




 

 

 

 

 

دماي داخل  ,جهت نمایش ولتاژ فركانس جریان ورودي  وخروجی ( Touch Screen)اینچ لمسی  LCD  5.7 نمایشگر داراي .1

و گرافيکی  پنل لمسیو داراي آالرم  450اتفاق و  192و قابليت ثبت باطریها و مقداربارمصرفی و دشارژ ميزان شارژ  ,دستگاه 

(OPTIONL)  
 بروز می باشد .داراي قابليت ارتباط با كامپيوتر توسط نرم افزار  .2

  (DOUBLE  IGBT)در قسمت اینتورتر و ریکتيفایر  IGBTبهره گيري از تکنولوژي  .3

 ( Transformer Base)با بهره گيري از تکنولوژي  ترانس فورمر بيس  .4

 درجه سانتيگراد. 40درجه تا صفر% ودرجه حرارت بين  90قابليت كاركرد در رطوبت بين صفر تا .5

در SINEWAVE INPUT CURRENTداراي شکل موج سينوسی كامل   Double Conversionواقعی و  Onlineیو پی اس .6

 بار خطی و غير خطی

به  DCاتصال ولتاژ  ,اتصال خروجی  ,وحفاظتهاي جریان و ولتاژ اضافه  /EMI , RFI VARISTORداراي فيلترهاي حفاظتی  .7

  .اضافه بار در حالت اینورتر و شارژ غير مجاز می باشد ، و نوسانات رعد و برق و نویز ،معکوس DC ولتاژ، خروجی یو پی اس 

روز منطبق با استانداردهاي  CEو  OHSAS18001و  ISO14001  ISO9001:2008 و  ISO9001:2009 داراي استاندارد   .8

 دنيا 

 می باشد .  9/0 و پاور فاكتور خروجی   %99پاور فاكتور ورودي داراي  .9

  (POWER FACTOR CORRECTION PFC)با قابليت بهره گيري از سيستم اصالح ضریب قدرت  .10

یوپی اس از طریق اینترنت    Managerو  Monitoringجهت  ID NUMBERداراي  SNMPقابليت كاركرد با سيستم  .11

(OPTIONAL) 

  BATTERY MANAGEMENT مدیریت باتريداراي سيستم  .12

             (SEPARATE BATTERY CHARGER ENSURES CORRECT RIPPLESS) رژر مستقل  و بدون ریپل شارژباطري مجهز به شا .13

   THD<+/-%3   (EN  50091-1) در بارهاي خطی و بر اساس استاندارد THDداراي حداقل  .14

 Manual bypassو    AUTOMATIC BYPASS SWITCHمجهز به سيستم  .15

 زمان باتري باقی مانده مقدار و نمایش تست باتري به صورت اتوماتيک  .16

 Full Digital Structureساختار دیجيتالی كامل  .17

 ECOMODEو عملکرد اقتصادي Small Footprintداراي ابعاد مناسب كه فضاي كمی را اشغال می كند  .18

 ورودي  تو نوسانا Noiseل تشخيص پيشرفته ركنت .19

 و قابليت كاركرد با ژنراتورخروجی  وورودي  درولتاژ   و دامنۀ فركانس قابليت تنظيم .20

 قابليت اتصال باي پس به تغذیه مجزا .21

 در مواقع اضطراري  برق و قطع رو راه اندازي اتوماتيک پس از وصل برق شه ( Cold Start)قابليت راه اندازي بدون برق شهر  .22

 تعمير و نگهداري دستگاه از قسمت جلوي دستگاه به راحتی ميسر می باشد .  .23

 قابليت هوشمندانه ذخيره سازي طوالنی مدت از كليۀ خطاهاي بوجود آمده  .24

 توانایی تقسيم بار مصرفی بين فازها  .25

 

    
 

 DOUBLE IGBT TRANSFORMER BASE هاي اس پي يو فني مشخصات

10 تا   120 KVA 

f.41.4 
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