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CONTROLE DE POTÊNCIA COM
PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE

PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE

CONTROLE DE POTÊNCIA GEFRAN Xtra:
PROTEÇÃO TOTAL E PERMANENTE

RENDIMENTO MÁXIMO
As soluções Gefran podem contribuir para manter o tempo
de disponibilidade dos equipamentos, aumentando a
produtividade, reduzindo os custos e maximizando os lucros.
Graças ao controle de potência Gefran Xtra integrado nos
controladores de potência Gefran, é possível reduzir as paradas
não programadas e obter um maior rendimento produtivo.

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
Os equipamentos Gefran são concebidos para melhorar o
desempenho dos sistemas. Além disso, os nossos técnicos
profissionais estão à disposição para ajudar os clientes a
escolher, instalar e configurar dispositivos capazes de fazer
realmente a diferença.

O controle de potência Gefran Xtra pode ser instalado
facilmente, sem ligações adicionais, praticamente isento de
manutenção.
Mesmo após a ativação, pode ser reiniciado manualmente,
pressionando simplesmente um botão (ou à distância, através
de fieldbus), ou automaticamente, no fim de um período de
tempo pré-definido, dependendo do tipo de sistema.
GEFRAN – O APOIO GLOBAL DE UM LÍDER MUNDIAL
Podendo contar com a presença de filiais nos principais
mercados e com mais de 80 distribuidores especializados
em todo o mundo, a Gefran oferece uma assistência global e
pontual aos seus clientes e utilizadores finais.
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UMA SOLUÇÃO SIMPLES PARA PROBLEMAS COMPLEXOS
Tal como numerosos produtos nascidos a partir de grandes
ideias, o controle de potência Gefran Xtra é muito simples.
Parte integrante do controlador de potência Gefran, este garante a monitorização inteligente e contínua da alimentação
elétrica e reage às cargas elevadas ou aos curto-circuitos,
abrindo a ligação de potência e interrompendo em segurança
o fornecimento de corrente elétrica. Graças a esta reação imediata, ajuda a prevenir sérios danos nos equipamentos de processo ou nos produtos.
Não contém fusíveis queimados para localizar e substituir, nem
disjuntores de circuito para restabelecer depois do disparo. O
controle de potência Gefran Xtra coloca o sistema em stand-by
para permitir o reset manual (local ou remoto) ou automático
(temporizado). O reset da corrente é feito com uma rampa de
soft-start que testa os curto-circuitos permanentes e origina
um alarme para qualquer tipo de manutenção crítica.
PROTEÇÃO ULTRA-RÁPIDA CONTRA A SOBRECORRENTE.
VANTAGENS CONCRETAS E DEFINÍVEIS
-- Proteção rápida, fiável e segura para os processos críticos de
aquecimento
-- Impede que sobrecorrente danifique os equipamentos de
aquecimento sensíveis do processo
-- Proteção automática, contínua, ininterrupta e repetível
-- Não há necessidade de armazenar, localizar e substituir
fusíveis, nem de restabelecer disjuntores de circuito
-- Mais tempo de disponibilidade das máquinas, menos 		
descartes e aumento da produtividade
-- Simples de reiniciar, não requer formação nem equipamento
especiais
-- Reset automático após um curto-circuito temporário para
manter a produção
O controle de potência Gefran Xtra garante:
-- um controle da potência contínuo, essencial para otimizar a
produção;
-- uma maior produtividade, garantindo o reset automático após
condições intermitentes de sobrecorrente;
-- a redução dos custos, eliminando a necessidade de armazena
e substituir os fusíveis I2T ultra-rápidos.

MAIS TEMPO DE PRODUÇÃO DAS MÁQUINAS E REDUÇÃO
DOS CUSTOS DE FUNCIONAMENTO: AUMENTO DA
RENTABILIDADE
-- Diminui os custos, reduz o desperdício
-- Mantém a produtividade
-- Fácil de instalar e isento de manutenção
-- Funcionamento totalmente automático
-- Evita falhas catastróficas de produção
Em todos os processos industriais, o segredo da rentabilidade
reside no tempo máximo de disponibilidade das máquinas.
Qualquer interrupção da produção pode ser problemática.
Mas nos processos que dependem de um fluxo contínuo e que
utilizam sistemas de aquecimento elétrico de elevada potência,
mesmo uma breve indisponibilidade pode ter consequências
desastrosas, incluindo graves perdas de produção, altos custos
de descarte, problemas de qualidade e danos ao equipamento
periférico. Nas aplicações deste tipo, o controle de potência
Gefran Xtra (European Patent Nr° 2660843) contribui para
manter a produção, reduzir os tempos de parada da máquina e
melhorar a rentabilidade.
O controle de potência Gefran Xtra garante a monitorização e
a proteção automática contra as sobrecorrentes dos circuitos
elétricos de aquecimento essenciais, avaliando continuamente
e de maneira inteligente as condições de carga elétrica e
interrompendo o circuito assim que a carga atinge um limiar
predefinido e antes das sobrecargas poderem causar problemas
de produção.
Nas aplicações propensas a curto-circuitos intermitentes, o
controle de potência Gefran Xtra pode ser definido para o reset
automático do circuito, preservando eficazmente a produção
e impedindo a parada completa do processo. O tempo e a
frequência de reset podem ser redefinidos no dispositivo, com
base na aplicação.

O CONTROLO DE POTÊNCIA GEFRAN Xtra EM AÇÃO
O controle de potência Gefran Xtra garante uma proteção
automática contra sobrecargas para uma ampla gama de
sistemas nos quais a perda de isolamento, os picos de corrente
e os erros dos operadores podem dar lugar a sobrecorrentes
e curto-circuitos.
O controle de potência Gefran Xtra também protege contra
erros humano, tais como uma ligação errada, a sobrecarga do
circuito ou a montagem de fusíveis inadequados. Todos estes
problemas podem provocar o funcionamento incorreto da linha
de produção, com a consequente perda de produto, danos dos
equipamentos ou descarte de materiais caros.
Em todas estas aplicações, e em outras semelhantes –o
controle de potência Gefran Xtra interrompe a alimentação
elétrica imediatamente e de maneira controlada, para impedir

FORNOS DE VÁCUO PARA TRATAMENTOS TÉRMICOS
Dentro dos fornos de vácuo, onde são utilizadas temperaturas
de 1100°C-1500°C e superiores para as operações de
endurecimento, têmpera, sinterização, solda, etc., o pó
condutor produzido pelos elementos radiantes pode causar
curto-circuitos temporários.

FORNOS DE CUBA COM NITRURAÇÃO GASOSA
O desgaste superficial dentro dos fornos de cuba vulgarmente
utilizados para a nitruração gasosa, origina pó de carbono
condutor, que muitas vezes causa curto-circuitos nos
elementos radiantes. Estes curto-circuitos são intermitentes,
mas nos fornos em que a alimentação elétrica faz uso de
fusíveis substituíveis, o processo tem de ser interrompido até
à substituição do fusível queimado ou ao reset do interruptor
geral do circuito, com consequente dano do produto submetido
a tratamento térmico.

PRODUÇÃO DE VIDRO OCO DE LABORATÓRIO

Os tubos de ensaio de vidro ocos para utilizações farmacêuticas
são produzidos através de combustão oxigénio-combustível,
com o auxílio de um booster, para obter temperaturas
superiores a 1600°C. As variações da resistência elétrica do
vidro fundido podem ocasionalmente causar a superação dos
limites de segurança da corrente de carga. Se isso acontecer,
uma linha de produção protegida mediante fusíveis I2T é
automaticamente desligada.

PRODUÇÃO DE RECIPIENTES ATRAVÉS DE MOLDAGEM POR
SOPRO
Nas máquinas de moldagem por sopro, a lâmina utilizada para
cortar e fechar os recipientes moldados laminados tem de
ser aquecida rapidamente a altíssima temperatura, utilizando
geralmente um transformador TRS que gera uma corrente
elevada através de um regulador de tensão.
O contato ocasional entre as lâminas de corte expostas
ao calor e a estrutura da prensa pode provocar um curtocircuito temporário. Se isso acontecer, a corrente tem de ser
imediatamente desligada para evitar uma perigosa saturação
do transformador.

os danos inevitáveis e irreparáveis que os produtos sofreriam
no caso de paragem total e descontrolada. Isto protege os
processos, os produtos e os respetivos equipamentos (cabos,
interruptores, transformadores e processadores).
O controlador de potência pode ser reiniciado automaticamente,
manualmente, através de um botão ou à distância.
Graças ao reset automático, a potência pode ser totalmente
restabelecida após um período de tempo predefinido
(geralmente, poucos segundos) com uma rampa de soft-start
para evitar danos, se o problema persistir.
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
SERIE
GTF - Xtra

GFW - Xtra

Controle digital

X

X

Controle analógico

X

X

Controle potenciométrico

X

X

X (Modbus)

X

Controle “zero crossing”

X

X

Controle “single cycle e half single cycle”

X

X

Controle ângulo de fase

X

X

Soluções até 60A

X

X

Soluções até 100A

-

X

Tensão de linha 480 Vca

X

X

Configurações trifásicas

-

X

X

Sob encomenda

Sob encomenda

Sob encomenda

Controle PID interno

-

Sob encomenda

Proteção contra sobrecorrente

X

X

X (Modbus)

X

Controle de entradas Fieldbus

Interrupção aquecedor (parcial e total)
Soft start, limite de corrente, feedback de V, V , I, I , P
2

2

Fieldbus

GTF - Xtra
Unidade de potência no estado sólido e com canal único
- Sinais digitais, sinais analógicos, potenciômetros e 		
comunicação serial
- Detecção de lâmpadas melhorada com alta resolução

GFW - Xtra
Regulador de potência estático modular mono/bi/trifásico
com canal único
- Sinais digitais, sinais analógicos, potenciômetros e		
comunicação serial Fieldbus (sob encomenda)
- Controle PID (sob encomenda)
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GEFRAN DEUTSCHLAND GmbH

GEFRAN ESPAÑA

GEFRAN INDIA

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

Calle Vic, números 109-111
08160 - MONTMELÓ
(BARCELONA)
Ph. +34 934982643
Fax +34 935721571
comercial.espana@gefran.es

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

SIEI AREG - GERMANY

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

GEFRAN TAIWAN

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

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

No.141, Wenzhi Rd.,
Zhongli City,
Taoyuan County 32054,
Taiwan (R.O.C.)
Ph. +886-3-4273697
eddie.liao@gefran.com.sg

SENSORMATE AG

GEFRAN RUSSIA

GEFRAN SOUTH KOREA

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

4 Lesnoy pereulok, 4
Business center “White Stone”
125047, Moscow, Russia
Ph. +7 (495) 225-86-20
Fax +7 (495) 225-85-00

Room #1207, Hogue-Dong Anyang
IT Valley 16-39, LS-ro 91Beon-gil,
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do,
431-848, South Korea
Ph. +82 70 7578 8680

GEFRAN FRANCE SA

GEFRAN SOUTH AFRICA Pty Ltd.

GEFRAN Inc.

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

Unit 10 North Precinet,
West Building Topaz Boulevard
Montague Park,
7411, Cape Town
Ph. +27 21 5525985
Fax +27 21 5525912

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

GEFRAN BENELUX NV

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

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

GEFRAN SIEI - ASIA

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

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

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

www.gefran.com

