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 شرکت مگامداوم  POWERFULویژگی های فنی استابالیزر های سه فاز 
دازنده مرکزی ) میکرو کنترلر( تمام اتوماتیک سرووموتوری با پردارای تکنولوژی   •

استفاده از ترانس های استوانه ای بجای ترانس های حلقوی جهت ساخت دستگاه های توان باال •

  KVA 500الی    KVA100  رنج وسیع توانی•

ولت  430الی  285 یع تصحیح ولتاژ ورودی ازرنج وس•

ولت  480تا   235ورودی ازرنج وسیع قابل قبول ولتاژ •

دارای حفاظت سرج ارستر جهت مقابله با آسیب های احتمالی   •

ناشی از رعد و برق 

  3قابلیت تثبیت ولتاژ خروجی تا محدوده %•

حفاظت در مقابل نوسانات ناگهانی ولتاژ برق شهر •

ولت بر ثانیه  90تنظیم ولتاژ خروجی با سرعت •

مای ترانس و کنترل مجهز به سنسور دما جهت اندازه گیری د•

اتوماتیک عملکرد فن به منظور افزایش طول عمر فنها و کاهش 

نویز صوتی 

صورت • به  نیاز،  صورت  در  ولتاژ  ورودی  رنج  افزایش  امکان 

( Wideسفارشی )نوع 

پس دستی دارای کلید بای •

( 180V)فاز به نول  310Vدر ولتاژ ورودی فاز به فاز  PF=1دارای ضریب توان خروجی   •

( 95)بیش از % هادارای راندمان باال در همه مدل •

کاربری های بسیار گسترده اعم از صنعتی، حمل و نقل، پست، ارتباطات و مخابرات، لیت استفاده در   بقا•

آهن، تحقیقاتی، تجهیزات حجیم مکانیکی و الکتریکی، تراش فلزات، خطوط تولید، آسانسور و نظامی، راه

بر خانگی،   پله  وسایل  تلویزیون،  و  رادیو  تهویه،  های  نساجی، سیستم  تجهیزات  پزشکی،  تجهیزات  قی، 

باشد. روشنایی ساختمان و سایر تجهیزاتی که به ولتاژ پایدار نیاز دارند مناسب می 

خارج از محدوه بودن ولتاژ اتصال کوتاه خروجی، اضافه بار،  دارای حفاظت کامل اعم از سرج ارستر،  •

اضافه دما، خطای موتور، ورودی ،

 قابلیت تنظیم دستی دامنه ولتاژ مجاز خروجی. •

Sequenceقابلیت تشخیص خطای •

 قابلیت تنظیم دستی محدوده ی مجاز جریان خروجی •
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 جدول مشخصات فنی دستگاه 

 POWERFULمدل دستگاه 

100 120150200270320400500 (KW) توان دستگاه

 ، واریاک استوانه ای سروو موتوری، دارای پردازنده مرکزی)میکرو کنترلر(، تمام اتوماتیکتکنولوژی

 مستقل  خروجی سه فاز   –ورودی سه فاز  تعداد فاز 

 ورودی 

 285VAC ~ 430 VAC دامنه تثبیت ولتاژ 

 VAC ~ 480 VAC 235دامنه قابل قبول 

310V یدولتاژ ورو در PF=1 ضریب توان

 Hz 55 ~ 45فرکانسی رنج 

 ، کنترل فاز، توالی فاز  سرج ارستر، نوسانات ولتاژ، اضافه جریانحفاظت ورودی

 خروجی

 VAC RMS ±3% 380 ولتاژ خروجی 

 VAC 433 ~ 311دامنه پیش فرض 

 ثانیه  120اضافه بار 

 V/S 90 سرعت تنظیم ولتاژ 

 دمایی ، حفاظت اتصال کوتاه، اضافه بارحفاظت خروجی 

 مشخصات عمومی 

 سیستم فن هوشمند  خنک سازی 

 ، دارای وضوح و رزولوشن باال، دارای دقت باال RMSنمایشگر ولتاژ آنالین هوشمند و جریان  نمایشگر

 % 97بیش از  راندمان کامل

 محیطی 

 C ~ 40°C°0 دمای کاری 

 C ~ 60°C°25-دمای انبارش 

 ( DIN 40040بدون تقطیر )استاندارد  % 90کمتر از رطوبت کاری 

 ، کاهش ظرفیت در ارتفاع باالترمتر 2000کمتر از  ارتفاع کاری 

 در فاصله یک متری 50dBکمتر از  نویز شنیداری 

 IP20 رده حفاظتی 
 CM()LxWx)ابعاد

H) 
121x85x 

150 
121x85x 

150
120x80x 

150
90x130x 

160
90x130x 

160
116x128x 

210
185x125x 

230
185x125x 

230

535 5856457751010108012501350 ( Kg) وزن
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