
12

Wybrane Cechy

Korzyści

AA-AT3809A
PANEL AUTOMATYKI AA-AT3809A28 

1. Duży, elektroniczny wyświetlacz graficzny
2. Trzy tryby pracy: automatyczny, manualny, test
3. Prosty system nawigacji i sterowania
4. Szerokie możliwości programowania
5. Statystyki pracy agregatu
6. Wyłącznik awaryjny
7. Możliwość podłączenia modemu GSM
8. Szeroki zakres temperatury pracy: od -30oC do +70oC
9. Pomiar parametrów agregatu i sieci
10. Blokada mechaniczna między stycznikami
11. Automatyczna ładowarka akumulatora agregatu
12. Małe gabaryty

Zalety
1. Wyświetlane parametry są czytelne  i zrozumiałe
2. Możliwość wyboru między pracą automatyczną, sterowaniem ręcznym, a trybem testowym
3. Intuicyjna obsługa ułatwia „poznanie” większości funkcji w bardzo krótkim czasie
4. Możliwość zmiany parametrów pracy
5. Kontrola pracy automatyki i sieci elektroenergetycznej, licznik motogodzin
6. Możliwość szybkiego wyłączenia automatyki
7. Powiadomienie właściciela o pracy automatyki za pomocą sms-a
8. Poprawne działanie w niskich i wysokich temperaturach otoczenia
9. Kontrola napięcia, częstotliwości, aktualnego obciążenia
10. Bezpieczeństwo przełączania zasilania między agregatem a siecią elektroenergetyczną
11. Brak możliwości samoczynnego rozładowania się akumulatora

255CT-AA-AT3809A

12. Zajmuje mało miejsca

1. Okazuje się, że obsługa panelu może być prawdziwą przyjemnością!

2. Sam możesz sprawdzić poprawność działania automatyki! W każdej chwili możesz także odłączyć agregat od automatyki i zabrać
wszędzie tam, gdzie potrzebne będzie niezależne źródło zasilania np. na działkę, imprezę, budowę czy obwoźnego sklepu itp! 
Automatykę w tym przypadku pozostawisz w trybie pracy manualnej! Gdy agregat podłączysz z powrotem do automatyki, włączysz tryb 
automatyczny i możesz zapominieć o wszystkim... Automatyka myśli za ciebie i sama włącza i wyłącza agregat podczas zaników i 
powrotów napięcia w sieci…

3. Kilka minut obsługi wystarczy, żeby automatyka nie miała przed tobą tajemnic. Dzięki temu nie musisz spędzać długich godzin na
czytaniu instrukcji obsługi czy rozmowach telefonicznych z serwisem!

4. Opóźniony start, zdalne uruchomienie i zatrzymanie -  nic prostszego! Najważniejsza jest wygoda użytkownika!

5. Dokładnie wiesz kiedy i jak długo pracował agregat! Kiedy i jak długo trwało wyłączenie prądu.
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Schemat elektryczny
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A 400Vac-3ph+N 230Vac-3Ph+N 230Vac 1ph Vdc Wymiary code

kVA kVA A kVA Wys x Szer x Gł

40 28 16 64 15 12 310X405X165 AA-AT3809A28

6. W sytuacji awaryjnej wystarczy uderzyć w czerwony przycisk, a zasilanie w budynku zostanie wyłączone!

7. Jesteś poza domem i wiesz, że działa Twój system zasilania rezerwowego! Masz świadomość, że odbiorniki prądu podczas Twojej
nieobecności zasila  agregat. Wiesz, że przez kilka godzin w Twoim domu czy firmie będzie zasilanie! Nie masz problemu z 
otwieraną elektrycznie bramą wjazdową czy garażową! Działa centralne ogrzewanie. Masz czas na zareagowanie!

8. Tam gdzie urządzenia elektroniczne przestają działać, sterownik nowej automatyki pracuje pewnie i bez zakłóceń. Możesz spać
spokojnie…

9. Wiesz jak bardzo obciążone są poszczególne fazy, czy jakość napięcia i częstotliwości pochodzące z agregatu jak i z sieci nie odstają
od normy! Masz pewność bezpiecznego i bezawaryjnego zasilania odbiorników!

10. Bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny czy pracowników. Niebezpieczne spotkanie się napięcia pochodzącego z agregatu i sieci
elektroenergetycznej jest niemożliwe. Nowa automatyka gwarantuje bezpieczeństwo wymagane  przez Zakład Energetyczny. 

12. Montujesz tam gdzie chcesz, a nie tam gdzie musisz!

Korzyści c.d.

11.  Twój agregat nie zaskoczy cię brakiem możliwości uruchomienia! Akumulator w Twoim agregacie zawsze będzie naładowany!




