Aparelhos e Sistemas de Ensaios por Correntes Parasitas

ELOTEST PL600
Pioneirismo em ensaios por correntes parasitas

O ELOTEST PL600 é um aparelho digital de ensaios por correntes parasitas que não deixa nenhum desejo insatisfeito. O software flexível do aparelho possibilita a inserção de componentes personalizados para cada aplicação, com o que a operação
pode-se tornar rápida e confiável. Um sistema de licença permite combinar o desempenho com a aplicação a um custo acessível. Um sólido conceito de peças de reposição e assistência técnica diminui os custos de operação e manutenção e possibilita
uma ótima disponibilidade.
Ý Máxima estabilidade com sinais de teste insuperáveis, possibilitando melhores resultados em ensaios convencionais e
análises de harmónicos
Ý Adequado para todos os tipos de aplicações de ensaios
por correntes parasitas: detecção de trincas e queimas de
retífica, separação de materiais em termos de tratamentos
térmicos e mistura de materiais
Ý Máxima confiabilidade do ensaio com monitoramento abrangente do aparelho e do sensor (sonda ou bobina)

Ý Aplicativo com interfaces de usuário específicas para facilitar a operação
Ý Integração total através de amplas funções de entradas e
saídas
Ý Projeto modular possibilitando uma expansão flexível com
fácil manutenção
Ý Faixa de frequências de 10 Hz a 12 MHz

ELOTEST PL600
Dados Técnicos - Geral
Dados técnicos da unidade básica

Ý Entrada inteligente para processar uma grande variedade de sinais de
disparo

Ý 16 slots para módulos funcionais
Ý Tipos de módulos disponíveis:

Processador de entradas e saídas integradas

Ý Módulo canal de teste CHM600 (inclui-se um no preço básico)
Ý Módulo Fieldbus de entradas e saídas com entradas de quadratura
rápidas (opcional)
Ý Módulo de entradas e saídas de 24 V com entradas de quadratura
rápidas (opcional)
Ý Módulo de entradas e saídas analógico de 8 canais (opcional)
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Ý Muitos dos cartões de expansão do ELOTEST PL500 são compatíveis

Captura de tela
Ý Display TFT panorâmico colorido com tecnologia IPS, 1280 x 800 pixels,
diagonal 256 mm (10.1“)
Ý Saída HDMI para monitores externos Full HD (via USB também com operação por tela de toque)

Ý Processador central de entradas e saídas, de alta velocidade, integrado na
unidade básica
Ý Funções de entradas e saídas configuráveis, registrador de deslocamento
(shift register), supressão de sinais de pontas
Ý Acesso ao mundo exterior via placas de entradas e saídas ou via portas
programáveis relacionadas ao canal

Expansão via sistema de licença (com instalação
posterior via remota ou pen drive)
Licença Básica (incluída no preço básico do canal)
Ý Largura de banda completa e excelente qualidade de sinais
Ý Um conjunto de parâmetros por canal

Licença Avançada (opcional, por canal)

Módulo canal de teste CHM600

Ý Multiplexação de sensores e conjuntos de parâmetros para até 64 canais
virtuais por canal

Faixa de frequências de teste
Ý 10 Hz a 12 MHz

Ý Total parametrização do ensaio por correntes parasitas de cada canal

Ý Saída de alimentação (driver) +/- 10 Vs; máx. 1000 mA
Ý Medição e controle da corrente do sensor (sonda ou bobina)

Ý Taxa de multiplexação de até 250 KHz (taxa de comutação entre sensores
e/ou conjuntos de parâmetros)

Ý Operação com tensão e corrente controladas

Ý Multiplexador interno para dois sensores

Ý Monitoramento contínuo de quebra de fios e curto circuitos de sondas e

Ý Controle de multiplexação de sensor externo (taxa de multiplexação de
sensor a sensor de até 125 KHz, dependendo da frequência de teste)

bobinas

Ý Compensação de distância de terceira geração com largura de banda
completa, sem hardware adicional

Estágios de entrada do sensor

Ý Limiares de avaliação avançados (incluindo limiar multi setorial e limiar de
faixa de tolerância)

Ý Dois canais de entrada por módulo
Ý Entradas diferenciais com rejeição de modo comum de 90 dB

Ý Monitoramento avançado de sensores (monitor de ruídos)
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Ý Monitoramento contínuo de quebra de fios de bobinas receptoras
Ý Pré-amplificador digital, de baixo ruído, com capacidade de multiplexação
Ý Conversor analógico digital de 2 x 18-bit com taxa de conversão de 5
milhões de amostras/segundo
Ý Demodulação totalmente digital e processamento de sinais (FGPA) a
250.000 amostras/segundo

Processamento de sinais digitais
Ý Processamento de sinais com alto desempenho em FPGA (Field Programmable Gate Array) com:
Ý Gerador digital de ondas senoidais de 10 Hz a 12 MHz
Ý Dois níveis independentes de demodulação digital
Ý Cadeia de processamento de sinais digitais com
Ý Compensação de distância sem canal auxiliar (opcional „Avançado“)
Ý Filtros Passa Alto e Passa Baixo independentemente ajustáveis de 1
Hz a 100 kHz em 29 incrementos logarítmicos por década
Ý Ajuste de fase de 0 a 359.5°, em etapas de 0.5°
Ý Vários limiares de alarme em tempo real dependendo da aplicação
e licença

Ý Análises harmônico até uma frequência de teste de 2 MHz (5ª harmônica).
Ex.: detecção de queimas de retífica

Licença Avançada Plus (opcional, por canal)
Ý Separação rápida multi frequência com função de lotes múltiplos e análises de harmônicos
Ý Separação rápida com frequência única e com determinação automática
do ponto de inflexão e análises de harmônicos
Ý Função de ensino para separação ativada automaticamente com peças
aprovadas
Ý Avaliação numérica de todos os tipos de limiares de avaliação (número de
separação)

Capacidade de controle remoto / software PC
Ý Controle remoto via painel de toque full HD com painel frontal virtual (até
100 m)
Ý Controle remoto e manutenção remota via TCP/IP e PC fornecido pelo
cliente (Windows, Linux, MAC)
Ý Controle remoto via software personalizado com protocolo TCP/IP aberto

Conexão de sensores (sondas e bobinas)

Informações gerais:

Ý Conector HD sub de 26 pinos para conexão de todos os tipos de sensores,
compatível com o Elotest PL500

Dados do gabinete:

Dimensões:

Peso:

Gabinete

Largura: 448.8 mm (19”)

10,5 kg

Proteção classe IP30

Profundidade: 375 mm +
35mm

(aparelho básico com
canal de teste)

Ý Conexão para matrizes (arrays) de sensores ativos com até 64 sensores
por canal
Ý Conexão para multiplexador externo de sensores para até 64 sensores por
canal

Altura: 177 mm (4HE)
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