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Regulátory napätia a prúdu 
RT 700MV
RT 2x700MV
RT 1400MV

Regulátory napätia a prúdu RT 700MV, RT 2x700MV a RT 1400MV sú odvodené z rady regulátorov 
ATV-4  a vzájomne  sa  líšia  vo vnútornom  zapojení  koncových  stupňov.  Slúžia  na  reguláciu  (rozkmitu) 
elektromagnetických vibračných podávačov, pracujúcich na princípe fázovej regulácie, zabezpečujúcej riadenie 
prúdu  v cievke,  resp.  v  cievkach  vibračného  podávača  a  tým k regulácii  množstva  podávaného  materiálu. 
Regulátor umožňuje plynulé nastavenie prúdu záťaže, pričom výstupné napätie sa mení v závislosti  od uhla 
otvorenia výkonového tyristora, frekvencia je daná napájacou sieťou a nemení sa. Jednotlivé funkčné bloky 
regulátorov RT sú konštrukčne umiestnené na základnej doske, ktorá zároveň plní funkciu chladiča  pre odvod 
tepla  z  výkonových  obvodov.  Regulátory  RT  sú  napájané  z  trojfázovej  siete  cez  zabudovaný  vypínač  s 
integrovanou  skratovou  ochranou.  Výstupný  prúd  regulátorov  sa  nastavuje  (miestne)  zadávacím  prvkom 
umiestneným priamo na regulátore a (diaľkovo) pomocou vstupného napäťového signálu (Ur) 0÷10V, alebo 
prúdového signálu (Ir) 0/4÷20mA.

Diaľkové  zapínanie  a vypínanie  regulátorov  (Štart  –  Stop)  je  riešené  pomocou  relé,  ktorého  ovládacie 
napätie cievky je dané podľa požiadavky užívateľa. Na čelnom paneli sa nachádzajú všetky potrebné ovládacie 
a  signalizačné  prvky,  prostredníctvom  ktorých  je  možné  nastaviť  príslušný  pracovný  režim  regulátorov. 
Signalizačné prvky prehľadne informujú obsluhu o zvolenom režime prevádzky, chode, preťažení, poruche a 
pod. Regulátory rady ATV-4 sa vyrábajú v niekoľkých modifikáciách podľa prevedenia vibračných podávačov 
a požiadavky objednávateľa. 

Technické údaje:
Napájacie napätie: 2 x 400V 50Hz, ±15 %
Výstupné napätie: 20 ÷ 320V 50Hz
Nominálny výstupný prúd: 32A / 2x30A (podľa modifikácie)
Výstupný výkon: 2,3kW / 4,6kW  (podľa modifikácie)
Krytie: IP 20
Rozmery (v x š x h): 460 x 155 x 130mm

Pracovné prostredie
Rozsah prac. teploty: 0 ÷ +40oC
Relatívna vlhkosť vzduchu: 0 ÷ 80%
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