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  فاز خروجی سهسه فاز ورودي و 

  ) 100KVAتا   10KVAاز توان(
 

 اس آنالین با تکنولوژيیوپی)DoubleConversion(  
  مجهز به سیستمIGBT رودي رکتیفایر و خروجی اینورتر در و)Double IGBT( 
  اینچی 3.5لمسی مجهز به نمایشگر 

  پردازنده قدرتمند  3مجهز به کنترل کامالً دیجیتالDSP  محصول شرکتTI آمریکا 
 ولت 480الی  137( رنج وسیع ولتاژ ورودي با توجه به میزان بار( 
  0.9و ضریب توان خروجی  0.99داراي ضریب توان ورودي بیشتر از 
  و هارمونیک جریان کمتر  %3هارمونیک ولتاژ کمتر از ،  %1رگوالسیون ولتاژ کمتر از

 %4از 
 تغذیه کلیه بردها از دو منبع تغذیه مجزا که پشتیبان یکدیگر هستند 
 ویژه  قابلیتwalk in جهت تضمین کارکرد با ژنراتور هم توان 
 کلیه قطعات حیاتی دستگاه ساخت آمریکا، اروپا و ژاپن 

 فزایش قدرت و قابلیت اطمینان تا چهار دستگاهها جهت اامکان پارالل کردن دستگاه 
  وتکل ارتباطی با پرمانیتورینگ و کنترل از طریق پورت هايRS232  ،RS485  و

SNMP 
  داراي شارژر قابل تنظیم براي حالت  شارژBoost )هاي نیکل پشتیبانی باتري جهت

 )کادمیم
 و قابلیت هاباتري براي باال بردن عمر باتري داراي سیستم شارژ هوشمندAUTO CUT OFF 
 هاي برقی پرنوسان و صنعتیاي و محیطاي موتوري و داراي جریان کشی ضربهتوانایی کارکردن با باره 
  مجهز به بردDry Contact  جهت برقراري ارتباط آنالوگ با هشدار دهنده ها یا سیستم هايHMI 

 دستی و اتوماتیک پسداراي دو نوع کلید باي  
  آنباالنسی% 100بارها با قابلیت تغذیه 
  مجهز بهRemote Panel  جهت مشاهده محتویاتLCD  قابلیت انتخابی(از فواصل دور( 
  داراي کلید قطع فوري)EPO( 
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 PDSP-P  مدل
33010 

PDSP-P 
33015 

PDSP-P 
33020 

PDSP-P 
33030 

PDSP-P 
33040 

PDSP-P 
33060 

PDSP-P 
33080 

PDSP-P 
33100 

  10  15  20  30  40  60  80  100 [kVA]توان 
  ورودي

  )به همراه سیم نول و ارت(ولت  415 / 400 / 380 ولتاژ و تعدادفاز
  )بار %42براي  %27+الی  %64-( –) بار %64براي  %27+الی  %45-( –) بار %100براي  %27+الی  %15-(  دامنه ولتاژ

  50Hz / 60Hz ±10% دامنه فرکانس
THD 4≥  جریان%  

  0.99 ضریبتوان
  خروجی

  0.9 ضریبتوان
  )به همراه سیم نول و ارت( -سه فاز تعدادفاز
  سینوسی کامل شکلموج
  )%1تغییرات کمتر از (ولت  415 / 400 / 380 ولتاژنامی

THD  براي بارهاي خطی %3کمتر از   ولتاژ  
  )قابل تنظیم( 50Hz / 60Hz ±0.01% فرکانس

 صفر ثانیه زمانسوئیچ

  )دقیقه 1براي  %150الی  %125( –) دقیقه 10براي  %125( اضافهبار
 %94تا  راندمانکامل

  باتري
  Vdc( 744(ولتاژ اینورتر 
  عدد خارجی 12V(  62(تعداد باتري 

  نمایشگر
لمسی  LCDصفحه نمایش 
  اینچی 3.5

  هاي ورودي و خروجی، ولتاژ و جریان، ضریب قدرت بار، اینورتر و فرکانستري، باپس،  خطی بار، رکتیفایر، باي هاي دیاگرامصفحه نمایش گرافیکی با قابلیت نمایش 
  پس، دما، جریان و ولتاژ باتري و زمان بکاپ باتري درصد بار، توان اکتیو، توان ظاهري، ولتاژ و فرکانس باي

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

  ارتباطات
   EPOي خارجی،کلیدها، برد نمایشگر خطاSNMPکارت –RS485و  RS232درگاه ارتباطی  پورتارتباطی

  شرایط محیطی
  بدون تقطیر %95تا /  40C - 0 رطوبت/ دما 

 IP20 کالسحفاظتی
  مشخصات فیزیکی

  100  114  116  122  180  253  285  405 [kg]وزن
 [mm]ابعاد

  )ارتفاع×  عمق×  عرض(
40×78×107 52×90×130 67×73×163 85×78×182 

  استاندارد ها
EN 62040-1-1(safety), EN 62040-2(EMC) , EN 62040-3 (VFI-ss-111) 


