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CONTROLE DE POTÊNCIA PARA
LÂMPADAS INFRAVERMELHO

Graças a quarenta anos de experiência, a Gefran é líder mundial no design e produção de soluções para a detecção,
controle e comando dos processos de produção industrial.
A empresa conta com filiais em 14 Países e uma rede de mais de 80 distribuidores em todo o mundo.

QUALIDADE E TECNOLOGIA
Os componentes GEFRAN são um concentrado de tecnologia, fruto da constante orientação para a inovação e da
colaboração com importantes Centros de Pesquisa.
Por isso mesmo, a Gefran é sinônimo de qualidade e competência na concepção e produção de:
- Sensores para a medição das principais variáveis tais como: temperatura, pressão, posição e força.
- Componentes e soluções de vanguarda para a indicação e o controle, que satisfazem as necessidades de 		
otimização dos processos e gestão inteligente dos consumos energético.
- Plataformas para a automação com complexidade diferente.
- Comandos eletrônicos e motores elétricos de corrente contínua e alternada para todas as necessidades de 		
automação industrial, elevação e fotovoltaico.
O Know how e a experiência da Gefran garantem ao cliente continuidade e concretismo das soluções.

SERVIÇOS
Uma equipe qualificada de especialistas Gefran está à sua disposição, para auxiliar na fase de escolha do produto
ideal para a sua aplicação e dar apoio durante a instalação e a configuração dos dispositivos.
A Gefran dispões de um amplo calendário de cursos de vários níveis, dedicados ao aprofundamento
técnicocomercial dos produtos Gefran e de cursos específicos consulta.

APLICAÇÕES

PET

FORNOS PARA VIDRO

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

PROCESSAMENTO DE MADEIRA

SEMICONDUTORES

FOTOVOLTAICO

SOLDA DE MATERIAIS PLÁSTICOS
PARA A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

TRATAMENTOS TÉRMICOS

IMPRESSÃO

Além de antecipar as necessidades das aplicações do mercado, a Gefran estabelece relações de parceria com os
seus clientes para estudar a melhor solução para otimizar e potencializar os desempenhos das diversas aplicações.
Os produtos Gefran são capazes de comunicar uns com os outros, oferecendo soluções integradas e de dialogar com
dispositivos de terceiros, graças à sua compatibilidade com diversos protocolos.
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POR QUE GEFRAN
MAIOR CICLO DE VIDA DA LAMPADA

AUTOTUNING DE TEMPERATURA E POTÊNCIA

Até 20% de economia graças a um Soft Start específico para
lâmpadas de aquecimento IR.

Até 40% de economia nos custos para uma malha de controle
“tudo em um”.

COMPACTO

CONFIABILIDADE DOS RENDIMENTOS

Até 50% de redução no tamanho para aplicações de alta potência.

Para aplicações exigentes, como o fotovoltaico.
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A REGULAÇÃO CERTA PARA TODAS AS LÂMPADAS DE AQUECIMENTO IR
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Irradiadores onda média com filamento de carbono
Irradiadores com e sem refletor dourado

A Gefran oferece uma linha completa de dispositivos para o
controle de energia, dos mais simples aos mais complexos,
específicos para o controle de lâmpadas de aquecimento IR.
Os aquecedores IR são utilizados em diversas aplicações
graças à sua versatilidade e capacidade de transportar energia
térmica com precisão, eficiência e economia de energia.
Os controladores de potência Gefran, graças às suas funções
específicas, permitem um controle eletrônico extremamente
rápido e preciso, garantindo uma perfeita regulação dos
aquecedores IR e melhorando o seu rendimento.

SOFT START ESPECÍFICO PARA IR
Os picos e sobrecargas de corrente são mantidos sob controle
através de um específico algoritmo: o acendimento da lâmpada
segue uma curva não linear.

FUNÇÕES DE REALIMENTAÇÃO
As realimentações de tensão, corrente e de potência permitem
uma regulação perfeita: corrige automaticamente as variações
de tensão e de corrente, de modo a fornecer ao processo a
quantidade exata de energia necessária, sempre e em todas as
condições.

DETECÇÃO DE AVARIA DE LÂMPADAS
A leitura rápida e precisa das correntes RMS assegura a
detecção das lâmpadas avariadas, em qualquer modo de
acendimento e de comutação.
Um processo automático de auto-regulação das características
das lâmpadas aumenta a precisão da detecção de avarias.

LIMITE DE CORRENTE
SELEÇÃO DO MODO DE ACENDIMENTO E COMUTAÇÃO
O modo de acendimento e comutação half single cycle regula as
lâmpadas IR reduzindo a “cintilação” e sem emissão de ruído
EMC: não requer a utilização de filtros.
O controle de ângulo de fase garante às lâmpadas uma
estabilidade perfeita da potência fornecida.

Nenhum risco de exceder o limite. Os valores da corrente de
pico e RMS permanecem sempre sob controle.

CONFIGURAÇÃO SMART

SELECIONAR A CONEXÃO

SELECIONAR O CONTROLE

SELECIONAR AS CARGAS

Escolha o dispositivo ideal para regular as suas lâmpadas
IR e descubra a facilidade de configuração, graças à “smart
configuration“ (configuração inteligente) guiada de GF_eXpress,
o SW de configuração universal GEFRAN.
GF_eXpress é o software para a configuração e parametrização
de todos os dispositivos GEFRAN (componentes, produtos para
a automação, drives e sensores).
A interface gráfica facilita a seleção e a parametrização das
várias funções.

Características principais:
- seleção guiada dos produtos
- definições simplificadas
- interface multilíngue
- impressão dos parâmetros
- criação e memorização das “receitas”
- autoscan dos dispositivos em rede
- funções de tendências e registo

A função de “Smart Configurator” permite, através de uma
seleção guiada de opções, a configuração rápida sem conhecer
os parâmetros do produto.

GUIA DO PRODUTO
ONDAS CURTAS

ONDAS MÉDIAS

ONDAS LONGAS

Dispositivos com uma zona

GTF, GFW

GTF, GFW

GQ, GTS, GTF, GFW

Dispositivos multi-zona (4 zonas “tudo em um”)

GFX4-IR

GFX4-IR

GFX4-IR

Dispositivos multi-zona ( 12/24 zonas )

IR12/IR24

IR12/IR24

IR12/IR24
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CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS
SERIE

GQ

GTS

GTF

GFX4-IR

x

x

IR12/IR24

GFW

DADOS TÉCNICOS
Comando de entrada digital

x

x

x

Comando de entrada analógica

x

x

x

Comando de entrada do potenciômetro

x

Comando de entrada Fieldbus

x

x

x

x

Controle single cycle e half single cycle

x

x

x

x

Controle em “ângulo de fase”

x

x

x

x

x

Controle “zero crossing”

x

x

x

Soluções até 9 A

x

x
x

x

Soluções até 40A

x

x

x

Soluções até 90A

x

x

x

x

x

x

x

Soluções até 120A
Soluções até 250A

x

x

Tensão de linha 480 Vac

x

Tensão de linha 600 Vac

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

opc.

x

x (tot.)

opc.

x

Configurações trifásicas
Controlo de carga interrompida (parcial e total)
Linearização de curvas impedância/temperatura

x
x

x

x

x

opc.

x

opc.

Fusível extra-rápido integrado

opc.

opc.

x

Fusível eletrônico reiniciável interno

opc.
x

x

Soft Start, limite de corrente, realimentação de V, V2, I, I2, P
Controle PID interno

x

Fieldbus

GFW
Regulador de potência estático modular com canal simples
mono/bi/trifásico.
- Comando de entrada de sinais digitais, sinais analógicos,
potenciômetros, comunicação série e Fieldbus.
- Fusível tradicional ou fusível eletrônico integrado (opcional).
- Smart Load Management (SLM) para o controle dos custos de
energia.
- Controlador PID (opcional).

IR 12/ IR24
Controlador estático de potência de 12/24 canais
- Comando de entrada via comunicação serial ou protocolo
- - Para ligações monofásicas balanceadas nas três fases
- Fusíveis e porta fusíveis incorporados

GFX4-IR
Controlador de potência estático com 4 canais com regulador
PID integrado.
- Comando de entrada analógica ou via comunicação série ou
Fieldbus

x

opc.
opc.
opc.
x

- Configurável para soluções monofásicas e trifásicas, com todas as
possíveis cablagens
- “tudo em um”: controlador PID com autotuning, regulação da
potência, detecção da avaria lâmpadas, fusíveis e porta-fusíveis
integrados, comunicação Fieldbus

GTF
Grupo estático com canal simples
- Comando de entrada de sinais digitais, sinais analógicos, 		
potenciômetros, comunicação série
- Detecção potenciada de avaria de lâmpadas de alta resolução
- Fusível tradicional ou fusível eletrônico integrado (opcional)

GTS
Grupo estático
- Comando de entrada digital, modo de comutação “zero crossing”

GQ

Relé estático, de 25A a 90A, 480Vca e 600 Vac
- Entrada de comando digital Vcc e Vca, modo de comutação “zero
crossing”
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GEFRAN DEUTSCHLAND GmbH

GEFRAN BENELUX NV

GEFRAN SIEI - ASIA

Philipp-Reis-Straße 9a
D-63500
Seligenstadt
Ph. +49 (0) 61828090
Fax +49 (0) 6182809222
vertrieb@gefran.de

ENA 23 Zone 3, nr. 3910
Lammerdries-Zuid 14A
B-2250 OLEN
Ph. +32 (0) 14248181
Fax +32 (0) 14248180
info@gefran.be

31 Ubi Road 1
#02-07,
Aztech Building,
Singapore 408694
Ph. +65 6 8418300
Fax +65 6 7428300
info@gefran.com.sg

SIEI AREG - GERMANY

GEFRAN UK Ltd

GEFRAN INDIA

Gottlieb-Daimler Strasse 17/3
D-74385
Pleidelsheim
Ph. +49 (0) 7144 897360
Fax +49 (0) 7144 8973697
info@sieiareg.de

Unit 7 Brook Business Centre
54a Cowley Mill Road
Uxbridge
UB8 2FX
Ph. +44 (0) 8452 604555
Fax +44 (0) 8452 604556
sales@gefran.co.uk

Survey No. 191/A/1,
Chinchwad Station Road, Chinchwad,
Pune-411033, Maharashtra
Ph. +91 20 6614 6500
Fax +91 20 6614 6501
gefran.india@gefran.in

SENSORMATE AG

GEFRAN MIDDLE EAST
ELEKTRIK VE ELEKTRONIK
San. ve Tic. Ltd. Sti

GEFRAN Inc.

Steigweg 8,
CH-8355 Aadorf, Switzerland
Ph. +41(0)52-2421818
Fax +41(0)52-3661884
http://www.sensormate.ch

GEFRAN FRANCE SA
4, rue Jean Desparmet
BP 8237
69355 LYON Cedex 08
Ph. +33 (0) 478770300
Fax +33 (0) 478770320
commercial@gefran.fr

Yesilkoy Mah. Ataturk
Cad. No: 12/1 B1 Blok K:12
D: 389 Bakirkoy /Istanbul TURKIYE
Ph. +90212 465 91 21
Fax +90212 465 91 22

8 Lowell Avenue
WINCHESTER - MA 01890
Toll Free 1-888-888-4474
Fax +1 (781) 7291468
info.us@gefran.com

GEFRAN SIEI
Drives Technology Co., Ltd

GEFRAN BRASIL
ELETROELETRÔNICA

No. 1285, Beihe Road, Jiading
District, Shanghai,
China 201807
Ph. +86 21 69169898
Fax +86 21 69169333
info@gefran.com.cn

Avenida Dr. Altino Arantes,
377 Vila Clementino
04042-032 SÂO PAULO - SP
Ph. +55 (0) 1155851133
Fax +55 (0) 1132974012
comercial@gefran.com.br

GEFRAN HEADQUARTER
Via Sebina, 74
25050 PROVAGLIO D’ISEO (BS) ITALY
Ph. +39 03098881
Fax +39 0309839063

Drive & Motion Control Unit
Via Carducci, 24
21040 GERENZANO (VA) ITALY
Ph. +39 02967601
Fax +39 029682653
info.motion@gefran.com
Technical Assistance:
technohelp@gefran.com
Customer Service
motioncustomer@gefran.com
Ph. +39 02 96760500
Fax +39 02 96760278
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