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Kit retrofit 3U CXC HP

Kitul retrofit este destinat înlocuirii controlerelor rackabile din familia Cordex în sistemele redresoare vechi. 
În situațiile în care se dorește un upgrade al sistemului cu funcțiile noi disponibile doar în familia de controlere 
HP sau când controlerul vechi a suferit o avarie ireparabilă care impune înlocuirea sa, varianta unui kit “la cheie” 
reprezintă o varianta optimă din punct de vedere al timpului și efortului. Operațiunea de înlocuire se poate realiza 
rapid pe teren, fără alte operațiuni sau modificări aduse cabinetului în care se află redresorul.

Kitul conține următoarele componente:
  Controler Cordex CXC HP

 Interfața ADIO: HV-ADIO în cazul sistemelor de IT, respectiv L-ADIO pentru sistemele de JT
 Conectica aferentă

  Panou 3U rackabil pe care sunt montate toate componentele 

Coduri produs:
  KR-CXCHP-HV varianta de înaltă tensiune (220Vcc și 110Vcc nominal)
  KR-CXCHP-L varianta de joasă tensiune (48Vcc și 24Vcc nominal)
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Interfață utilizator
 Ecran touchscreen color, 480x272 pixeli
 Interfață web integrată, accesibilă prin intermediul unui browser 
 Audio: Difuzor multiton încorporat
 Indicatoare LED: 

Sistem OK - verde
Alarmă minoră - galben chihlimbar
Alarmă majoră / critică - roşu

Standarde

Suport hardware pentru compatibilitate cu standardul IEC 61850-90-9

Siguranţă
 Certificare conform normelor europene de protecţie CE

- EN 60950-1
- Directiva de joasă tensiune 73/23/EEC cu amendamentul 93/68/EEC

EMC
 ICES-003 Class B
 EN 55022 Class B 
 ETSI EN 300-386 Class B
 EN 61000-4-2 
 EN 61000-4-3 
 EN 61000-4-4 
 EN 61000-4-6 
 EN 61000-4-5 
 FCC Part 15 Class B

MTBF: 472.000 ore

Baterie
 Încărcare în 3 etape cu parametri setabili
 Control dinamic al curentului de încărcare
 Afișare autonomie și capacitate baterie
 Încărcare cu compensare în temperatură
 Funcție de testare și evaluare a sănătății bateriei
 Comandă decuplare automată (LVD)

Sistem

Protocoale comunicații

Porturi comunicație

Porturi intrare / ieșire

Parametri de mediu

 Managementul utilizatorilor: administrator + 5 utilizatori, cu drepturi de acces 
configurabile

 Managementul componentelor din sistemul de electroalimentare
 Alarme predefinite configurabile și alarme personalizate definibile cu editorul 

de ecuații integrat
 Jurnale pentru evenimente, parametri, baterie, performanță și jurnale 

definibile de către utilizator
 Funcție de economisire a energiei

 SNMP v3. via Ethernet
 TCP/IP: IPv4 sau IPv6
 Email: SMTP via Ethernet

 CAN: 2 porturi pentru comunicația cu echipamentele compatibile
 Ethernet: 2 porturi 10/100 Base T; Auto MDI/MDI-X
 USB: 2 porturi USB 2.0

 Temperatura de operare: -40 - +65°C
 Umiditate: 0 - 95% non-condens

Model KR-CXCHP-L KR-CXCHP-HV

Cod 0180039-002 0180057-001

Intrări de tensiune 4 (±60Vcc) 2 (±300Vcc)

Intrări șunt 4 (25 to 200mV) 1 (25 to 200mv)

Intrări temperatură 4 2

Intrări digitale 8 4

Ieșiri relee 12 (max. 60V) 6 (max. 220V)

Intrări DCCT (transducer) - 2 (±10Vcc)
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