
:يليما DVR-M3المنظم من سلسلة يوفر 

.المضطربغير الالجهد الجيبي تنظيم -

.عالية للغايةدقة بACالمترددموازنة التيار -

٪ 0.4± ضمن الجهد الخارج مكثف ، والحفاظ على استقرار انتاج -

(379,87V-382,6V) بينهو الداخل حين أن الجهد في

537V……112,6V 

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

.على المدى القصيروحماية على المدى الطويل الزائدتحميلمن الحماية -

.يطهاتنشالحماية وسببمرات  تنشيط عددحفظ يتم الحماية ، شغيل عند ت-

.لتيار الكهربائي والقيم ال من الشبكة خادلاحدود الجهد يقوم بتسجيل -

.السلبيالجهد المستخدم من حماية -

.المستخدم والجهاز من التيار الزائدحماية -

سريع جًدا دون بشكٍل الجهد الخارج بتصحيح م وقي، تدريجًي ثابت ، وليس -

.المستخدمإشعار 

.لبايباساجميع القيم مقابل االحتماالت في نظام عرض -

.تنظيمدون بالبايباسنظامليدوي لتجاوز نقل -

المستمرالجهدتوفرالتياآلالتهيGÜVEN-İŞالجهدمنظمات

فيئيالكهرباالجهدرتفاعاوانخفاضتصحيحطريقعنتحتاجهالذي

.الداخليالهيكل

لتنظيمبالكاملأوتوماتيكيبشكلDVR-M3لفولطامنظماتتعمل

.المستخدممنتدخلأيدونالجهد

ك بشكل الكهربائي الخاص بالفولط، يتم قياس المنظم وبمجرد تشغيل 

.مستمر

ح النظام ألسفل تلقائًيا ، مما يمن/ التشغيل ألعلى عمليات ويتم إجراء

.المطلوبالمستمر فولطال

،المحول الذاتي فييتحكم محرك الذي ،محول ذاتي نمون المنظميتك

و المحول التي تتحكم في المحرك مقياس متعدد وبطاقة الكترونية  ل

.الداعم

ية الصغيرة يمكن لعزم الدوران أن يقوم بسرعة بتصحيح تغييرات الفولت

ة التحكم الذي يمكنه االستجابونظام DCعالي الجًدا بفضل محرك سيرفو 

.بسرعة لتغييرات الجهد

ح دائرة الكببمساعدة عندما يتم االنتهاء من التنظيم ، يتم تنشيط المحرك 

.لديها كفاءة عاليةاإللكترونية التي  

أي منطقة بأمان مع احتياجات الكهرباء العادية دون استخدامه في يمكنك 

.أي مشكلة

االتوماتيكي  منظم الفولط الديناميكي 

الكامل
3kVA - 150 kVA
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المواصفات الفنية

M3-150 M3-120 M3-100 M3-75 M3-60 M3-45 M3-30 M3-22,5 M3-15 M3-10,5 M3-6 M3-3 : DVR-M3النموذج

150 120 100 75 60 45 30 22,5 15 10,5 6 3 kVA القوة

الدخول

190-415/ 275-450 / 310/485 VAC لداخلتصحيح الجهد امجال

>155v...490v< لداجلتشغيل الجهد امجال

>47.....64 < تردد التشغيل

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

الخروج

>380v…415v<  +/- %0,4 جهد الخروج

200% ثواني عند  الشحن  10 الشحن الزائد

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

موجة جيبية محضة شكل موجة الخروج 

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

337 ON - 303V off حماية الخروج عند الجهد المنخفض

424v on ... 433 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 %
طة الرطوبة النسبية لدرجة الحرارة المحي

+25°C  

<3000 м  3 km ارتفاع التشغيل

IP 21 فئة الحماية

< 50 dB (1m) المستوى الصوتي

األبعاد

140 x 65 x 105 124 X 75 X 40 103X65X40 35X40X70 (cm)االرتفاع  xالعمق  xالطول 

580 521,6 419,4 386,4 351 228 175 154 126 105 85 54 (kg)الوزن 


