Criado para atender a necessidade de se
aumentar a segurança dos operadores e
equipamentos, o Sistema Zyggot Arco introduziu
uma importante inovação de mercado. Dispensa
a leitura de corrente e realiza a proteção através
da detecção da radiação ultravioleta.
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ZYGGOT ARCO - SISTEMA
DE PROTEÇÃO CONTRA
ARCOS VOLTAICOS
DETECÇÃO DE ULTRAVIOLETA
DISPENSA LEITURA DE CORRENTE
O MAIS RÁPIDO DO MERCADO

Z YGGOT ARCO
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ARCO VOLTAICO
ATRAVÉS DE SENSORES QUE DETECTAM ULTRAVIOLETA
Protege instalações e componentes elétricos detectando arcos voltaicos através da
detecção de radiação ultravioleta por sensores inteligentes conectados em rede.
Dispensa leitura de corrente. Não atua com a luz ambiente (falso alarme) e pode ser
aplicado em painéis de baixa, média e alta tensão e aplicações externas.

98mm

Main advantages
Principais
vantagens
O mais rápido do mercado

98mm

DIMENSÕES

51,5
59,3

SISTEMA SUPERVISÓRIO
OPCIONAL PARA PC OU PLC

Inovação Tecnológica
SENSORES ZYGGOT ARCO

Ângulo de detecção de 90 graus
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Sinais digitais em rede
Dispensa leitura de corrente
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Não atua com luz ambiente (falso alarme)

FONTE DE
ALIMENTAÇÃO

Instalações simples

RESISTOR DE
TERMINAÇÃO
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AtÉ 50 SENSORES POR RELÉ

Baixo custo

Características do Sensor

Características do Relé
Alimentação
Umidade
N°de sensores

24 Vcc
5 a 95%
até 50 sensores

Saídas

2 saídas de alarme redundantes

Ângulo de medição
Alimentação
Comunicação
Material

90°
24 Vcc
CAN
Aço Inox

Para mais informações técnicas sobre o sistema e seus acessórios, por favor consulte nosso site e também pelo comercial@varixx.com.br

A(+)
B(-)

RS 485
MODBUS-RTU
(SLAVE)

aux.1
(reserved)

CONECTOR
MINI USB PARA
COMUNICAÇÃO
COM SENSORES

CONECTOR MINI USB
PARA PROGRAMAÇÃO
POR COMPUTADOR

SAÍDAS

FASES DO ARCO
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PRE-ARCO
COMPRESSÃO

1

reset /
inhibit
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trip 2

alarm

armed

N.C.

DETECÇÃO ULTRA RÁPIDA
(300µs) JÁ NA FASE QUE
ANTECEDE O ARCO

ENTRADAS DIGITAIS

3
1
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(EXTERNO)
ALIMENTAÇÃO

EXPANSÃO
EXPULSÃO
TÉRMICA

O sistema oferece duas opções de
sensores para diferentes aplicações:
Sensor Zyggot UVA
Sistemas mais sensíveis, detectando
pequeno arco de teste com 1 cm de
comprimento a uma distância de até
1,5 metros
Sensor Zyggot UVB
Sistemas mais imunes a luz visível,
detectando um pequeno arco de teste
de 1 cm de comprimento a uma
distância de até 20 cm.

Dispensando a leitura de corrente, realiza a
proteção através da detecção da radiação
ultravioleta, produzida em qualquer arco voltaico
antes mesmo da luz visível (a qual está associada a
fase de expansão do ar e superaquecimento). A
detecção é ultra rápida com tempo total de envio do
sinal de trip em 300 microssegundos. Para garantir
esse tempo, o sistema utiliza na saída um contato
estático em paralelo com o contato de relé e uma
rede de comunicação digital ultra rápida (CAN). Os
s e n s o re s t r a b a l h a m c o m a l i m e n t a ç ã o e
comunicação no mesmo cabo. São acoplados uns
aos outros por cabos com conectores tipo mini USB
nas extremidades, conectando-se em rede de
forma paralela. Os cabos são fornecidos nas
medidas de 0,3 a 8 metros, pré-montados,
permitindo instalação rápida, livre de erros e sem o
uso de ferramentas. Cada relé suporta até 50
sensores que devem ser endereçados através da
porta USB de qualquer PC utilizando o software
gerenciador Zyggot Arco disponível no site.

CONHEÇA TODA A LINHA ZYGGOT E INCREMENTE O PAINEL - A cada dia, as normas vigentes tornam-se mais
rigorosas no sentido de garantir a continuidade dos processos produtivos e principalmente a segurança. Pensando
nisso a VARIXX criou a linha ZYGGOT, que tem como objetivo monitorar e proteger instalações elétricas, agindo de
forma preventiva e detectando precocemente possíveis problemas que possam comprometer o sistema. A linha é
composta de sistemas de monitoramento (ZYGGOT TEMPERATURA) e proteção baseados em redes de sensores
inteligentes, capazes de realizar leituras de temperaturas e detecções de arco voltaico (ZYGGOT ARCO) de forma
rápida e precisa, garantindo a segurança da aplicação e dos usuários.

IMPROVE YOUR PANEL
Sensor para
baixa tensão

Z YGGOT TEMPERATURA
TERMOGRAFIA ONLINE
MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTATO
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO/TERMOGRAFIA ONLINE
SEM CONTATO COM COMUNICAÇÃO EM REDE

Sensor
Tubular

CABO ÚNICO
PREDITIVO
EVITA ABERTURA DO PAINEL
ADEQUAÇÃO A NR-10
DISPENSA TERMOGRAFIA CONVENCIONAL

TRADIÇÃO E INOVAÇÃO

LINHAS DE PRODUTO

LINHA DE MONITORAMENTO E PROTEÇÃO - SENSORES E RELES
SEMICONDUTORES / CONTATORES
EXCITATRIZES ANAÓGICAS E DIGITAIS
0ACIONAMENTO DE MOTORES (INVERSORES, SOFT STARTERS)
CONTROLADORES DE POTÊNCIA
FONTES DE ALIMENTAÇÃO
RETIFICADORES DE ALTA CORRENTE
SISTEMAS PARA MOTORES SÍNCRONOS E GERADORES
PRODUTOS E SISTEMAS PARA BANCO DE BATERIA
PRODUTOS E SISTEMAS PARA ELETROÍMÃS
SISTEMAS COMPLETOS DE CONTROLE DE POTÊNCIA
CONVERSORES
RELÉS DE PROTEÇÃO
CONTROL BOX

Há mais de 40 anos a Varixx segue sua
vocação para o desenvolvimento de
produtos de alta tecnologia. O knowhow em eletrônica de potência permitiu
sempre oferecer ampla linha de
produtos que se tornaram conhecidos
pela inovação, elevada vida útil e
qualidade. Detentora de inúmeras
patentes tecnológicas, a Varixx preza
pela introdução de conceitos
funcionais e inteligentes no mercado
nacional e em todo o mundo.

SEMPRE UMA IDEIA ORIGINAL
www.varixx.com.br
comercial@varixx.com.br
+55 (19) 3424-4000 / 3301-6900

