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  ) Double Conversion( ژي  یو پی اس آنالین با تکنولو

   خروجی فاز سهسه فاز ورودي و 
  ) 300KVAتا  10KVAاز توان ( 

 )Transeformer Less(و بدون ترانس) DSP(کنترل کامالً دیجیتال   --

 رنج وسیع ولتاژ ورودي با توجه به میزان بار  --

 قابلیت کارکرد باانواع دیزل ژنراتور   --

 IGBTفایر دیجیتال رکتی   --

داراي سیستم شارژ هوشمند باتري براي باال بردن عمر باتري   --
 ها

 , RS-485 RS-232داراي پورت ارتباطی با پروتکل     --

براي استفاده در شبکه  SNMPقابلیت استفاده از کارت   --
 هاي کامپیوتري و اینترنت

 )EPO(فوري داراي کلید قطع   --

به صورت (روجی امکان استفاده از ترانس ایزوله در خ  --
 )انتخابی

 قابلیت افزایش باتري به صورت بلوك هاي متعدد  --

  و نوع کلید باي پس، دستی و اتوماتیک داراي د  --
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PPS3 مدل

10 PPS315 PPS320 PPS330 PPS340 PPS360 PPS380 PPS3100 PPS3120 PPS3160 PPS3200 PPS3250 PPS3300 

  kVA( 10  15  20  30  40  60  80  100  120  160  200  300  400(توان 
 ورودي

 )به همراه سیم نول و ارت( V380 /V400 /V415سه فاز  با ولتاژ نامی  فاز تعدادولتاژ و 

  )بار%42براي   - %64الی %+ 27( - ) بار% 64براي   - %45الی %+ 27( - ) بار% 100براي   - %15الی %+ 27(  دامنه ولتاژ
   Hz60   /Hz50 ±% 10 فرکانسدامنه 
THD براي منابع با % (4کمتر از   جریانTHD  2ولتاژ کمتر از( %  

  99/0 توان ضریب
 خروجی

 8/0 توان ضریب

 )به همراه سیم نول و ارت( - سه فاز فاز تعداد

  سینوسی کامل موج شکل
  V380 /V400 /V415)    >% 1تغییرات کمتر از ( نامی ولتاژ
THD  براي بارهاي خطی% 3کمتر از (  ولتاژ(  

 )قابل تنظیم( Hz60 /Hz 50  ±%01/0 فرکانس

  صفر ثانیه سوئیچ زمان
  )دقیقه 1براي %  150الی %  125( -) دقیقه 10براي %  125( بار اضافه
  %95بیشتر از  کامل راندمان

 باتري

 VDC 720 –ولتی  12عدد باتري  Sealed Lead Acid (– VDC 744   60(ولتی  12عدد باتري  62 نامی ولتاژ

 شگرنمای

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

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

  ...اضافه بار و - حرارت داخلی –جلوگیري از تخلیه بیش از حد باتري  - اتصال کوتاه  حفاظت ها
  )قابل تنظیم ±%6(دامنه فرکانس  - )  ±%10( دامنه ولتاژ   حالت باي پس

  ارتباطات
  انتخابیو اتصاالت ژنراتور به صورت    EPO، برد نمایشگر خطاعاي خارجی،کلیدSNMPکارت –  RS422و  RS232درگاه ارتباطی  ارتباطی پورت

 شرایط محیطی

  C° 40  - 0  دما
 بدون تقطیر% 95تا  رطوبت

  20IP حفاظتی کالس

  مشخصات فیزیکی در حالت ایستاده
کیلو (وزن

 )گرم
102 110 240 242 260 295 330 370 380 550 700 

 ابعاد
 )عرض،عمق،ارتفاع(

40 × ١٠٧ × ٧٨ 52 × ١٣٠ × ٩٠ 67×٧٣×
١۵٣ 

64×٩٨×
١۴٠ 

77×٧۶
×١۶٨ 

96×١٨×٨٧۶ 144×١٨×٨٧۶ 

 استاندارد ها
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