SCHNEIDER

MAGAZINE

CONTROLE EN STURING

Altistart 48
De softstarter Altistart 48 is een aanzetter die een start en een stop met geleide
lijk koppel verzekert voor asynchrone kooiankermotoren onder belasting. Hij
werkt volgens het “Torque Control System”-principe. Met dit gebrevetteerde con
cept voor koppelcontrole kan progressief gestart en gestopt worden zelfs onder
moeilijke omstandigheden. Dit beschermt motor en aangedreven machine tegen
overdreven mechanische belasting, beschadiging en sleet.
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Vermijden van zware aanloopkoppels

Snelle indienststelling

De softstarters Altistart 48 worden gebruikt bij asyn
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sluiten over vermogenklemmen en uittrekbare connectoren

gaalmachines, pompen, ventilatoren, compresso

voor ingangen en uitgangen. Dankzij de vooraf ingestelde
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Softstarters voor geleide
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hoge aanloopkoppels.

voor een progressieve stijging van de vloeistofdruk in

TCS-systeem voor volledi

de leidingen, het verhinderen van waterslag en tril

ge koppelbeheersing.

lende ventielen. De leidingen worden beschermd

Voor meer informatie, kruis Altistart 48 aan op de

tegen te sterke belastingen door optredende over

antwoordkaart van het hierbijgevoegde postblad.
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drukken en onderdrukken te dempen.

