سیستم بایپس دستی  Zenerمدل Multi Pass
10 to 16 A

تﮏ فاز به تﮏ فاز

نصﺐ دیواری

رکمونت

نصﺐ آسان

 سوئیچ بای پس سازﮔار با انواع یو پی اس

 حفاظت در برابر جریان برﮔشتی ()Back-feed

 امکان نصﺐ در رك در مدل 16A

 دارای نشانﮕر LED

 امکان نصﺐ دیواری در مدل  10Aو 16A

 سوئیچ خودکار در ﺻورت ﻗطﻊ ورودی اﺻﻠی


اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه اﺗﺼﺎل اﻧﻮاع ﯾﻮ ﭘﻰ اس ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎى ﭘﺲ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﮐﻪ ﯾﻮ ﭘﻰ اس ﺑﻪ دﻻﯾﻠﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮاﺑﻰ ﯾﺎ
اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻰﺗﻮان ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ  Bypassاﻧﺘﻘﺎل
داد Mul� Pass .ﺑﻪ دو ﺻﻮرت دﯾﻮارى و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در رك اراﺋﻪ ﻣﻰﮔﺮدد.

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

جدول مشخصات فنی سیستم بایپس دستی  Zenerمدل Multi Pass
مدل

10 A

16 A Rack

16 A

مشخصات ورودی
ولتاژ

220, 230, 240 VAC

محدوده ولتاژ

220 to 240 VAC

محدوده فرکانس
بیشینه جریان ورودی
رابط ورودی

50 or 60 Hz

10 A

16 A

1 × IEC 320 C14

1 × IEC 320 C20

مشخصات خروجی
ولتاژ
بیشینه جریان

220, 230, 240 VAC

16 A total

10 A total

زمان سوئیچ
رابط خروجی

typical: 3 ms, maximum: 5 ms

8 × IEC 320 C13, 2 × Schuko

× 8 × IEC 320 C13, 2 × Schuko, 1
IEC 320 C19

8 × IEC 320 C13, 1 × IEC 320 C19

مشخصات فیزیکی
ابعاد (ارتفاع×عمق×عرض)
وزن

160 × 65 × 240 mm

3.3 kg

)440 × 215 × 44 mm (1U

3.3 kg

3.3 kg

شرایط محیطی
دمای کاری

Ambient: min 0 °C, max 40 °C

رطوبت کاری

max 95% non-condensing

سایر مشخصات
پارامترهای حفاظتی

Over-current, short-circuit

نشانی :تهران ،خیابان انقالب(ضلع جنوب) ،بین میدان فردوسی و خیابان استاد نجاتالهی(ویال) ،شماره  ،812طبقه       4کد پستی11318-63735 :
e-mail: info@zenerco.com
تلفن               021 66 72 3972 :فکسwebsite: www.zenerco.com                021 66 70 6275 :
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