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 ) Double Conversion( یو پی اس آنالین با تکنولوژی 
Transformer Base  

    سھ فاز ورودی و سھ فاز خروجی
  ) 300KVAتا  10KVAاز توان ( 

    
 انواع دیزل ژنراتور  قابلیت کارکرد با 

 قابلیت ثبت خطا به همراه ساعت و تاریخ 

 تعمیرات آسان داراي ساختار ماژوالر جهت 
 قابلیت تعویض باتري بدون خاموش سازي دستگاه 

  امکان انتخاب سطوح مختلف ولتاژ در زمان سفارش 

   مجهز بهEMI  فیلتر سه فاز در ورودي و خروجی 

 مکان کارکرد در حالتا  ECO MODE  بصورت انتخابی 

   استفاده از آي سیHybrid  مدار فرمان اینورتر براي حداکثر حفاظت در 

  بهره مندي از ایزوالسیون گالوانیک جهت حفاظت درمقابل ولتاژDC 
 اینورتر در هنگام خطا

  امکان پارالل کردن دستگاه ها جهت افزایش قدرت و قابلیت اطمینان تا چهار دستگاه بصورت انتخابی 

 صنعتی  محیط هاي برقی پرنوسان و وی ضربه اي شموتوري و داراي جریان ک بارهايبا  توانایی کارکرد 

  ،مجهز به کلید فرمان اضطراري قطع دستگاه از راه دور )EPO (Emergency Power Off  

 قابل تنظیم براي حالت هاي مختلف شارژ و پشتیبانی باتري هاي نیکل کادمیوم داراي شارژر 

   مجهز به قطعات حفاظتیLightning Arrester  براي حفاظت در مقابل صاعقه 

   داراي بوردDry Contact  جهت انتقال آالرم ها به نقاط دوردست 

 داراي سلف درمدار ورودي به منظور حفظ پیوستگی جریان 

  توانایی پشتیبانی سیستم هاي مدیریت ساختمانBMS 

   داراي پورت ارتباطی با پروتکلRS-485 RS-232 ,   

 داراي مدارکنترل یکسوساز با میکروکنترلر جداگانه 

  باتري لحظه ايو) بندي شده زمان(قابلیت تست اتوماتیک 

 مجهز به نشانگرهاي نوري روي بوردهاي کنترلی جهت اطالع از صحت عملکرد 

  داراي توانمندي جامع در ارتباط  با سیستم هاي شبکه و کامپیوتر و پشتیبانیSNMP  

 داراي مدار باي پس اتوماتیک بدون وقفه و کلید باي پس دستی و اتصال بصورتSplit Bypass   
 نمایش  صفحهLCD  جهت نمایش پارامترهاي ولتاژ ، جریان ، فرکانس براي ورودي ، خروجی وباتري  
  قابلیت نصبREMOTE LCD PANEL  جهت کنترل و مانیتورینگ وضعیت دستگاه از راه دور 
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  PYRAMID PLUS Series                                                                                              جدول مشخصات 
 PPS310 PPS315 PPS320 PPS330 PPS340 PPS360 PPS380 PPS3100 PPS3120 PPS3160 PPS3200 PPS3250 PPS3300 مدل

  KVA  ( 10  15  20  30  40  60  80  100  120  160  200  250  300(  توان
  ورودي

 سه فاز فاز تعداد

  V380 /V400  ±%15  دامنه ولتاژ
   Hz60- Hz50 ±% 10 فرکانسدامنه 

 خروجی
 8/0 توان ضریب

 سه فاز فاز تعداد

  سینوسی کامل موج شکل
  )قابل تنظیم(ولت  V380 /V400    ±%1)بارهاي ایستا(  415   ±%5)بارهاي غیر ایستا( نامی ولتاژ
THD براي بارهاي غیر خطی% 5کمتر از ( -)  براي بارهاي خطی% 3کمتر از (  ولتاژ(  

  Crest 3تور فاک
 )قابل تنظیم( Hz60 /Hz 50 ±% 2/0 فرکانس

  صفر ثانیه سوئیچ زمان
  )دقیقه 1براي %  150الی %  125( -) دقیقه 10براي %  125الی % 110( بار اضافه
  %90بیشتر از  کامل راندمان

 باتري
 ولتاژ اینورتر

)Vdc( 
360 384  

  عدد خارجی 32  عدد خارجی 12V(  30( تعداد باتري
 نمایشگر

LED نمایش حالت  -قطع یا وصل خروجی -حالت اینورتر -باي پس -باتري -برق شهر(نمایش حالت کارکرد دستگاهmaintenance 

LCD  پیغام هاي خطا -دماي داخلی -ولتاژ و جریان باتري -ولتاژ ورودي -ژ خروجی فرکانس و ولتا -درصد بار  
 محافظت

  ...اضافه بار و -حرارت داخلی -ازتخلیه بیش ازحد باتري جلوگیري -اتصال کوتاه حفاظت ها
  ارتباطات

  به صورت انتخابی) LCDو LED(اي خارجیهو برد نمایشگر خطا SNMP،کارتRS485درگاه ارتباطی  -RS232درگاه ارتباطی  ارتباطی پورت
 شرایط محیطی

  C° 40 – 0  دما
 تقطیرشرایط بدون % 95تا  رطوبت

  dBA70 کمتر از   dBA66 کمتر از   dBA60 کمتر از   dBA55 کمتر از  ) متر1شعاع  ( نویز
  20IP حفاظتی کالس

  مشخصات فیزیکی در حالت ایستاده
 1535 1465 1170 965 940 815 655 475 400 285 270 255 225 ) کیلو گرم ( وزن

 ابعاد
 )عرض،عمق،ارتفاع(

 برحسب میلی متر
490×650×1190 565×860×1400 

×1450 
820 
720× 

1120×820×1650 1200×860×1730 1590×950×1900 

 استاندارد ها
EN 62040-1-1(safety), EN 62040-2(EMC)  
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