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 مقدمه 

می مگامداوم  شرکت  محصول  بروزترین  شماست  دست  در  که  پیشرفتهاستابیالیزری  داشتن  با  که  ترین  باشد 

می دارا  را  ایران  عزیزمان  کشور  در  استفاده  همچنین  و  المللی  بین  استفاده  شرایط  دنیا  روز  باشند.  تکنولوژی 

های بزرگ دامنه  نندهکزمانیکه برق شبکه سراسری دچار نوسان شده و یا به دلیل خارج شدن یا اتصال مصرف

می تغییرات  دچار  مصرفولتاژ  به  شده  تثبیت  پایدار  ولتاژ  خود  خروجی  در  دستگاه  این  تحویل  کگردد  ننده 

 دهد.  می

سازد، داشتن طول عمر طوالنی، ظرفیت باال، راندمان  می  های مشابه متمایز مواردی که این دستگاه را از دستگاه

لحظه بار  اضافه  باالی  تحمل  گسترده،  بسیار  کاربری  پایدار،  ولتاژ  تثبیت  خروجی،  ولتاژ  اعوجاج  عدم  ای،  باال، 

باشد. این دستگاه نسبت به توان خروجی آن دارای حجم و وزن  ها میکارکرد ایمن و مجهز بودن به انواع حفاظت 

 باشد.است. نصب راحت و ضریب اطمینان باال از دیگر ویژگیهای این خانواده از استابیالیزرها می کمی

می نول(   + )فاز  تکفاز  بصورت  دستگاه  این  میخروجی  دستگاه   این  اینرو  از  ولتاژ  باشد.  اختیار    220Vتواند  در 

قاتی، خدمات پزشکی، مدرسه و دانشگاه،  توان در صنعت، مراکز تحقیها را میکننده قرار دهد. این دستگاهمصرف

ای، کیفیت  کنندهارتباطات و مخابرات، مصارف خانگی و ... استفاده کرد. این استابیالیزرها برای هر نوع مصرف

 نماید.باالی برق خروجی را تامین و کارکرد صحیح آنها را تضمین می

و   دستگاه  کارکرد سالم  از  اطمینان  بسیار  مصرفجهت  های  دارای حفاظت  استابیالیزرها  از  خانواده  این  کننده، 

 اند:متنوعی است که در ادامه لیست شده

ای با دامنه بسیار  : در صورت وقوع رعد و برق اگر ولتاژ لحظه)فقط مدل رومیزی(حفاظت سرج ارستر  ✓

انتقال ولتاژ مخرب به  زیاد در ورودی استابیالیزر ظاهر گردد، حفاظت دستگاه سریعا عمل کرده و   از 

 نماید.کننده ممانعت میمصرف

از جریان تعریف شده ماکزیمم به مدت ✓ ثانیه تجاوز نماید    120حفاظت اضافه بار: اگر جریان مصرفی 

 حفاظت دستگاه عمل کرده و خروجی را قطع خواهد کرد. 

شد ✓ تعریف  ماکزیمم  ولتاژ  از  بیش  ورودی  برق  ولتاژ  اگر  ولتاژ:  اضافه  باشد  حفاظت  دستگاه  برای  ه 

 ثانیه عمل کرده و خروجی را قطع خواهد کرد. 5تا  3حفاظت دستگاه پس از 
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حفاظت افت ولتاژ: اگر ولتاژ برق ورودی کمتر از ولتاژ مینیمم تعریف شده برای دستگاه باشد حفاظت   ✓

 ثانیه عمل کرده و خروجی را قطع خواهد کرد.  5تا  3دستگاه پس از 

کوتاه: ✓ اتصال  را    حفاظت  دستگاه  کرده  عمل  مربوطه  حفاظت  دهد  رخ  سیستم  در  کوتاهی  اتصال  اگر 

 نماید.سریعا خاموش می

 

 و نکات قبل از نصب ملزومات محیطی  

 استابیالیزر باید در مکان سرپوشیده استفاده گردد.  •

باید به دور از گرد و خاک، تراشه • قابل  دستگاه  قابل احتراق و  اشتعال، گازها و مایعات  های رسانا، مواد 

 خورنده نگهداری شود. 

 گردش جریان هوای اطراف دستگاه باید مناسب باشد. •

ای  جهت تحمل وزن دستگاه و عدم ارتعاش و جابجایی، مکان جایگیری دستگاه باید از سختی قابل مالحظه •

 برخوردار باشد. 

فزایش ارتفاع ظرفیت دستگاه کاهش  باشد. با ا   2000mشود نباید بیشتر از  ارتفاعی که دستگاه نصب می •

 یابد.می

درجه سلسیوس. ) استفاده دستگاه در دمای    40درجه سلسیوس، حداکثر دما    0دمای محیط: حداقل دما   •

 است(.خارج از محدوده تعریف شده با کاهش ظرفیت دستگاه همراه 

 بدون تقطیر باشد.  %90رطوبت هوای اطراف دستگاه باید کمتر از  •

 باشد.  %4تاژ ورودی دستگاه بهتر است کمتر از هارمونیک ول •

 .دستگاه نباید در معرض تابش امواج رادیواکتیو قرار گیرد •

 های شدید خودداری شود. از وارد کردن ضربات مکانیکی غیرمعمول مانند ضربه شوک و یا تکان •

 ها اکیدا خودداری فرمائید. از موازی کردن استابیالیزر •

 های مغناطیسی قوی نگهداری شود. هرگونه میداندستگاه باید به دور از  •

نظر   • در  دستگاه  اطراف  در  کافی  فضای  باید  دستگاه  همچنین سرویس  و  ایجاد شده  حرارت  دفع  جهت 

 گرفته شده باشد.
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باشد، لطفا جهت توجه: اگر برقراری شرایط محیطی فوق برای شما مقدور نمی 

 مداوم تماس بگیرید.یا تهیه محیط مناسب با شرکت مگا مشاوره و

 دستگاه نصب  

دستگاه توان  از  محدوده  تکفاز  از می  20KVAتا    5KVAهای  سری  این  در  خروجی  و  ورودی  ترمینال  باشد. 

( و  Input: N & Lاست. فاز و نول برق شهر به ترمینال ورودی )ها بر روی پنل پشت دستگاه قرار گرفته دستگاه

بایست متصل گردد. در صورتیکه ولتاژ  ( می Output: 220V & Nترمینال خروجی )کننده به  فاز و نول مصرف

)باشد می  110Vکننده  نامی مصرف ترمینال  از  مدل  Output: 110V & Nتوان  کرد)فقط در  استفاده   )5kva 

م  (. لطفا در هنگا1بایست در محل تعیین شده به آن متصل گردد)مطابق شکل  (. همچنین سیم ارت میرومیزی

های مجاور هر ترمینال دقت فرمائید. ضمنا وایرشوهای مخصوص درون لوازم جانبی دستگاه قرار  نصب به نوشته

   است. داده شده

 

 

های ورودی و شمای کلی ترمینال  الف: -1شکل

 دیواری  خروجی استابیالیزرهای تکفاز 

 

های ورودی و شمای کلی ترمینال ب: -1شکل

 رومیزی  استابیالیزرهای تکفاز خروجی 
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 فاز و نول ورودی ①

 فاز و نول خروجی ②

 

 وایرشوهای مخصوص سیم بندی 

 

 

های ورودی و خروجی را اشتباهی وصل در حین کابل کشی دقت نمائید جای کابل

ها منجر به عملکرد  ننمائید. سیم نول و ارت را مجزا وصل نمائید. اتصال اشتباه سیم

 را به دنبال داشته باشد.  نادرست شده و حتی ممکن است خرابی

 

( را در حالت  Input Breakerخروجی، فیوز ورودی )  –پس از اطمینان از صحت سیم بندی فاز و نول ورودی  

Regulator گیرد.کننده قرار میقرار دهید. در این حالت ولتاژ خروجی به صورت تثبیت شده در اختیار مصرف 

کاب  میلنمره  پیشنهاد  زیر  جدول  مطابق  استابیالیزر  خروجی  و  ورودی  شماره  های  یک  ورودی  کابل  قطر  شود. 

شده پیشنهاد  خروجی  کابل  از  ورودی    بیشتر  ولتاژ  با  عملکرد  قابلیت  استابیالیزر  زیرا  نیز    165است.  را  ولتی 

   نامی خروجی شود.درصد بیشتر از جریان  25تواند تا داراست. بنابراین جریان ورودی می
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 5KVA 7.5KVA 10KVA 15KVA 22.5KVA توان دستگاه

 3x6mm 3x10mm 3x16mm 3x16mm 3x25mm نمره کابل ورودی 

 3x4mm 3x6mm 3x10mm 3x10mm 3x16mm نمره کابل خروجی 

 23 34 45 68 102 ( A) هرفاز نامی جریان 

 خروجی استابیالیزرهای تکفاز -تعیین نمره کابل ورودیجدول 

دستگاه ه:  جتو اینکه  هستند    ها   علیرغم  ایرادی  قادر  هیچ  کبدون  کار  خود  نامی  توان  اما  در  ولتاژ  دامنه  اگر  نند، 

  شود روی استابالیزرها توصیه میبارگذاری    % 70  فزایش طول عمر دستگاهجهت ا  کاهش می یابد   200Vورودی تا  

 .می شود توصیهبارگذاری روی استابالیزر   %60 ،کاهش می یابد  200Vولتاژ ورودی به کمتر از دامنه اگر  و

 
 : تشریح پنل جلوی استابیالیزرهای تکفاز 2شکل
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 نمایشگر ولتاژ خروجی ①

 نمایشگر ولتاژ ورودی ②

  نمایشگر جریان بار  ③

 نشانگر تغذیه بار از مسیر بای پس  ④

 کلید بای پس  ⑤

 فیوز ورودی ⑥

پریز حفاظت   دیواری عالوه بر موارد فوق یک عددتوجه داشته باشید در مدل های  

 اضافه شده است.  این دستگاه ها شده توسط فیوز نیز به پنل 

 روشن کردن دستگاه 

جهت روشن کردن ایمن دستگاه، پس از حصول اطمینان از صحیح بودن اتصاالت دستگاه، فیوز ورودی دستگاه را  

   ای وارد مدار نمائید.ها را بصورت پلهسپس مصرف کننده از حالت خاموش به حالت روشن تغییر وضعیت دهید، 

 

 خاموش کردن دستگاه 

ها را از مدار خارج نمائید، سپس فیوز ورودی دستگاه را  کنندهجهت خاموش کردن ایمن دستگاه، ابتدا  کلیه مصرف

   از حالت روشن به حالت خاموش تغییر وضعیت دهید.

 

 دستگاه پس  بای 

بای کافی  پسجهت  ایمن دستگاه،  بایکردن  کلید  در شکلست  مینیاتوری مشخص شده  فعال    2پس  حالت  به  را 

ها  در این دستگاهپس  درآورید )در جهت پائین به باال(. در نظر داشته باشید به دلیل مکانیکی بودن عملیات بای

 کننده مقداری وقفه زمانی تجربه خواهد کرد.بدیهی است که مصرف
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 خروجی دستگاه   ( PF) ضریب توان 

 

   : نمودار ضریب توان استابیالیزر بر اساس ولتاژ ورودی3شکل

توجهی کاهش  برخالف دستگاه قابل  آنها بصورت  توان  ولتاژ ورودی، ضریب  با کاهش  بازار که  های موجود در 

  180Vدامنه ولتاژ ورودی    اند که قادر هستند وقتیای طراحی شدهد استابیالیزرهای شرکت مگامداوم بگونهیابمی

، ضریب  عمل نمایند، اما جهت افزایش طول عمر و ضریب اطمینان دستگاه  (PF=1)است با ضریب توان واحد  

بر اساس  محدود شده است. نمودار ضریب توان خروجی دستگاه  0.8ورودی بر روی    180Vقدرت در ولتاژ   ها 

 است. نشان داده شده  3تغییرات ولتاژ ورودی در شکل 

 

 موار 
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 شرایط نگهداری دستگاه 

راه • نصب،  دیده  آموزش  و  متخصص  نیروهای  توسط  باید  از  استابیالیزرها  تا  شوند  سرویس  و  اندازی 

 نماید پیشگیری شود.هرگونه خطرات احتمالی که کاربر و دستگاه را تهدید می

 خودداری نمائید. از قرار دادن دستگاه در معرض تابش آفتاب و باراش باران  •

 دستگاه را در محیطی که دارای گاز و بخار خورنده )اسیدی( است استفاده ننمائید. •

 قبل از نصب و تعمیر استابیالیزر از قطع بودن برق ورودی دستگاه اطمینان حاصل نمائید.  •

تولیدسیم  • از گرمای  ناشی  اتصاالت  اکسید شدن  از  تا  باید کامال محکم صورت گیرد  شده    کشی دستگاه 

 توسط مقاومت اتصاالت پیشگیری شود. 

مسئولیت   • صورت  این  غیر  در  باشد.  شده  وصل  زمین  به  مناسبی  بصورت  باید  استابیالیزر  ارت  اتصال 

 باشد.کننده میو عدم کارکرد سرج ارستر بر عهده مصرف  هرگونه برق گرفتگی

ن قطعات داخلی دستگاه و سیم  در حین کارکرد دستگاه از باز کردن کیس دستگاه و اقدام به لمس کرد •

 برق ورودی و خروجی دستگاه اکیدا خودداری نمائید. 

 اندازی دستگاه ننمائید. با دست های خیس و مرطوب اقدام به راه •

از قرار دادن اشیا سنگین بر روی آن، قرار دادن دستگاه در معرض تابش آفتاب، قرار دادن اشیا مقابل   •

 ری نمائید. های گردش جریان هوا خوددامحفظه

می • هوا  جریان  گردش  قطع  باعث  که  دستگاه  منفذهای  مقابل  برگه  و  استیکر  هرگونه  چسباندن  شود  از 

 اجتناب نمائید.

در زمان عدم استفاده از استابیالیزر، کلید دستگاه را خاموش کرده کابل برق خروجی را از ترمینال قطع   •

 نمائید. 

ایت دقت را بخرج دهید و همیشه حاشیه اطمینان کافی  کننده نهدر برآورد صحیح مقدار ظرفیت مصرف •

 برای دستگاه در نظر بگیرید. 

 استابیالیزرها قابلیت موازی شدن ندارند. •

توانید شرایط فوق را برقرار نمائید جهت مشاوره با شرکت سازنده تماس بگیرید و  درصورتیکه نمی ❖

 محصولی متناسب با نیازتان سفارش دهید.
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 گارانتی شرایط لغو  

 

 دستگاه توسط ضربه فیزیکی یا سقوط آسیب دیده باشد.  •

 هرگونه عوامل محیطی مانند زلزله، آتش سوزی، سیل که باعث معیوب شدن دستگاه گردد. •

 ریختن مستقیم آب بر روی دستگاه. •

 وجود گرد و غبار زیاد درون دستگاه. •

 ایراد دستگاه ناشی از استفاده غیر صحیح از آن باشد.  •

 دستکاری یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز.هرگونه  •

 کننده نا متعارف به استابیالیزر مانند دستگاه جوشکاری و ...اتصال مصرف •
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 راهنمای عیب یابی 

 DEFENDERبررسی ایرادهای مرسوم و راه حل های رفع ایراد استابیالیزر ولتاژ سری 

 رفع  عامل خطا  ایراد   -خطا 

عدم نمایش ولتاژ پس از  

 روشن شدن دستگاه 

عدم اتصال سوکت های   .1

 داخلی دستگاه 

عمل کردن حفاظت   .2

 فیوزی 

اتصاالت سوکت دستگاه را   .1

 چک نمائید. 

فیوز دستگاه را چک   .2

 نمائید. 

عدم وجود ولتاژ بعد از  

کننده، افت  اتصال مصرف

 ولتاژ خروجی دستگاه 

جاروبک در انتهای ترانس قرار  

 دارد، 

تماس با خدمات پس از فروش  

 شرکت

عدم نمایش صحیح ولتاژ  

 خروجی

 خرابی ولتمتر دستگاه  .1

خارج از محدوده بودن   .2

ولتاژ ورودی و در نتیجه  

رسیدن جاروبک به انتهای  

 مسیر

تماس با خدمات پس از   .1

 فروش شرکت

زمانیکه ولتاژ خارج از   .2

است دستگاه باید   محدوده

خاموش شود تا  

 آسیب نبیند.  کنندهمصرف
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 DEFENDER Iالیزرهای  ی راهنمای نصب سریع استاب 

 مدل رومیزی   اه مشخصات فنی دستگ 

 

 Defender I مدل

 1 2 3.5 5 7.5 10 15 20 ( KVA)توان 

 ، تمام اتوماتیک، ترانس حلقوی (کنترلرمیکرو )سروو موتوری، دارای پردازنده مرکزی تکنولوژی

 تکفاز خروجی -تکفاز ورودی   فاز

 ورودی

 تکفاز تعداد فاز 

 254VAC ~ 160 دامنه تثبیت ولتاژ 

 VAC 280 ~ 130 دامنه قابل قبول

 Hz 55 ~ 45 رنج فرکانسی 

 سرج ارستر، نوسانات ولتاژ، اضافه جریان حفاظت ورودی 

 خروجی

 220VAC RMS ± 3% ولتاژ خروجی 

 VAC 250 ~ 180 دامنه پیش فرض 

 ثانیه  120 عملکرد در اضافه بار 

 اتصال کوتاه، اضافه بار، ححفاظت دمایی حفاظت خروجی 

 مشخصات عمومی 

 سیستم فن هوشمند  خنک سازی 

 نمایشگر ال سی دی دیجیتال، دارای وضوح، رزولوشن و دقت بال  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 

 متر  2000کمتر از  ارتفاع کاری 

 در فاصله یک متری   50dBکمتر از  نویز شنیداری 

  IP20 رده حفاظتی 

 (cm)ابعاد
(L x W x H) 

55x25.5x 
38 

37x29.5x 
26.5 

39x29x 
30.5 

38 
x22.5x 
28.5 

53x30x 
22 

53x30x 
22 

38x34x 
62 

51x44.5x 
82 

 21.5 8.5 13 14.5 29 34 63 71 ( Kg)وزن 
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 DEFENDER Iالیزرهای  ی راهنمای نصب سریع استاب 

 اه مدل دیواری مشخصات فنی دستگ 

 

 Defender I WM مدل

 5 7.5 10 15 ( KVA)توان 

 ، تمام اتوماتیک، ترانس حلقوی (کنترلرمیکرو )سروو موتوری، دارای پردازنده مرکزی تکنولوژی

 تکفاز خروجی -تکفاز ورودی   فاز

 ورودی

 تکفاز تعداد فاز 

 254VAC ~ 160 دامنه تثبیت ولتاژ 

 VAC 280 ~ 130 دامنه قابل قبول

 Hz 55 ~ 45 رنج فرکانسی 

 نوسانات ولتاژ، اضافه جریان حفاظت ورودی 

 خروجی

 220VAC RMS ± 3% ولتاژ خروجی 

 VAC 250 ~ 180 دامنه پیش فرض 

 ثانیه  120 عملکرد در اضافه بار 

 اتصال کوتاه، اضافه بار، ححفاظت دمایی حفاظت خروجی 

 مشخصات عمومی 

 سیستم فن هوشمند  خنک سازی 

 نمایشگر ال سی دی دیجیتال، دارای وضوح، رزولوشن و دقت بال  نمایشگر 

 % 97بیش از  راندمان کامل 

 محیطی

 C ~ 40°C°0 کاری دمای 

 C ~ 60°C°25- دمای انبارش 

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

 متر  2000کمتر از  ارتفاع کاری 

 در فاصله یک متری   50dBکمتر از  نویز شنیداری 

  IP20 رده حفاظتی 

 (cm)ابعاد
(H x D x W) 

38 x 16 x 27 41 x 18 x 29 41 x 18 x 29  

  12 18 20 ( Kg)وزن 

 




