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KIZILÖTESİ LAMBALARIN
GÜÇ KONTROLÜ

Gefran; kırk yıllık deneyimi sayesinde endüstriyel üretim süreçlerinin algılanması, kontrolü ve işletilmesine
yönelik çözümlerin tasarlanma ve üretiminde küresel liderdir.
Firma, 14 Ülkede şubeye ve dünyada 80 üzeri distribütörden oluşan bir ağa sahiptir.

KALITE VE TEKNOLOJI
Gefran bileşenleri, sürekli araştırma yönelimi ve önemli Araştırma Merkezleri ile işbirliğinin meyvesi olan bir
teknoloji birleşimidir.
Bundan dolayıdır ki Gefran, aşağıda sıralanan ürünlerin tasarlanması ve üretiminde kalite ve uzmanlık bilgisine
sahiptir:
- Sıcaklık, basınç, konum ve kuvvet gibi başlıca değişkenlerin ölçülmesi için sensörler.
- Süreçlerin optimizasyonu ve akıllı enerji tüketimi yönetimi gereksinimlerini karşılayarak gösterim ve kontrol için
yenilikçi bileşenler ve çözümler.
- Farklı karmaşıklıktaki otomasyonlar için platformlar.
- Tüm endüstriyel otomasyon, lift ve fotovoltaik gereksinimleri için doğru ve alternatif akımda elektronik işletme
mekanizmaları ve elektrik motorları.
Gefran firmasının nasıl uygulanacağını bilme deneyimi, çözümlerin sürekliliğini ve somutluğunu müşteriye
garanti eder.

HIZMETLER

Gefran firmasının nitelikli uzman takımı, müşteriye has uygulama için ideal ürünün seçimi ve cihazların
kurulması ve yapılandırılmasını destekleme aşamasında müşteriye yardımcı olmak için hazırdır.
Gefran ürün yelpazesinin teknik ve ticari ayrıntılarına ilişkin farklı seviyeli ve talep üzerine özel ürün açısından
zengin bir eğitim sunar.

ÖLÇÜM

PET ŞIŞELER

CAM

GIDA SEKTÖRÜ

AHŞAP IŞLEME

YARI ILETKENLER

SOLAR ENERJI

PLASTIK MALZEMELERIN KAYNAĞI

ISIL IŞLEMLER

BASKI

Gefran, sektörlerin uygulama gereksinimlerini önceden anlamakla birlikte, farklı uygulamaların
performanslarını optimize etme ve güçlendirmeye yönelik en iyi çözüm üzerinde çalışmak için kendi
müşterileri ile ortaklık ilişkileri kurar.
Gefran ürünleri, birçok endüstriyel haberleşme ağı ile uyumlulukları sayesinde entegre çözümler sunma ve
markaların cihazları ile haberleşme kapasitesiyle birbirleriyle uyumludur.

KIZILÖTESI LAMBALARIN GÜÇ KONTROLÜ

NEDEN GEFRAN
DAHA UZUN LAMBA ÖMÜR ÇEVRİMİ

ISI VE GÜÇ İÇİN OTOMATİK TANIMA

Özel bir IR Soft Start sayesinde %20’ye varan tasarruf.

“All in one” bir regülâsyon loop'u için maliyetlerde %40’a varan
tasarruf.

PERFORMANS GÜVENİLİRLİĞİ

KOMPAKT

Solar enerji gibi zorlu uygulamalar için.

Yüksek yoğunluklu uygulamalar için boyutlarda %50’ye varan
küçültme.

Halojen - 2500°C

Kısa Dalga - 2200°C

GFW

Hızlı Orta Dalga - 1600°C

IR12/IR24
Karbon - 1200°C

Karbon - 950°C
Orta Dalga - 900°C

GFX4-IR

GTF
GTS
GQ

IR ISITICI BÜTÜN LAMBALAR IÇIN KONTROL SISTEMLERI

GÖRÜNTÜ: Heraeus Noblelight, Hanau

Karbon filamanlı orta dalga Kızılötesi Yayıcılar
Altın reflektörlü veya altın reflektörsüz Kızılötesi Yayıcılar
Gefran, IR ısıtıcı lambaların kontrolü için özel olarak
tasarlanmış, en basit olanlardan en karmaşık olanlara
kadar enerji kontrol aygıtlarını kapsayan komple bir ürün
gamı sunar.
IR ısıtıcılar, çok yönlülükleri ve termal enerjiyi yönlendirme
kapasitesi sayesinde çok çeşitli uygulamalarda, hassaslık,
verimlilik ve enerji tasarrufu açısından büyük avantajlar
sağlayarak kullanılırlar.
Gefran güç kontrolörleri, özel fonksiyonları sayesinde son
derece hızlı ve hassas bir elektronik kontrolü mümkün kılarlar;
ayrıca, bir yandan IR ısıcıların verimliliklerini iyileştirirken, diğer
yandan da bunların mükemmel kontrolünü sağlarlar.

GERİ BESLEME FONKSİYONLARI
Gerilim, akım ve güç geri beslemeleri, mükemmel bir kontrol
sağlarlar: Daima ve her türlü şartta sürece gerekli tam enerji
miktarının temin edilmesini sağlayacak şekilde gerilim ve akım
varyasyonlarını otomatik olarak düzeltirler.

LAMBA ALGILAMA

RMS akımlarının hızlı ve titiz şekilde okunması, uygulanan
yakma ve komütasyon yöntemi her ne olursa olsun, arızalı
lambaların algılanmasını sağlar.
Lambaların özelliklerini otomatik şekilde öğrenme prosedürü,
arıza algılama sisteminin hatasızlığını artırır.

IR IÇIN ÖZEL SOFT START

Özel bir algoritma aracılığı ile akım pikleri ve aşırı akımlar
kontrol altında tutulur Lambanın yanması, lineer olmayan bir
eğriyi izler.

YAKMA YÖNETIM SEÇIMI

Half single cycle yakma ve komütasyon yöntemleri, EMC
gürültü emisyonu olmadan “titremeyi" azaltarak IR lambaları
ayarlarlar: Filtre kullanımı gerekli değildir.
Faz açısının kontrolü, lambaların mükemmel bir güç besleme
kararlılığından faydalanmasını sağlar.

AKIM SINIRI

Limiti aşma riski yoktur. Pik akımının ve RMS akımının değerleri
daima kontrol altında kalır.

AKILLI YAPILANDIRMA

BAĞLANTI SEÇIMI

KONTROL SEÇIMI

YÜKLERIN SEÇIMI

IR lambalarınızın kontrolü için en ideal aygıtı seçin ve GEFRAN
üniversal yapılandırma yazılımı olan GF_eXpress'in destekli
“akıllı yapılandırma” olanağı sayesinde yapılandırma kolaylığını
keşfedin.
GF_eXpress, bütün GEFRAN aygıtlarının yapılandırılması
ve parametrelerinin düzenlenmesi için tasarlanmış yazılımdır
(bileşenler, otomasyon ürünleri, sürücüler ve sensörler).
Grafik arayüz, farklı fonksiyonların seçimleri ve parametrelerin
düzenlemesini kolaylaştırır.

Başlıca özellikler:
- ürünlerin destekli seçimi
- basitleştirilmiş ayarlar
- çok dilli arayüz
- parametrelerin yazılması
- “reçetelerin” yaratılması ve kaydedilmesi
- ağdaki aygıtların otomatik taraması
- Trend ve olay günlüğü fonksiyonları

“Akıllı Yapılandırıcı” fonksiyonu, destekli bir opsiyon seçimi
aracılığı ile ürün parametrelerini bilmeden hızlı bir yapılandırma
yapılmasını sağlar.

SEÇIM KILAVUZU
KISA DALGA

ORTA DALGA

UZUN DALGA

Tek bölgeli aygıtlar

GTF, GFW

GTF, GFW

GQ, GTS, GTF, GFW

Çok bölgeli aygıtlar (4 bölge “all in one”)

GFX4-IR

GFX4-IR

GFX4-IR

Çok bölgeli aygıtlar (12/24 bölge)

IR12/IR24

IR12/IR24

IR12/IR24
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ÜRÜNLERIN ÖZELLIKLERI
SERI

GQ

GTS

GTF

GFX4-IR

x

x

IR12/IR24

GFW

TEKNİK VERİLER
Dijital girişten kumanda

x

x

x

Analog girişten kumanda

x

x

x

Potansiyometre girişten kumanda

x

Endüstriyel haberleşme ile giriş kumandası

x

x

“Zero crossing” regülâsyonu

x

x

x
x

x

x

x

Single cycle ve half single cycle regülâsyonu

x

x

x

x

“Faz açısı” regülâsyonu

x

x

x

x

9 A’ya kadar çözümler

x

x

40A’ya kadar çözümler

x

x

x

90A’ya kadar çözümler

x

x

x

x

x

x

x

x

x

120A’ya kadar çözümler
250A’ya kadar çözümler
Hat gerilimi 480Vac

x

Hat gerilimi 600Vac

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

is.b.

x

x (topl.)

is.b.

Empedans/sıcaklık eğrilerinin lineerleştirilmesi

x

x

x

Soft Start, akım limiti, V, V2, I, I2, P feedback’leri

is.b.

x

is.b.

Entegre ekstra hızlı Sigorta

is.b.

is.b.

x

Yeniden eski haline getirilebilir iç elektronik sigorta

is.b.
x

x

x

Trifaze yapılandırmalar
Kesilmiş (kısmen veya tamamen)yük kontrolü

İç PID regülâsyonu

GFW
Mono/iki/trifaze tek kanallı modüler statik güç kontrolörü
- Dijital sinyallerden, analog sinyallerden, potansiyometre, seri
iletişim ve Endüstriyel Haberleşme ile giriş kumandası.
- Genelde kullanılan sigorta veya entegre elektronik sigorta
(isteğe bağlı)
- Enerji maliyetlerinin kontrolü için Smart Load Management
(SLM)
- Sıcaklık PID regülâtörü (isteğe bağlı)

IR 12/ IR24
12/24 kanallı statik Güç Kontrolörü
- Seri veya Endüstriyel haberleşme ağı aracılığı ile giriş
kumandası
- Üç faz üzerinde dengelenmiş monofaze bağlantılar için.
- Sigortalar ve sigorta yuvaları entegre

GFX4-IR
Entegre PID regülâtörü ile 4 kanallı statik güç kontrolörü
PID integrato
- Analog giriş kumandası veya seri haberleşme veya Endüstriyel
haberleşme aracılığı ile giriş kumandası.

x

x

Endüstriyel Haberleşme

x

x

is.b.
is.b.
is.b.
x

- Mümkün bütün kablajlar ile monofaze ve trifaze çözümler için
yapılandırılabilir
- “all in one”: Otomatik tanıma ile PID regülâtörü, güç
regülâsyonu, lamba algılama, entegre edilmiş sigortalar ve
sigorta yuvaları, Endüstriyel haberleşme ile iletişim.

GTF
Tek kanallı statik grup
- Dijital sinyallerden, analog sinyallerden, potansiyometre, seri
iletişimden giriş kumandası
- Yüksek çözünürlüklü lambaların kırılmasının güçlendirilmiş
algılaması
- Genelde kullanılan sigorta veya entegre elektronik sigorta
(isteğe bağlı)

GTS
Statik Grup
- Dijital giriş kumandası, “zero crossing” yöntemi ile “zero crossing”

GQ

25A ile 90 A arası, 480Vac ve 600 Vac statik röle
- Vcc ve Vca dijital giriş kumandası, “zero crossing” yöntemi ile
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