
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE: 
Napięcie zasilania 14-30V DC 

Temperatura pracy od 0°C do +50°C 

Wilgotnośd od 20% do 80% RH 

Stopieo ochrony IP65 

Pobierany prąd Imax 120mA przy 14VDC 

Mierzone napięcie 
wejściowe sterownika 

0-10VDC 

Max napięcie wejściowe z 
podłączonym dzielnikiem 

20kV 

Odpornośd na HV/HF 100% 

Przekładnia dzielnika EMB-1  20:1 

Napięcie wejścia 
sygnałowego 

5V 

Maksymalny prąd wyjścia 
sygnałowego  

70mA 

Napięcie izolacji wejśd/wyjśd 
sygnałowych 

5000V 

Częstotliwośd odcięcia 
wejśd/wyjśd sygnałowych 

80kHz 

Ciężar 150g 

Sposób montażu tablicowy 

OBUDOWA: 
Materiał obudowy Noryl + Poliwęglan  

Wymiary 96 x 96 x L 89 mm 

Wymiar okna montażowego 92 x 89 mm 

Przewody połączeniowe < 3,3 mm2 (AWG 12) 

Złącza 
Demontowane 

TERMINAL BLOCKS 

Raster wyprowadzeo 5,08 mm 

Mocowanie 
2 demontowane 

uchwyty 

Klasa wodoodporności IP IP65 

Dla profesjonalistów  

ElMACH 

Maszyny CNC 

Wygiełzów 35A 

27-570 Iwaniska 
 

Jesteś zainteresowany? 
         Zadzwoń i zapytaj o szczegóły! 

        888 027 736 

ElMACH 

       Zapraszamy również do odwiedzenia   

naszej strony internetowej 

www.elmach.net 

Sterownik wysokości  
palnika plazmowego

      ETHC-2 

The smartest way 

 to cut it! 



 

 

 

  

 

  

 

Wybierz najlepsze dla Ciebie ustawienia kontrolera, 

które zaoszczędzą Twój czas i wysiłek 

i będą gwarantem wysokiej jakości cięcia…  

KONTROLER ETHC-2 ŁĄCZACY W  SOBIE  

ZAAW ANSOW ANE FUNKCJE  NASTAW Y 

I  ŁATW OŚĆ PROGRAMOW A NIA 

 

WŁAŚCIWOŚCI  

• Sterowanie wysokością palnika plazmowego na    

  podstawie analizy mierzonego cyfrowo napięcia łuku  

  za pomocą przetwornika A/C  

• Szeroko rozbudowane - precyzyjne funkcje nastawy 

• Cyfrowa dokładność regulacji 

• Szybki i nowoczesny mikrokontroler sterujący  

   pracą urządzenia 

• Filtry i zabezpieczenia, chroniące sterownik przed     

  zakłóceniami i uszkodzeniami 

• Wyświetlacz LCD do odczytu i ustawiania      

   indywidualnych parametrów Użytkownika 

• 2 potencjometry do szybkiego korygowania napięcia     

  nastawy oraz ustawiania czasu opóźnienia działania 

• Diody sygnalizujące pracę regulatora  

• Sygnalizacja zaniku łuku 

• Możliwość zewnętrznego włączania regulacji 

• Szybkie wyjścia oparte na transoptorach  

  (brak opóźnień załączenia, wypalania się styków  itp.) 

• Praca ze źródłami plazmy z wbudowanym  

   dzielnikiem lub bez  

• Funkcja testu 

• Możliwość aktualizacji oprogramowania  

 

Ustaw optymalne dla Ciebie parametry:  

• histerezę regulacji 

• opóźnienie włączenia regulacji  

   (potrzebne na przebicie materiału) 

• napięcie wykrycia zajarzenia łuku 

• napięcie zaniku łuku i wyłączenia regulacji 

• ustawienie próbkowania napięcia wejściowego 

• uśrednianie napięcia pomiaru  

• skalowanie napięcia wejściowego  

• zmienna częstotliwość działania wyjść 

• zapis parametrów w pamięci wewnętrznej 

 • włączenie / wyłączenie regulacji podczas pracy 

 

BUDOWA 

• odporność na napięcie jonizujące HV/HF 

• elementy wewnętrzne odporne na niskie  

   i wysokie temperatury pracy 

• specjalnie dobrany wyświetlacz o wysokim      

  kontraście i odporności na zakłócenia 

• podwyższona odporność na zewnętrzne    

  zakłócenia 

• wyjścia i wejścia z optoizolacją galwaniczną 

• wysokiej jakości obudowa panelowa     

   montowana w oknie (stopnień ochrony IP 65) 

• elementy wewnętrzne urządzenia zabezpieczone     

   przed wilgocią specjalnym lakierem 

• niski pobór prądu 

• duży zakres napięcia zasilania 

• dodatkowe wyjście i wejście 

 

Produkcja OEM 

Przy zakupie większej ilości urządzeo istnieje możliwośd dopasowania urządzenia pod konkretnego odbiorcę.  

Można dowolnie zmodyfikowad oprogramowanie, wygląd panelu sterującego, funkcje wyjśd/wejśd, zakresy 

mierzonych napięd oraz funkcje . Zachęcamy do współpracy firmy produkujące maszyny CNC. 

Nastawa

Histereza

Histereza

Napięcie
Łuku

Napięcie
wyłączenia

Działanie
regulatora

Opoznienie

Palnik góra

Palnik dół

Obszar regulacji

U[V]

T[s]

Zawartość zestawu: 

- sterownik ETHC-2 

- dzielnik EDZ-1 

- elementy mocujące 

- instrukcja obsługi 

 


