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Układy sterowania
Typ AP 117 i seria PAP 

Regulacja z dok adno ci do 1 sekundy 
Py oszczelny i wodoodporny 
Przeznaczony do sterowania wibratorów elektrycznych
i pneumatycznych

AP 117 PAP 115 PAP 116



Uk a dy sterowania 
Typ AP 117 i seria PAP
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AP 117
Zastosowanie 

Elektroniczny uk a d sterowania AP 117 
przeznaczony jest do sterowania wibratorami 
pneumatycznymi i elektrycznymi.  
Zalet  stosowania uk adu jest obni enie 
poziomu ha asu oraz zmniejszenie zu ycia 
energii.

Budowa i zasada dzia ania

 
 

 
 

 

 

 
 

PAP 115 i PAP 116 

Zastosowanie 

Uk ady sterowania z serii PAP s u  do 
ustawiania czasów pracy i przerwy dla 
wibratorów oraz do sterowania prac
odbijaków pneumatycznych typu PKL. Czasy 
mog  by  ustawiane p ynnie. 

Budowa i zasada dzia ania

Uk ad uruchamia zawór steruj cy 
(w cz/wy cz).
Uk ad PAP mo e uruchamia  wszelkie zawory 
pneumatyczne, lecz jest niewystarczaj cy do 
bezpo redniego zasilania wibratorów. Do 
sterowania wibratorami nale y zastosowa
odpowiednie zawory steruj ce.
W przypadku PAP 115 czas przerwy mo e
by  nastawiany z dok adno ci  co do jednej 
sekundy a PAP 116 co do jednej minuty. Do 
zasilania nale y stosowa  filtrowane (filtr 
5 m) spr one powietrze. Sta e ci nienie

powietrza gwarantuje powtarzalno
nastawionych czasów. 

Netter oferuje rozwi zania.

Skontaktuj si  z naszymi do wiadczonymi 

doradcami.
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NetterVibration oferuje tak e odpowiedni
osprz t niezb dny do monta u, instalacji,
uruchomienia oraz monitorowania wibratorów 
i odbijaków.

*napięcie wejściowe = napięcie wyjściowe

*

minimum 3 bar minimum 3 bar
DC 24 V - 48 V ± 5%

2 VA (praca), 0,25 VA (czuwanie)

AC / DC: 1,25 A

AC 90 V - 240 V (50/60 Hz)

Za pomocą elektronicznego układu sterowania 
można dowolnie nastawiać czasy pracy i 
przerwy zaworów elektromagnetycznych lub 
silników elektrycznych. Sekwencja zaczyna 
się od czasu pracy który można regulować w 
zakresie od 1 do 99 h.  
Podczas czasu pracy odbiornik jest podłą-
czony do zasilania. Po zakończeniu czasu 
pracy następuje czas przerwy ustawiany w 
zakresie od 1 s do 99 h a następnie ponownie 
czas pracy itd. 
Ponadto AP 117 umożliwia pracę w trybie 
przerywanym, gdzie czas pracy podzielony 
jest na krótsze odcinki (pulsacje) a ich czasy 
można ustawiać w zakresie od 1 do 59 s.
Na wyświetlaczu pokazany jest upływający 
czas. 
AP 117 może pracować samodzielnie lub 
można go zabudować w szafie rozdzielczej.

AP 117

D awik  kablowy,  
metryczny
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