سوئیچ استاتیک  Zenerمدل Master Switch 3P
100 to 800 A

سه فاز به تک فاز

ایﺴتاده

نمایشﮕر LCD

ﻗابﻠیتمانیتورینﮓ

 سوئیچ بایپس سازﮔار با انواع یو پی اس

 مﺠﻬز به مدار کامﻞ حفاظتی

 امکان ارائه در دو نﺴخه  3یا  4پُﻞ

 دارای نمایشﮕر LCD

 مﺠﻬز به کﻠید بایپس تعمیر و نﮕﻬداری

 سوئیچ خودکار در ﺻورت ﻗطﻊ ورودی اﺻﻠی


 Master Switch 3Pﯾﮏ 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.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﯿﻦ دو ورودى ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻰ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎى ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روى دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪار ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ
ﮐﺎﻣﻞ ،ﺧﺮوﺟﻰﻫﺎ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ در اﺛﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ ﻧﻈﯿﺮ اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ،اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر و ...ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻰﻧﻤﺎﯾﺪ.









کارخانﺠات ﺻنعتی

حمﻞ و نﻘﻞ و ناوبری

پزشکی و آزمایشﮕاهی

شبکههای کامﭙیوتری

ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب)ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب( ،ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺪان ﻓﺮدوﺳﻰ و ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻧﺠﺎتاﻟﻬﻰ)وﯾﻼ( ،ﺷﻤﺎره  ،812ﻃﺒﻘﻪ 4
website: www.zenerco.com
ﻓﮑﺲ021 66 70 6275 :
ﺗﻠﻔﻦ021 66 72 3972 :
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ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ11318-63735 :
e-mail: info@zenerco.com

Master Switch 3P  مدلZener جدول مشخصات فنی سوئیچ استاتیک
MTS 800

MTS 600

MTS 400

MTS 300

MTS 250

MTS 200

MTS 150

MTS 100

مدل
مشخصات ورودی
ولتاژ

380, 400, 415 VAC three phase + N

محدوده ولتاژ

180 to 264 VAC selectable

محدوده فرکانس

50 or 60 Hz

800 A

600 A

400 A

300 A

250 A

200 A

150 A

100 A

بیشینه جریان ورودی
رابط ورودی

Terminal board

مشخصات خروجی
ولتاژ

220, 230, 240 VAC

800 A

600 A

400 A

300 A

250 A

200 A

150 A

100 A

بیشینهجریان
زمان سوئیچ

S1/S2 synchronized: 4 ms, S1/S2 non-synchronized: 10 ms

راندمان

> 99%

رابط خروجی

Terminal board

مشخصات فیزیکی
1250 × 850
× 1905 mm

950 × 730 ×
1900 mm

3 pole: 515 kg,

3 pole: 340 kg,

3 pole: 230 kg,

3 pole: 225 kg,

3 pole: 200 kg,

3 pole: 195 kg,

3 pole: 155 kg,

3 pole: 150 kg,

4 pole: 560 kg

4 pole: 375 kg

4 pole: 240 kg

4 pole: 230 kg

4 pole: 210 kg

4 pole: 205 kg

4 pole: 160 kg

4 pole: 155 kg

685 × 580 × 1770 mm

685 × 530 × 1500 mm

)ابعاد (ارتفاع×عمق×عرض
وزن
شرایط محیطی

Ambient: min 0 °C, max 40 °C

رطوبت کاری

max 95% non-condensing

max 60 dBA @ 1 m

دمای کاری

max 55 dBA @ 1 m

نویز شنیداری
سایر مشخصات
پارامترهای حفاظتی

Over-current, short-circuit

Slot for communication interface

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

11318-63735 :      کد پستی4  طبقه،812  شماره،) بین میدان فردوسی و خیابان استاد نجاتالهی(ویال،) خیابان انقالب(ضلع جنوب، تهران:نشانی
e-mail: info@zenerco.com
website: www.zenerco.com                021 66 70 6275 :               فکس021 66 72 3972 :تلفن
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ارتباطات
استانداردها

