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GÜVEN-İŞت صمم، التكنولوجيا ور تطجنبا إلى جنب مع 
نسبة متوافق مع المستخدم ويجعل الحياة أسهل بالجديد منتج 

من هاته  Wi-Fiشبكة تكنولجيا التحكم عن طريق تعد فقد . له

.و المنافسة له المماثلةاألجهزة أمام مميزاته أكبر

دتكنولوجيا الجيل الجدي

. في بعض األحيان فقط ان تريد كافي

هاته الفولتمنظمات سلسلة GÜVEN-İŞسو صمم مهند

أجل الحفاظ من  Wi-Fiعبر شبكة فيهاالتي يتم التحكم 

.على احتياجات المستخدم أولا 

يمكن مراقبة العديد من العدادات  أومنظم ، العلى  Wi-Fiباستخدام وحدة 

أي عن طريق  Wi-Fiالتحكم فيها أو تعديلها من خالل التصال بشبكة 

.متصفح على جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي أو هاتف

ه منظم الفولط األول و الوحيد الذي يمكن التحكم ب
 Wi-Fiبتقنية

املاالتوماتيكي الكمنظم الفولط الديناميكي 

  Wi-Fiبتقنية
1kVA - 50 kVA
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 GÜVEN-IŞالتكنولوجيا المقدمة من 

ة تحكم المنظم الصديق للمستخدم حيث  يتوفر على لوح

.سهلة الستخدام 

توفرالتياآللتهيGÜVEN-İŞالجهدمنظمات

فاضانختصحيحطريقعنتحتاجهالذيالمستمرالجهد

.الداخليالهيكلفيالكهربائيالجهدرتفاعاو

أوتوماتيكيبشكلDVR-M1لفولطامنظماتتعمل

.المستخدممنتدخلأيدونالجهدلتنظيمبالكامل

بائي الكهرالفولط، يتم قياس المنظم وبمجرد تشغيل 

.مستمرالخاص بك بشكل 

ا ، مما ألسفل تلق/ التشغيل ألعلى عمليات ويتم إجراء ائيا

.المطلوبالمستمر فولطاليمنح النظام 

فييتحكم محرك الذي ،محول ذاتي نمون المنظميتك

التي مقياس متعدد وبطاقة الكترونية  ل،المحول الذاتي 

.و المحول الداعمتتحكم في المحرك 

ييرات يمكن لعزم الدوران أن يقوم بسرعة بتصحيح تغ

ا بفضل محرك سيرفو  DCعالي الالفولتية الصغيرة جدا

يرات التحكم الذي يمكنه الستجابة بسرعة لتغيونظام 

.الجهد

عندما يتم النتهاء من التنظيم ، يتم تنشيط المحرك 

.يةلديها كفاءة عالاإللكترونية التي  دائرة الكبح بمساعدة 

أي منطقة بأمان مع احتياجات استخدامه في يمكنك 

.الكهرباء العادية دون أي مشكلة

:يليماWi-FiDVR-M1المنظم من سلسلة يوفر 

.المضطربغير الالجهد الجيبي تنظيم -

.عالية للغايةدقة بACالمترددموازنة التيار -

± ضمن الجهد الخارج مكثف ، والحفاظ على استقرار انتاج -

0.4 ٪(220,8V-219,2V) هو الداخل حين أن الجهد في

 65V……310Vبين

.100إلى ٪0من ٪لشحنتشغيل بسالسة على جميع ا-

على وحماية على المدى الطويل الزائدتحميلمن الحماية -

.المدى القصير

ة الحمايمرات  تنشيط عددحفظ يتم الحماية ، شغيل عند ت-

.تنشيطهاوسبب

ار لتيوالقيم ال من الشبكة خادلاحدود الجهد يقوم بتسجيل -

.الكهربائي 

.السلبيالجهد المستخدم من حماية -

.المستخدم والجهاز من التيار الزائدحماية -

بشكل  الجهد الخارج بتصحيح م وقي، تدريجًي ثابت ، وليس -

.المستخدمسريع جًدا دون إشعار 

.لبايباساجميع القيم مقابل االحتماالت في نظام عرض -

.تنظيمدون بالبايباسنظامليدوي لتجاوز نقل -

.Wi-Fiالتحكم عن طريق شبكة نظام -

توفر إمكانية و الستخدام ، هي سهلة  Wi-Fiوحدة التحكم 

، تحديد ،كما  تمكن منمختلفة و اختيالر لغات عن بعد ، التحكم 

اعدادات التشغيل للمنظم، أو تعديل العديد من التحكم 



المواصفات الفنية

M1-50 M1-40 M1-30 M1-25 M1-20 M1-15 M1-10 M1-7,5 M1-5 M1-3,5 M1-2 M1-1 DVR-M1النموذج :

50 40 30 25 20 15 10 7,5 5 3,5 2 1 kVA القوة

الدخول

110-240/ 150-250 / 180-280 VAC لداخلتصحيح الجهد امجال

>90v…285v< لداجلتشغيل الجهد امجال

>47.....64 < تردد التشغيل

(اختياري)حماية من الجهد المنخفض والعالي . التيار الزائد حماية الدخول

الخروج

>200v…240v<  +/- %0,4 جهد الخروج

200% ثواني عند  الشحن  10 الشحن الزائد

(150-250VAC المجال )-90v/s سرعة السترداد/ تصحيح السرعة 

موجة جيبية محضة شكل موجة الخروج 

(اختياري)حماية من الجهد المنخفض والعالي . التيار الزائد حماية الخروج

195 ON -175V off حماية الخروج عند الجهد المنخفض

245v on ... 250 off حماية الخروج عند الجهد المرتفع

مبادئ التشغيل

ديناميكي-معالج دقيق -محرك سيرفو 

العام

(اختياري( )ترموستات)المروحة الذكية / نظام الهواء الطبيعي  التبريد

عرض تيار الدخول و الخروج           متعدد القياسات /عرض جهد الدخول و الخروج  القياس والعرض

0..105%. مدة التشغيل المستمر عند التحميل الكامل

التحميل المستمر 105> 24/ 7 >

>96% .الكفاءة تحت التحميل

توقيف /مفتاح  تشغيل/   2-0-1مفتاح تحكم يدوي  بيباس ميكانيكي 

و اختيارات أخرى  IP20  فئة الحماية

بيئي

О> -40 °С    <+ 55°С درجة الحرارة المحيطة عند التشغيل 

О> -25 °С    <+ 60°С درجة حرارة التخزين 

< 96 %
الرطوبة النسبية لدرجة الحرارة المحيطة

+25°C  

<3000 м  3 km ارتفاع التشغيل

IP 21 فئة الحماية

.Wi-Fiنظام التحكم عن طريق شبكة  نظام التحكم

< 50 dB (1m) المستوى الصوتي

األبعاد

86X64X60 86X56X60 39X54X27 39 X 54 X 23 40 x 30 x 17,5 (cm)الرتفاع  xالعمق  xالطول 

55X40X29 45 X 40 X27 قياسات إختيارية

200 180 150 110 90 65 52 45 35 30 23 18 (kg)الوزن 


