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Właściwości / zalety

Seria SA/80

� Wysoka moc wyjściowa

� Wysoki poziom właściwości
przy minimalnych kosztach

� Autmatyczne śledzenie i
optymalizacja procesu

� Ciągła i powtarzalna moc generowana
poprzez sterowanie mikroprocesorem

� Minimalny przepływ cieczy chłodzącej

� Wysokie bezpieczeństwo: ekranowanie
całego urządzenia

� Pełna integracja na małej powierzchni

� Interfejs przyjazny użytkownikowi,
graficzny ekran dotykowy

� Obudowa ze stali kwasoodpornej

� Zgodość z Zasadami Bezpieczeństwa
Elektrycznego i Rozporządzeniem
Elektromagnetycznym

CEIA rezerwuje prawo do zmian, w każdym momencie, bez powiadomienia, w modelach (włączając 
oprogramowanie), akcesoriów i opcji, w cenach i warunkach sprzedaży

Zeskanuj kod QR po dalasze informacje

Seria POWER CUBE SA/80
Generatory Green 100, 50, 25 kw 

• Generator 25-SA-/80 [25kW]

•  Generator 50-SA-/80 [50kW]

• Generator 100-SA-/80 [100kW]

 www.ceia.net; www.techspaw.com.pl
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Nowy interfejs graficzny oparty na ekranie 
dotykowym umożliwia operatorowi na szybki i 
intuicyjny dostęp do funkcji parametrów 
programowania.
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Nowa seria generatorów SA/80 zapewnia efektywność ponad 96% i maksymalną 
elastyczność funkcjonowania. Dzięki zastosowaniu sterowania mikroprocesorem, 
odpowiedniego oprogramowania i zaawansowanej elektroniki, urządzenie automatycznie 

maksymalizuje swoje właściwości w czasie rzeczywistym, odpowiednio do warunków pracy.

Od ponad 30 lat CEIA produkuje Generatory Indukcyjne o 
Wysokiej i Średniej częstotliwości, charakteryzujące się 
wysoką efektywnością i minimalnymi kosztami pracy. 

Dzięki zdobytemu doświadczeniu i ciągłemu doskanaleniu 
R&D, CEIA z dumą prezentuje nowy Generator serii SA/80 
o mocy 100, 50 i 25 kW. Nowe urządzenie sprawdza się
przy aplikacjach, gdzie niezbędne są: dokładana kontrola 
parametrów procesu oraz stabilna i ciągła wydajność.

Seria SA/80 rozszerza linię Power Cube Family, dając 
wybór w zakresie mocy od 2 do 100 kW w zakresie 
częstotliwości od 20 kHz do 2 MHz.

Wysoka wydajność
Obok głównych zalet SA/80, wydajność jest 
kolejnym ważnym elementem urządzenia.  
Efektywność generatora wynosi ponad 96%, 
co daje maksimum elastyczności.

Funkcja Autolearn umożliwia automatyczną konfigurację 
wewnętrznych parametrów, redukując czas nastaw 
sterownika do minimum i konsekwentnie obniżając koszty 
związane z ich regulacją.

Automatyczne śledzenie i
optymalizacja procesu.

Nowa seria generatorów SA/80 zapewnia efektywność 
ponad 96% i maksymalną elastyczność funkcjonowania. 
Dzięki zastosowaniu sterowania mikroprocesorem, 
odpowiedniego oprogramowania i zaawansowanej 
elektroniki, urządzenie automatycznie maksymalizuje 
swoje właściwości w czasie rzeczywistym, odpowiednio do 
warunków pracy, redukująć ogólne koszty.

energy
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Menu Autolearn

Seria POWER CUBE SA/80
Generatory Green 100, 50, 25 kW

 www.ceia.net; www.techspaw.com.pl
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 Zintegrowany Web server i
Data Log System

SA/80 posiada wbudowany system Data Log i Web server. 
Z jego pomocą możliwe jest wykonywanie 
automatycznego zapisu danych, dla Działu Kontroli 
Jakości, monitoringu temperatur nagrzewania, mocy 
wyjściowej, częstotliwości, napięcia i prądu na induktorze.

Port Ethernetowy TCP/IP umożliwia dostęp do 
wewnętrznego web serwera Generatora w celu zdalnego 
programowania ustawień oraz do interfejsu systemów 
SCADA/DCS. 

� Zintegrowany Webserver z 2 portami
Ethernetowymi 100base-T

� Brak klientów programu, niezbędna
jest tylko przeglądarka internetowa

� Zero konfiguracji sieci, łatwy setup

� Wbudowania aplikacja Rich Internet
Application [RIA] w celu Monitorowania,
Zdalnego Programowania, Logowania i
Zarządzania Profilem Termalnym

� Wewnętrzna pamięć do przechowywania
ponad 100,000,000 przykładów

Zarządzanie Profilem Termalnym i
Monitoringiem
Dzięki programowi Thermal Profile Monitoring, 
sparowanego z nowymi Pirometrami Optycznymi CEIA 
serii SH15/SLE, operator może ustawić określony profil 
temperatur, kontrolować i certyfikować proces grzania 
każdego elementu produkcji.

Dzięki temu Nowe Generatory nadają się do wszystkich 
aplikacji nagrzewania, jak lutowanie, odkuwanie, wyżarzanie, 
oraz w aplikacjach wymagających ciągłego nagrzewania, 
gdzie niezbędne są: dokładana kontrola parametrów procesu 
oraz stabilna i ciągła wydajność.

Generatory serii SA/80 są zgodne z Zasadami Bezpieczeństwa 
Elektrycznego i Rozporządzeniem Elektromagnetycznym. 

  Ekran Data Logger

 Ekran rzeczywistego pomiaru Thermal Profile

 www.ceia.net; www.techspaw.com.pl
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MODEL Pojemność 
(uF)

Moc wyjściowa
(kvAR)

Masa
(Kg)

Głowica grzewcza PWH-22 19 - 42 5000

Wymiary w mm 
(w x L x H)

336 x 328 x 266 34 

Głowica grzewcza PWH-20 14 2500 206 x 328 x 256 24

Głowica grzewcza PWH-24 8-16 1250 120 x 285 x 200 15

Pw3-100-SA/80 Pw3-50-SA/80 Pw3-25-SA/80TYPOWE ZASTOSOWANIE

Metale magnetyczne

np. stal węglowa C40, C45, AlSi420, Nikiel PwH-20 PwH-24 PwH-24

Metale niemagnetyczne i grafit, np. stal 
kwasoodporna, aluminum, mosiądz, miedź PwH-22 PwH-20 PwH-20

Dane techniczne głowic nagrzewających

Głowica nagrzewająca PWH-22  Głowica nagrzewająca PWH-20

 Głowica nagrzewająca PWH-24

* Cewki pokazane na zdjęciach są przykładami możliwości ich ukształtowania
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¬  Kołnierz chłodzący ze zintegrowanym nadmuchem
    powietrza

Kod. #:  SLE-PURGE-COOL

¬   Soczewka SH15-Skupianie: 240 mm
Kod. #: CL240/SH15

¬   Soczewka SH15-Skupianie: 120 mm
Kod. #: CL120/SH15

¬   Soczewka SH15-Skupianie: 60 mm
Kod. #: CL60/SH15

Pirometry kompaktowe CEIA SH/SLE

AKCESORIA PIROMETRU

¬   ES3M baza mikrometryczna pod pirometr

Kod. #: 23497

¬   Lustro 90° 

Kod. #: SLE-90D-BD

¬   System nadmuchu powietrza

Kod. #: SLE-PURGE 

¬   Przewód połączeniowy: 4.8 mm (średnica) - 
1.5 ... 4 m (długość)  Kod. #: 49439

¬   SH23 baza pod pirometr

Kod. #: 21871

CEIA oferuje szeroki zakres optycznych sensorów na 
podczerwień, wyposażonych w podświetlenie LED o niskiej 
emisji, o zakresie pomairu od 80°C do 2200°C. 

Sensory SH/SLE pozwalają na wysokiej jakości pomiary 
procesu nagrzewania w zależności od ustawionych wartości 
temperatur. Zredukowane wymiary umożliwiają łatwą 
integrację pirometru w automatycznych systemach produkcji. 
Sterownik obsługuje dwa pirometry jednocześnie. 

Dostępne pirometry: 

• SH15/SLE
Jeden kolor punktu pomiaru (80 ÷ 2000 °C)

• SH2C/SLE
Dwa kolory punktu pomiaru
(600 ÷ 2200 °C)
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CEIA rezerwuje prawo do zmian, w każdym momencie i bez powiadomienia, w swoich modelach (łącznie z 

oprogramowaniem), w ich opcjach i wyposażeniu,w cenach i warunkach sprzedaży.w w w . c e i a . n e t

Dane techniczne

MODEL URZĄDZENIA

25-SA/80 50-SA/80 100-SA/80

ZASILANIE Moc maksymalna 25 kw 50 kw 100 kw

Moc max na induktorze 2000 kVar (zależy od typu głowicy i  
użytego induktora)

3000 kVar (zależy od typu głowicy i  
użytego induktora)

5000 kVar (zależy od typu głowicy i  
użytego induktora)

Zasilanie 400V~, trzy fazy - 50 Hz / 60 Hz, 
brak neutralnego

400V~, trzy fazy - 50 Hz / 60 Hz, 
brak neutralnego

400V~, trzy fazy - 50 Hz / 60 Hz, 
brak neutralnego

Prąd wejściowy maksymalnie 45A;  
przewód zewnętrzny 10 mm2 (min)

maksymalnie 85A;  
przewód zewnętrzny 16 mm2 (min)

maksymalnie 170A;  
przewód zewnętrzny 70 mm2 (min)

CHŁODZENIE System chłodzenia Bezpośrednie, przy zalecanym ciśnieniu 
około 400 kPa (min. ciśnienie 200 kPa, 
max. ciśnienie 600 kPa.
Minimalny przepływ: 

• Generator: 2  litry na minutę.
• Głowica: od 3 do 10 litrów na
minutę, w zależności od cewki. 
Wlotowa temperatura wody: 
od temperatury otoczenia do 45°C  
(brak kondensacji)

Bezpośrednie, przy zalecanym ciśnieniu 
około 400 kPa (min. ciśnienie 200 kPa, 
max. ciśnienie 600 kPa.
Minimalny przepływ:  

• Generator: 2 litry na minutę.
• Głowica: od 5 do 20 litrów na
minutę, w zależności od cewki. 
Wlotowa temperatura wody: 
od temperatury otoczenia do 45°C  
(brak kondensacji)

Bezpośrednie, przy zalecanym ciśnieniu 
około 400 kPa (min. ciśnienie 200 kPa, max. 
ciśnienie 600 kPa.
Minimalny przepływ: 

• Generator: 3 litry na minutę.
• Głowica: od 8 do 30 litrów na
minutę, w zależności od cewki. 
Wlotowa temperatura wody: 
od temperatury otoczenia do 45°C  
(brak kondensacji)

Elektryczny system chłodzenia Moc agregatu: ≥ 5 kw
Przepływ wody: 0,5 ÷ 1 m3/h 
Ciśnienie: (350 – 500) kPa

Moc agregatu: ≥ 10 kw
Przepływ wody: 1 ÷ 2 m3/h 
Ciśnienie: (350 – 500) kPa

Moc agregatu: ≥ 20 kw
Przepływ wody: 1,5 ÷ 3 m3/h 
Ciśnienie: (350 – 500) kPa

TRYBY PRACY Praca ciągła Praca ciągła Praca ciągła

STEROWANIE

KONTROLA I MONITORING

DIAGNOSTYKA Sygnały dźwiękowe i świetlne

Automatyczne (kontrola poprzez sterownik CEIA)

Automatycznie stablizowana moc nagrzewania (zmienne zasilanie sieciowe nie ma wpływu) 

Kontrola temperatury wody oraz ciśnienia

Zwarcia pomiędzy pierścieniami uzwojenia

Błąd wewnętrzny

Kontrola wymiarów uzwojenia

Kontrola połączeń między podzespołami systemu

Monitoring wartości napięcia sieciowego

WARUNKI
PRACY

Temperatura pracy + 5 °C do + 55 °C

Temperatura przechowywania - 20 °C do + 70 °C

Wilgotność 0 – 95% (brak kondensacji)

MASA 132 Kg 160 Kg 300 Kg

BEZPIECZEŃSTWO Izolacja galwaniczna na całym urządzeniu

Urządzenie zgodne z aktualnymi  Standardami Międzynarodowymi Bezpieczeństwa Elektrycznego (EN 60204-1) i Elektromagnetycznego (EN 61000-6-2, EN 61000-6-4)

COSTRUZIONI  ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI

Zona Ind.le 54/G, 52041  viciomaggio - Arezzo (ITALy)
Tel. +39 0575-4181    Fax +39 0575-418287    
E-mail: powercube@ceia-spa.com

TECHNIKA SPAWALNICZA Sp.z z o.o.

ul. Babimojska 11, 60 - 161 Poznań
tel. +4861 8628161 faks. +4861 6618711
email: marcin.nowak@techspaw.com.pl

www.technika-spawalnicza.pl




