
 

 

 

 

Analógovo riadené striedavé meniče pre riadenie napätia a prúdu v priemyselných 
elektrostatických korónových odlučovačoch. 
 
 
 

Meniče majú analógové regulačné členy a umožňujú riadiť 
prúd a napätie v odlučovači fázovým spôsobom. Vyrábajú sa 
vo vyhotovení pre napájacie napätia 400V/50Hz, 230V/50Hz, 
208V/60Hz a menovité napájacie prúdy od 12A a 200A. 
  
Aplikácie tieto meniče nájdu predovšetkým pri stavbe malých 
jednoduchých odlučovačov, ktoré odlučujú dobre odlučiteľný 
exhalát... V prípade požiadavky na dodávku celého zdroja pre 
odlučovač, je k nim dodávaný vysokonapäťový transformátor 
typu TUJOH (BEZ Transformátory) s vvn usmerňovačom LDU 
a výkonová tlmivka TLJS príslušného výkonu... 
 

Na obrázkoch je riadiaci menič vo „vostavnom“ vyhotovení „.AG“  bez ovládacích obvodov, meracích prístrojov a ďalšej „bižutérie“, 
ktorou je potrebné toto riadenie doplniť pri praktickej aplikácii... 
 

Rad „ASM“ je finančne nenáročná, 
no spoľahlivá alternatíva pre 
jednoduché aplikácie. Pôvodne bola 
táto verzia meničov vyvinutá pre 
malé odlučovače exhalátov, ktoré 
produkujú reštaurácie a kuchyne 
v „New-York-ských“ mrakodrapoch. 
Časom sa však z tohto typu 
riadiacich obvodov vyvinula 
predovšetkým „sada“ riadiacich 
dosiek pre rekonštrukcie starších 
typov zdrojov, ktoré sa do tunajších 
končín dostali pred 15-30 rokmi... 
Keď má zákazník starý zdroj 
s relatívne zachovalým vvn 
transformátorom no riadiace 
obvody zdroja už doslúžili, finančne 
nenáročným riešením ako predĺžiť 
život zdroja je rekonštrukcia 
pomocou dielov z „ASM“... 
 
 
 

Ing. Vladislav Sivý – DYNAMIKA 
Sázavského 22,     080 01 PREŠOV    tel.:       +421 905 247702,  +421 51 7733194 
www.sivy.sk, www.dynamika.sk, www.sivy.eu     e-mail:  dynamika@sivy.sk, dynamika@nextra.sk  
 

http://www.sivy.sk/
http://www.dynamika.sk/
http://www.sivy.eu/
mailto:dynamika@sivy.sk
mailto:dynamika@nextra.sk


SCHÉMA ZDROJA 60kV/500mV s meničom ASM 



 

MONTÁŽ A UVEDENIE DO CHODU 
 

Montáž zariadenia zabezpečí dodávateľ – výrobca, alebo ju môže vykonať sám zákazník, resp. 
ľubovoľná firma podľa priania zákazníka majúca na takúto činnosť oprávnenie. 
 

S ohľadom na komplikovanosť zariadenia a nevyhnutnosť precízneho poznania funkcie zdroja si 
výrobca vyhradzuje právo na uvedenie celého zariadenia do chodu. 
 
 

ZÁRUKY, SERVIS, NÁHRADNÉ DIELY 
 

Záruka  je 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky.  
 

Výrobca poskytuje na dodané zariadenie záručný a pozáručný servis. Je možná dohoda o 24 
hodinovom servise. 
Na zvláštnu objednávku je možné dodať ktorúkoľvek súčiastku, konštrukčný diel alebo zostavu 
použitú vo výrobku. 
 
 

OBCHODNÉ PODMIENKY 
 

Dodacia doba meniča je max. 8  týždňov  od doručenia záväznej objednávky. 
 

Technická sprievodná dokumentácia je dodávaná v jednom vyhotovení ku každému meniču,  súčasne 
s dodávkou zariadenia. 
 

Ďalšie informácie obchodného i technického rázu môžete získať na adrese: 
 

 Dynamika – Ing. Vladislav Sivý 
 Sázavského 22 
 080 01 PREŠOV 
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
 

Telefonické spojenie: 
  +421 51 7733194  
  +421 905 247702 

E-mail: 
  dynamika@nextra.sk,  dynamika@sivy.sk 
 

Web: www.sivy.sk, www.dynamika.sk, www.sivy.eu   
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