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 POWERFULالیزرهای  ی راهنمای نصب سریع استاب 

 مقدمه 

استابیالیزرهای تکفاز طراحی و تولید    ACفاز فول اتوماتیک  استابیالیزرهای سه  POWERFULسری   بر اساس 

ترین تکنولوژی روز پیشرفتهفاز و هم تکفاز را تغذیه نماید و با داشتن  کننده سهتواند هم مصرفشده است که می

باشند. زمانیکه برق شبکه  دنیا شرایط استفاده بین المللی و همچنین استفاده در کشور عزیزمان ایران را دارا می

های بزرگ دامنه ولتاژ دچار تغییرات  نندهکسراسری دچار نوسان شده و یا به دلیل خارج شدن یا اتصال مصرف

 نماید.  ننده تحویل میکخود ولتاژ پایدار تثبیت شده به مصرفگردد این دستگاه در خروجی می

سازد، داشتن طول عمر طوالنی، ظرفیت باال، راندمان  های مشابه متمایز میمواردی 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.کمی است. نصب راحت و ضریب اطمینان باال از دیگر ویژگیهای این خانواده از استابیالیزرها می

و    380Vتواند همزمان ولتاژ  نرو این دستگاه میباشد. از ایسیم )سه فاز + نول( می  4خروجی این دستگاه بصورت  

220V  اختیار مصرف بسیار  در   ... و  کامپیوتری  هوا،  تهویه  برای مصارف صنعتی، کشاورزی،  و  قرار دهد  کننده 

 باشد. مناسب می

کاربری برای  سری  نظامی،  این  مخابرات،  و  ارتباطات  پست،  نقل،  و  حمل  صنعتی،  از  اعم  گسترده  بسیار  های 

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

سیستم  نساجی،  تجهیزات  پزشکی،  و  تجهیزات  ساختمان  روشنایی  خانگی،  وسایل  تلویزیون،  و  رادیو  تهویه،  های 

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

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

 :اندمتنوعی است که در ادامه لیست شده

لحظه ✓ ولتاژ  اگر  برق  و  رعد  وقوع  در صورت  ارستر:  ورودی  حفاظت سرج  در  زیاد  بسیار  دامنه  با  ای 

کننده ممانعت  عمل کرده و از انتقال این ولتاژ به مصرفاستابیالیزر ظاهر گردد، حفاظت دستگاه سریعا  

 نماید.می
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 POWERFULالیزرهای  ی راهنمای نصب سریع استاب 

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

 حفاظت دستگاه عمل کرده و خروجی را قطع خواهد کرد. 

ماکزی ✓ ولتاژ  از  بیش  ورودی  برق  ولتاژ  اگر  ولتاژ:  اضافه  باشد  حفاظت  دستگاه  برای  شده  تعریف  مم 

 ثانیه )قابل تنظیم( عمل کرده و خروجی را قطع خواهد کرد.  5حفاظت دستگاه پس از 

حفاظت افت ولتاژ: اگر ولتاژ برق ورودی کمتر از ولتاژ مینیمم تعریف شده برای دستگاه باشد حفاظت   ✓

 اهد کرد.ثانیه )قابل تنظیم( عمل کرده و خروجی را قطع خو  5دستگاه پس از 

حفاظت کنترل فاز: وقتی حداقل یکی از فازهای ورودی قطع شود حفاظت دستگاه عمل کرده و خروجی   ✓

 دستگاه را قطع خواهد کرد. 

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

 نماید.سریعا خاموش می

 

 و نکات قبل از نصب ملزومات محیطی  

 استابیالیزر باید در مکان سرپوشیده استفاده گردد.  •

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

 خورنده نگهداری شود. 

 گردش جریان هوای اطراف دستگاه باید مناسب باشد. •

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

 برخوردار باشد. 

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

 یابد.می

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

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

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

 دستگاه نباید در معرض تابش امواج رادیواکتیو قرار گیرد. •
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 های شدید خودداری شود. تکاناز وارد کردن ضربات مکانیکی غیرمعمول مانند ضربه شوک و یا  •

 ها اکیدا خودداری فرمائید. از موازی کردن استابیالیزر •

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

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

 گرفته شده باشد.

باشد، لطفا جهت مشاوره و یا تهیه  برقراری شرایط محیطی فوق برای شما مقدور نمیتوجه: اگر  

 محیط مناسب با شرکت مگامداوم تماس بگیرید. 

 دستگاه نصب  

 لطقا قبل از کابل کشی و نصب دستگاه به موارد زیرتوجه فرمائید: 

 دستگاه را قطع نمائید. جهت پیشگیری از برق گرفتگی قبل از انجام کابل کشی برق ورودی  •

 محصول باید توسط تکنسین آموزش دیده و مجرب نصب شود.  •

 

 جابجائی: (1

 جابجائی باید بصورت آرام و نرم صورت گیرد تا جعبه دستگاه و تجهیزات داخل آن آسیب نبیند.  •

دستگاه در  ای و تعمیرات باید فضای کافی در اطراف  های دورهجهت گردش جریان هوا، انجام سرویس •

 نظر گرفته شود. 

 

 

 انتخاب کابل  (2

انتخاب   • کابلشو سایز مناسب  و  کابل  اتصاالت ورودی و خروجی،  بودن  از مطمئن  جهت حصول اطمینان 

 نمائید. 

در انتخاب سایز کابل باید مواردی نظیر دفع حرارت تولید شده، شرایط محیطی، نحوه اتصال، طول خط   •

 د.انتقال و ... باید مد نظر قرار گیر
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دستگاه   • راهنمای  دفترچه  طبق  بر  و  دستگاه  ظرفیت  اساس  بر  باید  دستگاه  خروجی  و  ورودی  کابل  قطر 

باری اضافه  کابل جهت  اطمینان  حاشیه  به  دستگاه  کابل  قطر  انتخاب  در  فرمائید.  باشد.  توجه  کوتاه مدت  های 

 باشد:ذیل می لهای مختلف استابیالیزرها به شرح جدوسطح مقطع پیشنهادی جهت اتصاالت توان

 

 100KVA 120KVA 160KVA 200KVA توان دستگاه 

 5x50mm 5x70mm 5x95mm 5x120mm نمره کابل ورودی

 5x35mm 5x50mm 5x70mm 5x95mm نمره کابل خروجی 

 152 182 243 304 ( Aهرفاز ) نامیجریان 

ولتاژ   دامنه  اگر  اما  کنند،  کار  خود  نامی  توان  در  ایرادی  هیچ  بدون  هستند  قادر  ها  دستگاه  اینکه  علیرغم  توجه: 

شود  بارگذاری روی استابالیزرها توصیه می  % 70کاهش می یابد جهت افزایش طول عمر دستگاه    200Vورودی تا  

 بارگذاری روی استابالیزر توصیه می شود.  %60کاهش می یابد،  200Vو اگر دامنه ولتاژ ورودی به کمتر از 

 

 اتصاالت کابل  (3

  Cو    A  ،Bهای ورودی استابیالیزر که در داخل کابینت دستگاه با عالئم  کابل برق ورودی باید به ترمینال •

 اند وصل شوند.  مشخص شده

  cو    a  ،bهای خروجی استابیالیزر که در داخل کابینت دستگاه با عالئم  کننده باید به ترمینالکابل مصرف •

 اند وصل شوند.  مشخص شده

با حرف   • و  بین ورودی و خروجی  ترمینال نول دستگاه که بصورت مشترک  را به  مشخص    Nسیم نول 

 است متصل نمائید.شده

 نمائید.اند وصل  مشخص شده 〨هایی که با عالمت سیم ارت را به ترمینال •

است، جهت اتصاالت وروی و خروجی  تعدادی کابلشو در لوازم جانبی دستگاه قرار داده شده  1مطابق شکل •

 از آنها استفاده نمایید.
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 های مخصوص سیم بندی: کابلشو1شکل

 

 
 POWERFULهای ورودی و خروجی استابیالیزرهای سه فاز : شمای سیم بندی کابل2شکل

 سه فاز ورودی  ①

 نول  ②

 سه فاز خروجی ③
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های نشانه گذاری شده بر روی استابیالیزر برای  باشند. لطفا از برچسب های فوق جهت راهنمایی میدستورالعمل

 سهولت در نصب و مسیریابی استفاده نمائید.

های ورودی و خروجی را اشتباه وصل ننمائید. نمائید جای کابلدر حین کابل کشی دقت  

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

 شده و حتی ممکن است خرابی به دنبال داشته باشد. 

 

 

 POWERFULهای مختلف استابیالیزر سه فاز : معرفی قسمت 3شکل
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فیوز ورودی  ①  

سرج ارستر  ②  

برد کنترل  ③  

   Aواریاک فاز  ④

 Bواریاک فاز  ⑤

 Cواریاک فاز  ⑥

 

 

 

 POWERFULالیزر یهای مختلف استاب : معرفی قسمت 4شکل
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 ترمینال های ورودی و خروجی  ①

 کلید بای پس  ②

 کنتاکتور خروجی  ③

 ترانسفورماتور تقویت کننده  ④

  Aترانسفورماتور جبران کننده فاز  ⑤

 Bترانسفورماتور جبران کننده فاز  ⑥

 Cترانسفورماتور جبران کننده فاز  ⑦

 

 LCDویژگیهای  

 قابلیت نمایش ولتاژ خروجی به صورت فاز به فاز و فاز به نول  •

 نولقابلیت نمایش ولتاژ ورودی به صورت فاز به فاز و فاز به  •

 قابلیت نمایش خطای اضافه ولتاژ خروجی •

 قابلیت نمایش خطای کاهش ولتاژ خروجی •

 قابلیت نمایش جریان خروجی  •

 قابلیت نمایش خطای اضافه جریان خروجی •

 قابلیت تنظیم محدوده ولتاژ خروجی جهت حفاظت دستگاه  •

 قابلیت تنظیم محدوده جریان خروجی جهت حفاظت دستگاه  •

 ( SEQUENCEل کردن توالی فاز)قابلیت فعال یا غیر فعا •

 

 LCDشرح کاراکترهای  

• F-S  نمایش موجود نبودن فازهای ورودی : 

• V-Hنمایش اضافه ولتاژ خروجی : 

• V-L نمایش کاهش ولتاژ خروجی : 
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• C-Hنمایش اضافه جریان خروجی : 

• UAB نمایش ولتاژ بین فاز :R وS ورودی 

• UBC نمایش ولتاژ بین فاز :S  وT ورودی 

• UCA نمایش ولتاژ بین فاز :R  وT ورودی 

• Uab نمایش ولتاژ بین فاز :R  وS خروجی 

• Ubc نمایش ولتاژ بین فاز :S  وT خروجی 

• Uca نمایش ولتاژ بین فاز :R  وT خروجی 

• UAنمایش ولتاژ بین فاز :R  وN ورودی 

• UB نمایش ولتاژ بین فاز :S  وN ورودی 

• UC نمایش ولتاژ بین فاز :T وN ورودی 

• Ua نمایش ولتاژ بین فاز :R  وN خروجی 

• Ub نمایش ولتاژ بین فاز :S   وN خروجی 

• UC نمایش ولتاژ بین فاز :T  وN خروجی 

• Ia جریان فاز :R  خروجی 

• Ib جریان فاز :S خروجی 

• Ic جریان فاز :T خروجی 
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 صفحه کلید دستگاه  راهنمای  

 

 

 سه فاز   POWERFULالیزرهای  یاستاب  LCD: نمایی از 5شکل

 تغییر حالت نمایش کاراکترهای دستگاه / بازگشت  ①

 تنظیمات  / تائید  ②

 جهت پایین  ③

         جهت باال      ④

 غیر فعال نمودن صدای بازر دستگاه  ⑤

حالت نمایش دستی کار به  نمایش کاراکترها  از حالت  نمایش خود A/Mتوجه: با فشردن کلید 

 کند.تغییر می

ثانیه،  نمایش کاراکترها از حالت سه فاز به تک فاز و   3به مدت  A/Mتوجه: با فشردن کلید 

 کند. بالعکس تغییر می
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 راهنمای تنظیم منو های دستگاه 

 

 3را به مدت   UPو  SETبرای وارد شدن به منوی تن یمات، کلیدهای 
ثانیه فشار می دهیم

 P01اکنون وارد  لیست منوهای دستگاه شده ایم و اولین منو به نام
مشاهده می شود

وارد منویی خواهیم شد که قصد تن یم شدن  ن را   SETبا فشردن کلید 
.داریم

تغییراتی را که مد ن ر داریم انجام  DOWNو  UPبا فشردن کلید های 
.می دهیم

.تغییراتی را که انجام داده ایم  خیره خواهد شد   SETبا فشردن کلید 

لیست منوهای   DOWNو  UPبا فشردن کلیدهای 
.قابل مشاهده است P29تا  P01دستگاه از 

 

 

گردیم ، و اگر کلید الیزر بازمییاستاب یکبار فشرده شود به لیست منوهای     A/Mتوجه : اگر کلید  

A/M  ثانیه فشار دهیم از منوی تن یمات خارج می شویم. 3را به مدت 
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 دستگاه شرح منو های  

• P01 باشد. قابل تغییر می -ولت +/ 20تا  5/4:  تنظیم دقت ولتاژ خروجی که ازرگوالسیون خروجی 

• P02  :توان روی عدد دلخواه تنظیم نمود. میولتاژ خروجی را در این منو ولتاژ خروجی 

• P06    :ت قطع باال که بر حسب ثانیه و از  زمان تاخیر در قطع خروجی در حال زمان قطع در ولتاژ قطع باال

 ثانیه قابل تنظیم است. 180یک تا 

• P07    :باال قطع  میولتاژ  را  باال  قطع  تنظیمولتاژ  منو  این  در  معادل    توان  عدد  یک  هر  ولت    1نمود. 

 ثبت شده است. 30باشد. به صورت پیش فرض بر روی عددمی

• P08    :پایین ولت    1توان در این منو تنظیم نمود. هر یک عدد معادل  ولتاژ قطع پایین را میولتاژ قطع 

 ثبت شده است.  40باشد. به صورت پیش فرض بر روی عدد می

• P09  زمان تاخیر در قطع خروجی در حالت قطع پایین که بر حسب ثانیه  : زمان قطع در ولتاژ قطع پایین

 باشد. قابل تنظیم می 180تا  1و از 

• P15    :یا غیر فعال کردن میتوالی فاز قابل فعال  اگر عدد یک انتخاب شود  توالی فاز در این منو  باشد. 

 شود. فعال و اگر عدد صفر انتخاب شود غیر فعال می

 

پارامترها بر روی تن یمات کاراخانه تن یم شده است، در تن یم کردن این مقادیر توجه: همه 

 نهایت دقت را بکار ببرید.
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 POWERFULالیزرهای  ی راهنمای نصب سریع استاب 

 

 روشن کردن دستگاه 

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

    ها را بصورت پله ای وارد مدار نمائید.وضعیت دهید، سپس مصرف کنندهاز حالت خاموش به حالت روشن تغییر  

 

 کردن دستگاه   خاموش 

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

 را از حالت روشن به حالت خاموش تغییر وضعیت دهید. 

 

 دستگاه پس  بای 

پس تغییر  را از حالت رگوالتور به حالت بای(  4)شکل  پسبای  کردن ایمن دستگاه، کافی است کلید  پسبایجهت  

به دلیل مکانیکی بودن عملیات بای باشید  داشته  نظر  این دستگاهپس  وضعیت دهید. در  است که  ها  در  بدیهی 

 کننده مقداری وقفه زمانی تجربه خواهد کرد. مصرف
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 POWERFULالیزرهای  ی راهنمای نصب سریع استاب 

 

 خروجی دستگاه   ( PF) ضریب توان 

 

 : نمودار ضریب توان استابیالیزر بر اساس ولتاژ ورودی  6شکل

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

 272Vدامنه ولتاژ ورودی    اند که قادر هستند وقتیای طراحی شدهالیزرهای شرکت مگامداوم بگونهید استابیابمی

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

ها بر اساس  محدود شده است. نمودار ضریب توان خروجی دستگاه  0.8ورودی بر روی    272Vقدرت در ولتاژ  

 نشان داده شده است.   6تغییرات ولتاژ ورودی در شکل 

 

 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

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

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

 الیزر از قطع بودن برق ورودی دستگاه اطمینان حاصل نمائید. یقبل از نصب و تعمیر استاب  •
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 POWERFULالیزرهای  ی راهنمای نصب سریع استاب 

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

 توسط مقاومت اتصاالت پیشگیری شود. 

باشند ولی جهت افزایش طول  نامتعادل را دارا می  %100های  کنندهها قابلیت اتصال به مصرفاین دستگاه •

سیم  در  ناگوار  اتفاقات  از  جلوگیری  و  دستگاه  میعمر  پیشنهاد  ساختمان  مکان  االحتی  شودکشی 

 ها بصورت متعادل بر روی فازها پخش گردد.  کنندهمصرف

استاب  • ارت  مسئولیت  یاتصال  صورت  این  غیر  در  باشد.  شده  وصل  زمین  به  مناسبی  بصورت  باید  الیزر 

 باشد.کننده میهرگونه برق گرفتگی و عدم کارکرد سرج ارستر بر عهده مصرف

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

 برق ورودی و خروجی دستگاه اکیدا خودداری نمائید. 

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

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

 ی گردش جریان هوا خودداری نمائید. هامقابل محفظه

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. 

کننده نهایت دقت را بخرج دهید و همیشه حاشیه اطمینان کافی  ار ظرفیت مصرفدر برآورد صحیح مقد •

 برای دستگاه در نظر بگیرید. 

 استابیالیزرها قابلیت موازی شدن ندارند. •

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

 سفارش دهید.محصولی متناسب با نیازتان 
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 POWERFULالیزرهای  ی راهنمای نصب سریع استاب 

 

 شرایط لغو گارانتی 

 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. •

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

 هرگونه دستکاری یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز. •

 اتصال مصرف کننده نا متعارف به استابیالیزر مانند دستگاه جوشکاری و ... •
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 POWERFULالیزرهای  ی راهنمای نصب سریع استاب 

 

 راهنمای عیب یابی 

 DEFENDERهای رفع ایراد استابیالیزر ولتاژ سری بررسی ایرادهای مرسوم و راه حل

 روش رفع ایراد علت خرابی 

 دستگاه روشن نمی شود 

.اتصاالت ورودی به درستی وصل  1

 اند. نشده 

 . عدم وجود برق ورودی 2

اتصاالت ورودی را بررسی کنید تا   .1

 قطعی نداشته باشند. 

ولتاژ برق ورودی را با ولتمتر چک  .2

 نمائید

 یک فاز قطعی ولتاژ در 

.اتصاالت ورودی به درستی وصل  1

 اند. نشده 

 . عدم وجود برق ورودی 2

اتصاالت ورودی را بررسی کنید تا   .1

 قطعی نداشته باشند. 

ولتاژ برق ورودی را با ولتمتر چک  .2

 نمائید

بعد از روشن شدن 

دستگاه ولتاژ فاز ها  

 نامتعادل میگردد 

 ولتاژ ورودی نامتعادل است .1

ورودی و  اتصال معکوس  .2

 خروجی

 عملکرد غیرنرمال هرفاز .3

عدم اتصال یا اتصال نامناسب   .4

 سیم نول

از مناسب بودن برق شبکه سراسری   .1

 اطمینان حاصل نمائید. 

اتصال را بررسی و ایرادهای احتمالی  .2

 را برطرف نمائید.

اتصاالت هر فاز را از حیث محکم   .3

 بودن بررسی نمائید.

 سیم نول را متصل نمائید.  .4

نامتعادل شدن شدید  

ولتاژ فازها در خروجی 

 دستگاه

ولتاژ ورودی خارج از بازه   .1

 باشد تصحیح می

کننده نامتعادل شدیدی  مصرف .2

 به دستگاه متصل است

هایی که نیاز مبرم به  کننده مصرف .1

ولتاژ سه فاز متعادل دارند )مانند  

موتورهای سه فاز( را قطع کنید و  

 نمائید. ولتاژ شبکه را چک 

سعی نمائید باالنس فازها را رعایت  .2

 نمائید.
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 مشخصات فنی دستگاه 

 

 POWERFUL III مدل دستگاه 

 100 120 150 200 270 320 400 500 (Kva)توان

 ، تمام اتوماتیک، ترانس استوانه ای ( میکرو کنترلر) سروو موتوری، دارای پردازنده مرکزی تکنولوژی

 سه فاز خروجی مستقل  -سه فاز ورودی  تعداد فاز

 ورودی
 285VAC ~ 430 VAC دامنه تثبیت ولتاژ

 VAC ~ 480 VAC 235 دامنه قابل قبول

 Hz 55 ~ 45 رنج فرکانسی

 سرج ارستر، نوسانات ولتاژ، اضافه جریان، کنترل فاز، توالی فاز  حفاظت ورودی
 خروجی

 VAC RMS ±3% 380 ولتاژ خروجی

 VAC 433 ~ 311 پیش فرضدامنه 

 ثانیه  120 عملکرد در اضافه بار

 اتصال کوتاه، اضافه بار، حفاظت دمایی حفاظت خروجی
 مشخصات عمومی 

 سیستم فن هوشمند  خنک سازی
 ، دارای وضوح و رزولوشن باال، دارای دقت باالRMSنمایشگر ولتاژ آنالین هوشمند و جریان  نمایشگر

 % 97بیش از راندمان کامل 

 محیطی 
 C ~ 40°C°0 دمای کاری

 C ~ 60°C°25- دمای انبارش 

 (DIN 40040استاندارد )بدون تقطیر  %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) 
85x121x 

150 
85x121x 

150 
120x80x 

150 
90x130x 

160 
90x130x 

160 
116x128x 

210 
185x125x 

230 
185x125x 

230 

 535 585 645 775 1010 1080 1250 1350 (Kg)وزن 

 




