V AC lub 1200 V DC

Wytrzyma³oœæ dielektryczna: 3.5 kV, 50 Hz, 60s

(napiêcie probiercze)
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Rezystor drutowy walcowy

Zakres mocy znamionowej 3kW Zwarta budowa

Wysoka przeci¹¿alnoœæ chwilowa Niska indukcyjnoœæ

Opcjonalna kontrola temperatury Stopieñ ochrony IP00 oraz IP20

Charakterystyka serii DEZ



>>Rezys to r d ru towy kompak towy -
- a l t e rna t ywa do re zys to r a d ru towego wa l cowego

GINO-seria DEG ...

Jest to seria wytwarzana na bazie rezystorów kompaktowych. Rezystory drutowe montowane s¹ w aluminiowych profilach i zalewane

specjaln¹ mas¹ cementow¹. Wysoki stopieñ ochrony rezystorów kompaktowych IP65 z powodzeniem umo¿liwia stosowanie ich w

warunkach zewnêtrznych o wilgotnoœci powietrza do 100%. Dodatkowo, aluminiowe segmenty montowane s¹ w obudowach

zabezpieczaj¹cych przed dotykiem, wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej. Wejœcia kabli zabezpieczone s¹ d³awikami kablowymi z

gwintem metrycznym. Ze wzglêdu na obecnoœæ zacisków przy³¹czeniowych, koñcowy stopieñ ochrony tych rezystorów wynosi IP20. W tym

systemie, w jednej obudowie mo¿na zabudowaæ do 4 rezystorów kompaktowych.

Dane techniczne

Tolerancja rezystancji: 10% wartoœci nominalnej

Napiêcie pracy: 1000 V AC lub 1200 V DC

Wytrzyma³oœæ dielektryczna: 4 kV, 50 Hz, 60s

(napiêcie probiercze)

Rezystor drutowy kompaktowy
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Odporny na drgania i wstrz¹sy Zwarta budowa i du¿a wytrzyma³oœæ

Wysoka przeci¹¿alnoœæ chwilowa Niska indukcyjnoœæ

Opcjonalna kontrola temperatury Zakres mocy znamionowej 2 kW

Charakterystyka serii DEG



>>Rezys to r z b l a ch f ech ra l owych
d o ap l i k ac j i o œ r edn i ch i w ysok i ch obc i ¹ ¿en i ach

GINO-seria BEG...

Rezystory tej serii sk³adaj¹ siê z falistych, dziurkowanych lub wycinanych laserowo elementów fechralowych tzn. wykonanych ze stali

aluminiowochromowej o symbolu X10CrAl13. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej s¹ wzmacniane wzd³u¿ d³u¿szych boków i ³¹czone

na izolowanych ramionach wsporczych tworz¹c bloki rezystorowe. Tak zbudowane bloki montowane s¹ w obudowach wykonanych np. z

ocynkowanej blachy stalowej i przewodami pod³¹czone do zacisków przy³¹czeniowych. Wejœcia kabli zabezpieczone s¹ d³awikami

kablowymi z gwintem metrycznym. Dziêki du¿ym powierzchniom elementów rezystorowych oraz w rezultacie dobremu rozpraszaniu ciep³a,

ta seria rezystorów przeznaczona jest do aplikacji o œrednich i wysokich obci¹¿eniach.

Dane techniczne :

Tolerancja rezystancji: 10% wartoœci nominalnej

Napiêcie pracy: 1000 V AC lub 1200 V DC

Wytrzyma³oœæ dielektryczna: 4 kV, 50 Hz, 60s

(napiêcie probiercze)

Rezystor fechralowy
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Odporny na drgania i wstrz¹sy Stopieñ ochrony od IP00 do IP23

Wysoka przeci¹¿alnoœæ chwilowa Niska indukcyjnoœæ

Opcjonalna kontrola temperatury Zakres mocy znamionowej 2 kW

Charakterystyka serii BEG

> >
> >
> >



>>R ezys to r ¿e l iwny do ap l i k ac j i o w ysok i ch
ob c i ¹ ¿en i ach chw i l owych

GINO-seria GWG...

Typowymi zastosowaniami ¿eliwnych rezystorów serii GWG s¹ obwody z krótkimi, wysoko energetycznymi przeci¹¿eniami chwilowymi.

Rezystor zbudowany jest z ¿eliwnych elementów rezystorowych u³o¿onych w zestawy umieszczone na izolowanych ramionach wsporczych

i zabudowane w pomalowanej obudowie z blachy stalowej. Rezystory ¿eliwne odporne s¹ na wp³ywy klimatyczne, zgodnie z norm¹

DIN 50 010 T1 i mog¹ byæ stosowane zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz pomieszczeñ, przy ró¿nych warunkach kondensacji wilgoci, bez

dodatkowego zabezpieczenia od wp³ywów atmosferycznych. Charakteryzuj¹ siê tak¿e wysok¹ odpornoœci¹ na zewnêtrzne czynniki

chemiczne. Rezystory ¿eliwne w alternatywnych rozwi¹zaniach, takich jak systemy AEG, BBC, Siemens i Wiemann, znajduj¹ wiele

zastosowañ w przemyœle, m.in. jako rezystory rozruchowe, rozruchowo-regulacyjne, hamowania, a tak¿e jako rezystory t³umi¹ce czy te¿

uziemiaj¹ce.

Dane techniczne

Tolerancja rezystancji: 10% wartoœci nominalnej

Napiêcie pracy: 1000 V AC lub 1200 V DC

Wytrzyma³oœæ dielektryczna: 3,5 kV, 50 Hz, 60s

(napiêcie probiercze)

Element rezystora ¿eliwnego
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Przeci¹¿alnoœæ impulsowa, np. 500 kW dla t=2sek. Mocna, wytrzyma³a budowa

Wysoka przeci¹¿alnoœæ chwilowa

Opcjonalna kontrola temperatury Stopieñ ochrony IP00, IP20 oraz IP23

Mo¿liwy monta¿ na œcianie

Charakterystyka serii GWG
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>>Rezys to r y hamowan i a w a p l i k ac j a ch
z p r zem ienn i k i em czês to t l iwoœc i

Wiadomoœci ogólne

Mo¿liwoœci pracy rezystora hamowania

Wartoœæ rezystancji rezystorów hamuj¹cych

Rezystory hamowania pod³¹czane s¹ do obwodu pr¹du sta³ego przemienników czêstotliwoœci. Rezystor uaktywniany jest poprzez tranzystor

hamowania tzw.”chopper”.

Je¿eli czêstotliwoœæ wyjœciowa przemiennika obni¿a siê z powodu procesu sterowania, obni¿ania prêdkoœci czy te¿ hamowania poni¿ej

czêstotliwoœci wynikaj¹cej z aktualnej prêdkoœci silnika, wtedy silnik wchodzi w tryb pracy generatorowej. Konsekwencj¹ jest wzrost

napiêcia w obwodzie poœrednim przemiennika czêstotliwoœci. W przypadku, gdy to napiêcie przekracza okreœlon¹ wartoœæ, chopper

uaktywnia rezystor hamuj¹cy. Je¿eli napiêcie spada poni¿ej okreœlonego progu tranzystor przerywa obwód rezystora. Proces jest

powtarzany do momentu, kiedy prêdkoœæ silnika ponownie bêdzie odpowiada³a czêstotliwoœci wyjœciowej przemiennika.

Rezystor hamowania przejmuje energiê i zamienia j¹ w ciep³o.

Rezystory hamowania z regu³y uaktywniane s¹ tylko na krótki czas, przejmuj¹ energiê hamowania oraz oddaj¹ j¹ w postaci ciep³a do

otoczenia w czasie kiedy rezystor jest ju¿ od³¹czony. Jest to praca cykliczna przerywana oznaczana jako cykl czasu pracy podawany w %.

Cykl czasu pracy t wyliczany jest z ca³kowitego czasu hamowania t plus czas przerwy t . Przeci¹¿alnoœæ rezystorów zale¿na jest od

termicznej sta³ej czasowej, od budowy rezystorów jak i warunków otoczenia.

Z regu³y wartoœæ rezystancji rezystorów hamuj¹cych nie jest krytyczna. Mo¿e wahaæ siê miêdzy najni¿sz¹ dopuszczaln¹ wartoœci¹ dla

tranzystora hamowania, a wartoœci¹ maksymaln¹, dla której spe³nione s¹ wymagane warunki hamowania. Zak³adaj¹c standardow¹ rezerwê

25%, która bierze pod uwagê produkcyjn¹ tolerancjê rezystancji, zmiany rezystancji spowodowane wzrostem temperatury jak równie¿

obni¿on¹ wartoœæ napiêcia obwodu poœredniego przemiennika, maj¹c¹ wp³yw na próg napiêcia za³¹czaj¹cego tranzystor hamowania,

maksymalna wartoœæ rezystora hamowania wyliczana jest na podstawie wzoru:

U [V] oznacza napiêcie aktywacji tranzystora hamowania a P [W] moc hamowania
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GINO GmbH
Elektrotechnische Fabrik
Friedrich-Wöhler-Str. 65
D-53117 Bonn

Telefon: +49 228 98 98 6- 0
Telefax: +49 228 98 98 6- 34

GINO GmbH
Elektrotechnische Fabrik
Heinrichstraße 47
D-99817 Eisenach

Telefon: +49 36 91 77 7- 0
Telefax: +49 36 91 77 7- 307

Przedsiêbiorstwo Us³ug
In¿ynierskich RIALEX Sp. z o. o.
ul. Ossowskiego 55
46-203 Kluczbork

tel./fax: +48 77 418 12 97
+48 77 418 23 18
+48 77 418 31 99
+48 77 418 24 21

>>
e-mail: rialex@rialex.pl / internet:

www.rialex.pl
www.gino.de

Kluczbork

Ligota Zamecka
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