سوئیچ خودکار  Zenerمدل Multi Switch ATS
16 to 32 A

رکمونت

تﮏ فاز به تﮏ فاز

پورت USB

ﻗابﻠیتمانیتورینﮓ

پورت RS-232

 سوئیچ خودکار منبﻊ ورودی

 مﺠﻬز به کنتاکت رله

 امکان نصﺐ در رك

 مﺠﻬز به کامﻞتریﻦ مدارهای حفاظتی

 دارای خروجیهای استاندارد IEC

 امکان مانیتورینﮓ تحت شبکه

نصﺐ آسان


 Mul� Switch ATSﯾﮏ ﺳﻮﺋﯿﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﯿﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ را ﺑﺎ دو ورودى ﻣﺠﺰاى ﺑﺮق  ACﮐﻪ ﺑﻪ آن وﺻﻞ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎرﻫﺎى ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،از دو ﻣﻨﺒﻊ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻮﻟﺪ
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب ) (ACاز ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ ،دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ،ﯾﻮ ﭘﻰ اس و ...ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﻰ در ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق ورودى اﺻﻠﻰ ﻧﻈﯿﺮ
اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ورودى اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ را در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق ورودى دوم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻰﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﻪ اﻧﺪازهاى ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ وﻗﻔﻪاى در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻰﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در دو ﻣﺪل  MTA 16 Aو  MTA 30 Aاراﺋﻪ ﻣﻰﮔﺮدد .ﺧﺮوﺟﻰﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪارﻫﺎى ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ،ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎى ﻣﺘﺼﻞ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﻰ در ﺻﻮرت وﻗﻮع اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه در ﯾﮑﻰ از ﺧﺮوﺟﻰﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻰﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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Multi Switch ATS  مدلZener جدول مشخصات فنی سوئیچ خودکار
MTA 30 A

MTA 16 A

مدل
مشخصات ورودی
ولتاژ

230 VAC single phase + N

180 to 264 VAC (selectable)

180 to 276 VAC (selectable)

محدوده ولتاژ
محدوده فرکانس

50 or 60 Hz

30 A

16 A

Terminal boards

2 × IEC 320 C14

بیشینه جریان ورودی
رابط ورودی
مشخصات خروجی

Choice of one of the two input power sources

10 A on IEC 320 C13, 16 A on IEC 320 C19

typical: 8 ms, maximum: 20 ms

بیشینه جریان
زمان سوئیچ
راندمان

> 99% @ full load
30 A on terminal, 4 × IEC 320 C13 (10 A), 1 × IEC 320
C19 (16 A)

ولتاژ

4 + 4 × IEC 320 C13 (10 A), 1 × IEC 320 C19 (16 A)

رابط خروجی
مشخصات فیزیکی
)ابعاد (ارتفاع×عمق×عرض

490 × 330 × 44 mm (1U)

وزن

5 kg

شرایط محیطی
Ambient: min 0 °C, max 40 °C

دمای کاری

max 95% non-condensing

رطوبت کاری

max 35 dBA @ 1 m

نویز شنیداری
سایر مشخصات
پارامترهای حفاظتی

Over-current, short-circuit

RS-232, USB, slot for communication interface, relay contacts port

EN 62310-1 (Safety), EN 62310-2 (Electro-magnetic compability)
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ارتباطات
استانداردها

