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 (  3KVAتا   1KVA)از توان 
 دارای تکنولوژی کامال دیجیتال  •

 آنالین دابل کانورژندارای تکنولوژی  •

 در اینورتر  IGBTدارای سوئیچ های  •

 دارای رنج وسیع ولتاژ ورودی  •

   RS232دارای پورت  •

   Dry Contactو  SNMP ،USBدارای پورت انتخابی  •

 دارای ضریب اطمینان و ضریب عملکرد بال  •

   ECO Modeقابلیت عملکرد در حالت  •

 ورودی  توانمجهز به مدارات اصالح ضریب   •

 دارای فیوز حفاظتی در ورودی و خروجی دستگاه   •

 داری حفاظت در مقابل اتصال کوتاه درخروجی  •

 Externalقابلیت اتصال به باتری بصورت   •

 امکان اتصال به کامپیوتر با استفاده از نرم افزار  •

 جهت اطالع از وضعیت عملکرد دستگاه در یک نگاه   MIMICدارای نمایشگر  •
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 Pascal-1 Pascal-2 Pascal-3 مـــــدل 

 1 2 3 ( KVAظرفیت )

 ورودی 

 180 ~ 275 (Vacولتاژ )

 46 ~ 54 ,  56 ~ 54 (Hzفرکانس )

 تکفاز ورودی تعداد فاز 

 0.95بار کامل ≤ ضریب توان

 36 96 96 ( Vdcولتاژ باتری )

 تعداد باتری 
3x7Ah 

3x12v External 

8x7Ah 

8x12v External 

8x7Ah 

8x12v External 

 خروجی

 0.7 ضریب توان

 220±1% (Vacولتاژ )

 50±0.5% (Battery Mode) (Hzفرکانس )

 0 زمان سوئیچ

 % 92بیش از  راندمان در بارکامل 

 % 5در بار غیر خطی > THD%، 3در بار خطی > THDسینوسی کامل،  شکل موج 

% بار به 150ثانیه، تحمل  30% بار به مدت 150% تا 130ثانیه، تحمل  60% بار به مدت 129% تا 105تحمل  اضافه باری

 میلی ثانیه  300مدت 

 3:1کمتر از  Crestضریب 

 سایر

 دارد  DCاستارت 

 (بصورت انتخابی Dry Contact و  USB) RS232 ارتباطات

SNMP انتخابی 

 برای نمایش پارامترهای دستگاه LDCبرای نمایش وضعیت کارکردی دستگاه و نمایشگر LEDنمایشگر  نمایشگر 

) 50> ( dBنویز ) متریشعاع یک  ) 

 ، افزایش غیرمجاز دمای دستگاهUPSکاهش ولتاژ باتری، برق ورودی غیرنرمال، اضافه باری، خطای  آالرم 

 حفاظت
 حفاظت افزایش ولتاژ ورودی، حفاظت افت ولتاژ باتری، حفاظت اضافه باری، حفاظت اتصال کوتاه، حفاظت دمایی

 0 ~ 40 °( Cدمای عملکردی )

 تقطیر % بدون 95تا  رطوبت

 سایز

(DxWxH)(mm) 
405x145x220 455x195x330 

 13 23 33 ( KGوزن باتری داخل )

 7 18 15 ( KGوزن باتری خارج )
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