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استابالیسر چیست؟
استاتالیشر دستگاّیست تزای تٌظین ٍ تثثیت ٍلتاص جْت جلَگیزی اس آسیة تجْیشات الکتزیکی ٍ الکتزًٍیکی در تزاتز
افشایص ،کاّصًَ ،ساى ٍ پزشّای ًاگْاًی تزق ضْز .استاتالیشر تا داضتي سیستن هیکزٍپزٍسسَریٍ ،لتاص ٍرٍدی را
اًذاسُگیزی ًوَدُ ٍ تا تَجِ تِ کاّص یا افشایص ٍلتاص در ٍرٍدیٍ ،لتاص ثاتتی را در خزٍجی ارائِ هی دّذ .ایي دستگاُ در
تاسار تِ ًام تزاًس هحافظ تزق ًیش ضٌاختِ هیضَد.

انواع استابالیسر
 -1استاتالیشرّای رلِ ای یا پلِای ) (ReleSYSکِ عول اصالح ٍلتاص اس طزیك تغییز اًتخاب خزٍجی هٌاسة اتَتزاًس
داخلی تا کوک رلِ ّای هَجَد ،اًجام هیپذیزد.
 -2استاتالیشرّای سزٍٍ هَتَری ) (ServoSYSکِ عول اصالح ٍلتاص تَسط سیستن هیکزٍپزٍسسَری ٍ اس طزیك تغییز
تعذاد دٍر سینپیچّای هَجَد تز رٍی ّستِّای حلمَی ٍ استَاًِای صَرت هیپذیزد .دلت ،پیَستگی خطی ٍ
ٍلتاص خزٍجی ثاتت اس خصَصیات تارس ایٌگًَِ دستگاُّاست.

موارد استفاده از استابالیسر
SOHO

E-MEDICAL

DATACENTER

هصارف خاًگی ٍ اداری جْت حفاظت اس کاهپیَتز ،تلَیشیَى ،یخچال ٍ ...
تیوارستاىّا ٍ آسهایطگاُّا
دیتا سٌتز

TRANSPORT

حول ٍ ًمل

EMERGENCY

اضطزاری

INDUSTRY

صٌعت

SOHO

ٍ رٍدی /خرٍجی تک فاز
 سیستن تٌظین ٍلتاش رلِ ای
 هطابك با استاًدارد ّای برق ایراى
 بازُ ٍسیع اصالح ٍلتاش
 سیستن َّشوٌد هیکرٍپرٍسسَری جْت کٌترل تواهی لسوت ّای دستگاُ
 سیستن تاخیر در ٍصل لابل تٌظین
 سیستن حفاظت در برابر ًَیس ٍ پارازیتّای لحظِ ای در ٍلتاش خرٍجی
 حفاظت در برابر افسایش یا کاّش بیش از حد هجاز ٍلتاش
 حفاظت در برابر اتصال کَتاُ
 هجْس بِ ًشاى دٌّدُ هراحل کارکرد ٍ هیساى ٍلتاش ٍرٍدی ٍ خرٍجی بِ صَرت دیجیتال
 کلید  BY-PASSجْت اتصال ٍرٍدی ٍ خرٍجی در شرایط اضطراری
 آلَدگی صَتی بسیار کن
 لابل استفادُ در توام هحیط ّا

مشخصات دستگاٌ

مذل استابالیسر )(ReleSYS
11-8

11-10

11-3

11-5

11-1

شرایط محیطی
دمای عملکرد

0-40C

حذاکثر رطًبت مجاز

90%

ابعاد (ساوتی متر) WxDxH
يزن دستگاٌ )(Kg

29x38x54
23

22

25x33x46

23x30x45

19x21x31

16

13

6

مشخصات مکاویکی
تًُیٍ اجباری با استفادٌ از فه

وحًٌ تًُیٍ
درجٍ حفاظت دستگاٌ

IP20
از پاییه سمت پشت دستگاٌ

محل يريد ي خريج کابل َا
روگ

RAL 7035

مشخصات الکتریکی
تًان )(KVA

10

8

يلتاش وامی يريدی )(VAC

5
220

بازٌ تغییرات يلتاش يريدی )(VAC

120-260

فرکاوس )(Hz

50/60

يلتاش خريجی )(VAC

220

بازٌ تغییرات يلتاش خريجی

5%

جریان خريجی
حذاکثر جریان خريجی
راوذمان

3

1

40

32

20

12

4

40.5

36

23

13.5

4.5

98%

سیستم
وًع سیستم

رلٍ ای

تعذاد پلِّای ّای تمَیت يلتاش

3

تعذاد پلِّای تضعیف يلتاش

1

سهاى تاخیز در ٍصل
پارامترَای قابل ومایش
حفاظت ّا

5Sec and 3min Selectable
چریان يريدی ييلتاش خريجی بصًرت دیجیتال ،عملکرد دستگاٌ بصًرت LED

اتصال کًتاٌ ،افسایش ي کاَش بیش از حذ يلتاش ،اضافٍ بار

يلتاش خريجیLCD
حالت دستگاٌ LED

E-MEDICAL

SOHO

EMERGENCY

ٍ رٍدی /خرٍجی تک فاز
 سیستن تٌظین ٍلتاش سرٍٍ هَتَری
 هطابك با استاًدارد ّای برق ایراى
 دارای صفحِ ًوایش LCD
 بازُ ٍسیع اصالح ٍلتاش
 سیستن َّشوٌد هیکرٍپرٍسسَری جْت کٌترل تواهی لسوت ّای دستگاُ
 سیستن تاخیر در ٍصل لابل تٌظین
 سیستن حفاظت در برابر ًَیس ٍ پارازیت ّای لحظِ ای در ٍلتاش خرٍجی
 حفاظت در برابر افسایش یا کاّش بیش از حد هجاز ٍلتاش
 حفاظت در برابر اتصال کَتاُ
 هجْس بِ ًشاى دٌّدُ هراحل کارکرد ٍ هیساى ٍلتاش ٍرٍدی ٍ خرٍجی بِ صَرت دیجیتال
 کلید  BY-PASSجْت اتصال ٍرٍدی ٍ خرٍجی در شرایط اضطراری
 آلَدگی صَتی بسیار کن

مشخصات دستگاٌ

مدل استابالیزر )(ServoSYS
11-20

11-15

11-10

11-8

11-5

11-3

11-1

شرایط محیطی
دمای عملکرد

-5 upto +40C

حذاکثر رطًبت مجاز

90%

ابعاد (ساوتی متر) WxDxH
يزن دستگاٌ )(Kg

40x33x65

65

29x24x42

62

33

26

29x22x40

29x22x24

28x18x15

16

13

5

مشخصات مکاویکی
تًُیٍ اجباری با استفادٌ از فه

وحًٌ تًُیٍ
درجٍ حفاظت دستگاٌ

IP20
از پاییه سمت جلًی دستگاٌ

محل يريد ي خريج کابلَا
روگ

RAL 7035

مشخصات الکتریکی
تًان )(KVA

20

15

10

يلتاش وامی يريدی )(VAC

220

بازٌ تغییرات يلتاش يريدی )(VAC

160-250

فرکاوس )(Hz

50/60

يلتاش خريجی )(VAC

220

بازٌ تغییرات يلتاش خريجی
جریان خريجی

8

5

3

❶ ±1% -❷ 3% -❸ 5% Selectable
80

60

40

32

ضریب تًان بار خريجی

0.8

راوذمان

98%

20

12

سیستم
وًع سیستم
زمان تاخیر در يصل
پارامترَای قابل ومایش
حفاظت َا

1

سريي مًتًری
5Sec and 3min Selectable
يلتاش يريدی يخريجی بصًرت دیجیتال ،عملکرد دستگاٌ بصًرت LED
اتصال کًتاٌ ،افسایش ي کاَش بیش از حذ يلتاش ،اضافٍ بار

4

DATACENTER E-MEDICAL

SOHO

TRANSPORT EMERGENCY

INDUSTRY



ٍرٍدی /خرٍجی سِ فاز



سیستن تٌظین ٍلتاش سرٍٍ هَتَری



هطابك با استاًدارد ّای برق ایراى



دارای صفحِ ًوایش LCD



بازُ ٍسیع اصالح ٍلتاش



زهاى اصالح ٍلتاش خرٍجی کوتر از ًین ثاًیِ



تٌظین هیساى دلت ٍلتاش خرٍجی



ٍلتاش خرٍجی کاهال پیَستِ ٍ بدٍى ًَساى



شکل هَج خرٍجی کاهال سیٌَسی



دارای سیستن لطع یک فاز )(PHASE FAILURE



سیستن لطع دستگاُ در صَرت دٍ فاز شدى ٍلتاش ٍرٍدی



تَاًائی اصالح هستمل ٍ باالًس ّر فاز بِ صَرت هجسا



سیستن َّشوٌد هیکرٍپرٍسسَری جْت کٌترل تواهی لسوت ّای دستگاُ



سیستن تاخیر در ٍصل لابل تٌظین



سیستن حفاظت در برابر ًَیس ٍ پارازیت ّای لحظِ ای در ٍلتاش خرٍجی



سیستن َّشوٌد في



حفاظت در برابر افسایش یا کاّش بیش از حد هجاز ٍلتاش



حفاظت در برابر اتصال کَتاُ



دارای حفاظت افسایش دهای داخلی )(OVER TEMPERATURE



هجْس بِ ًشاى دٌّدُ هراحل کارکرد ٍ هیساى ٍلتاش ٍرٍدی ٍ خرٍجی بِ صَرت دیجیتال



کلید  BY-PASSجْت اتصال ٍرٍدی ٍ خرٍجی در شرایط اضطراری



صفحِ ًوایش دیجیتال جْت ًوایش ٍلتاش ٍرٍدی ،خرٍجی ،جریاى هصرفی ّر فاز بِ صَرت جداگاًِ ٍ شرایط عوَهی
دستگاُ



سیستن ّشدار صَتی



آلَدگی صَتی بسیار کن

مشخصات دستگاٌ

33-60

33-50

مذل استابالیسر

)(ServoSYS

33-30

33-20

33-15

33-9

شرایط محیطی
دمای عملکرد

-10 upto +40C

حذاکثر رطًبت مجاز

90%

ابعاد (ساوتی متر) WxDxH
يزن دستگاٌ )(Kg

65x43x95
155

43x51x91
140

85

43x38x74

35x33x73

50

40

75

مشخصات مکاویکی
تًُیٍ اجباری با استفادٌ از فه ًَشمىذ

وحًٌ تًُیٍ
درجٍ حفاظت دستگاٌ

IP20
از پاییه سمت جلًی دستگاٌ

محل يريد ي خريج کابلَا
روگ

RAL 7035

مشخصات الکتریکی
تًان )(KVA

60

50

30

يلتاش وامی يريدی )(VAC

380

بازٌ تغییرات يلتاش يريدی )(VAC

277-430

فرکاوس )(Hz

50/60

يلتاش خريجی )(VAC

380

بازٌ تغییرات يلتاش خريجی
جریان خريجی

20

15

❶ ±1% -❷ 3% -❸ 5% Selectable
90

75

27

40

ضریب تًان بار خريجی

0.9

راوذمان

98%

20

سیستم
وًع سیستم
زمان تاخیر در يصل
پارامترَای قابل ومایش
حفاظتَا

9

سريي مًتًری
5Sec and 3min Selectable
جریان خريجی بصًرت دیجیتال ،عملکرد دستگاٌ بصًرت LED
اتصال کًتاٌ ،افسایش ي کاَش بیش از حذ يلتاش ،اضافٍ بار

12

مشخصات دستگاٌ

مذل استابالیسر
33-500

33-400

33-300

)(ServoSYS

33-200

33-150

33-100

33-80

شرایط محیطی
دمای عملکرد

-20 upto +45C

حذاکثر رطًبت مجاز
ابعاد (ساوتی متر) WxDxH
يزن دستگاٌ )(Kg

90%
60x125x200

440

50x105x180
400

360

40x90x160
300

270

30x72x127
200

180

مشخصات مکاویکی
تًُیٍ اجباری با استفادٌ از فه ًَشمىذ

وحًٌ تًُیٍ
درجٍ حفاظت دستگاٌ

IP20
از پاییه سمت پشت دستگاٌ

محل يريد ي خريج کابلَا
روگ

RAL 7032

مشخصات الکتریکی
تًان )(KVA

500

400

300

يلتاش وامی يريدی )(VAC

380

بازٌ تغییرات يلتاش يريدی )(VAC

280-450

فرکاوس )(Hz

50/60

يلتاش خريجی )(VAC

)380 (360-400 Adjustable

بازٌ تغییرات يلتاش خريجی
جریان خريجی
ضریب تًان بار خريجی
راوذمان

200

150

100

80

±1% to 5% Selectable
750

600

450

300

230

150

120

ضریب تًان بار خريجی تاثیری وذارد
98%

سیستم
وًع سیستم
زمان تاخیر در يصل
پارامترَای قابل ومایش
حفاظتَا

سريي مًتًری
5Sec and 3min Selectable
يلتاش ي جریان يريدی/خريجی ،تًان ،اورشی ،دما بصًرت دیجیتال ،عملکرد دستگاٌ بصًرت LED
اتصال کًتاٌ ،افسایش ي کاَش بیش از حذ يلتاش ،اضافٍ بار

