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ع طاقة دون انقطا
خدمة دون انقطاع

إمدادات الطاقة الغیر المنقطعة
منظمات الفولت

شحن البطاریات - محوالت
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المحوالت
بطاریات
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ELEKTRONİK SİSTEMLER SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ 

Uninterrupted Power 

Uninterrupted Service 



من نحن

منذ عام 1990 "      طاقة     غري  منقطعة   خدمة   غري   منقطعة      "
. SERVO-MATIK ÉLECTRONIQUES SYSTÈMES  SAN. Ve TIC.LTD.STI  تم إنشاؤها يف عام 1990 بهدف تحقيق اإلنتاج الوطني لإللكرتونيات الطاقة يف تركيا. لدينا العالمات التجارية الخاصة بنا

ORPTEN KITAM-OVRES يضمن إمدادات الطاقة غير املنقطعة وينتج منظمات الجهد , SERVOREGمقومات شحن البطارية من نوع SERVORED وعوازل VIN SERVO وفًقا لـ  ISO 9001 و 14001  و لديها أكثر من 57 شخًص ا يف رصيدها 

. يتم تصنيع منتجاتنا يف مصنع من 2m0052 من السطح الداخيل 

. شعارنا هو "  طاقة     غير  منقطعة   خدمة   غير   منقطعة    " ونحن نعمل من أجل تنظيم البحث والتطوير ملنتجات SERVO-MATIK     التي باالستجابة تقوم ملشاكل جودة الطاقة 

تحدد املعيا ر.     بفضل موظفيها ذوي الخربة ، حققت  SERVOMATIK العديد من األولويات يف العديد من مجاالت اإللكرتونيات الكهربائية وأصبحت واحدة من الرشكات التي 

فيها تصاميم خاصة .  SERVO-MATIK مع الخربة الهندسية لديه القدرة عىل تقديم حلول للعمالء مع املنتجات القياسية ويف الحاالت التي ال تتوفر 

ق. رشكتنا ، التي لديها خربة يف هذا املجال منذ عام ، 1990 لديها أكثر من 200000 منتج يف السو 

تعرف عىل جزء كبير من إنتاج العاكس املنزيل -SERVO-MATIK ، الذي يطور نشاطًا للبحث والتطوير املستمر مع أجهزة قريبة من عالم التكنولوجيا وخارج حدود تركيا .

. تفخر رشكتنا بتصدير منتجاتها إىل أكرث من 85 دولة
ا. هناك مكاتب دعم يف تركيا يف 7 مناطق جغرافية و 65 مركزا للخدمات التقنية يف 85 بلد

SERVO-MATIK هي املزود الرائد لحلول الطاقة يف تركيا ، مع تصدير عجيب

.
بصفتنا فريق SERVOMATIK ، نشكركم عىل دعمكم وثقتكم يف منتجاتنا وتصاميمنا 

نستمر يف العمل لتوفير منتجات عالية الجودة من خالل القوة والثقة التي تلقيناها منكم 

ملاذSERVOMATIK  ؟

• خدمة فنية 24/7 
ج • 100 ٪ التصميم املحيل واإلنتا

ء • نهج موجه نحو العمال
.SERVOMATIK- من D & R تصميم وإنتاج املنتجات األكثر مالءمة للمواصفات املطلوبة من قبل العمالء مبارشة ومهندسين •

ت. • تم تصميم منتجات AII وتصنيعها باستخدام أحدث التقنيا

• املئات من املراجع يف تركيا وحول العامل .

. مع خالص التقدير

) 

SERVO-MATIK Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti. 

Ortabayır Mh. Dereboyu Cd. No: 110 PK.34413 Servo-matik Binası Gültepe - Kağıthane - İstanbul - Türkiye 

Tel: 0212 211 22 85 - 211 98 23 - 356 58 00 - 266 97 77 / Faks: 0212 212 17 93 / info@servomatik.com / www.servomatik.com 



Uninterrupted Power 

Uninterrupted Service 

INDEX 

SERVO-BflT SERIES
FULL MAINTENANCE FREE DRY TYPE 

SOLfiR-INV SERIES

SERVO-INV SERIES
10 KVA ~400 KVA 3 PHASE OUTPUT 
600 W ~ 3500 W 1 PHASE OUTPUT 
SINUSOIDAL INVERTER 

12V ~440V / l0A~ S000A 
RECTIFIER - BATTERY CHARGER 

NETPRO-SVR SERIEs\
5 ~ 50 kVA 1 PHASE INPUT/1 PHASE OUTPUT 
15 ~ 3000 kVA 3 PHASE INPUT / 3 PHASE OUTPUT 
STATIC VOLTAGE STABILIZER 

SERVO-RECi SERIES
1 ~ 50 KVA 1 PHASE INPUT/1 PHASE OUTPUT 
10,5 ~ 3000 KVA 3 PHASE INPUT / 3 PHASE OUTPUT 
MICROPROCESSOR CONTROLLED SERVO VOLTAGE STABILIZER 

NETPRO-RM SERIES
UNINTERRUPTED POWER SUPPLY 
6 ~ 10 KVA RACK MOUNT 

SERVO-LINE SERIES
UNINTERRUPTED POWER SUPPLY 

650 VA - 2000 VA 1 PHASE INPUT 1 PHASE OUTPUT 

NETPR0-11H SERIES
UNINTERRUPTED POWER SUPPLY 
1 KVA-20KVA 

1 PHASE INPUT 1 PHASE OUTPUT 

NETPR0-31H SERIES
\ UNINTERRUPTED POWER SUPPLY 

10~ 20 KVA 

3 PHASE INPUT 1 PHASE OUTPUT 

NETPR0-33H SERIES
/

UNINTERRUPTED POWER SUPPLY 
45 ~800 KVA 

3 PHASE INPUT 3 PHASE OUTPUT 

NETPRO-M SERIES
UNINTERRUPTED POWER SUPPLY 
10 ~ 600 KVA 

3 PHASE INPUT 3 PHASE OUTPUT 

NETPR0-33S SERIES
UNINTERRUPTED POWER SUPPLY 
10~40KVA 

3 PHASE INPUT 3 PHASE OUTPUT 
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MARINE OFFICE SOUND & IMAGE MEDICAL 

EQUIPMENT EQUIPMENS SYSTEMS EQUIPMENT 

SERVOLI N E
®

series 
650 VA~ 2000 VA خط التفاعلية 

إمدادات الطاقة غري املنقطعة
ELECTRONIC LIGHTING TV & ViDEO ELECTRICAL 

 VA الطاقة

 الدخول
مدى الجھد

التردد المقنن

التسامح الجھد  

تردد تسامح

تنظیم الجھد
 الخروج

معامل القدرة

الناتج الموجي

نوع المخرجات

650VA 
1 

الجھد / عبوة 1 PCS 12VDC 7Ah 

 نوع البطاریة

 تھمة الوقت
 حمایة

 العام
 االنتقال الوقت

 عرض

االتصاالت المتقدمة  االتصاالت

 البرمجیات

عملیة درجة الحرارة

الرطوبة النسبیة
الخصائص البیئیة  ارتفاع

 صوت

 فئة الحمایة

 mm 101 x298x 142 1 ( W x D x H )  األبعاد

SCALES SYSTEMS SYSTEMS HOUSE UNIT 

Uninterrupted Power 

Uninterrupted Service 

� 
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r.ısERVO-LINE 

rJSERVO-LINE 
t'jSERVO-LINE • 

• o 

1000VA 
1 

1200VA 
1 

1500VA 
1 

2000VA 

172 VAC ~ 286 VAC (1Ph + N) 

50~60 Hz 

220V AC / 230V AC± %10 (1Ph + N) 

50 / 60 Hz ± % 1 (Battery Model 

 ٪زیادة انتاج التیار الكھربائي 15٪   15 لنطاق اإلدخال الجھد من -10٪ إلى -26
٪تخفیف حدة التوتر  15٪ إلى نطاق اإلدخال الجھد + 10٪ إلى + 22       

0,6 

شرط المعدل

(للتغییر ) (Schuko- IEC  C13 مقبس 1 - 3 عبوة (نوع

1 
1 PCS 12VDC 9Ah 

1 
2 PCS 12VDC 7Ah 

1 
2 PCS 12VDC 9Ah 

 كاملة  صیانة  جاف حر نوع  

ساعات 6-8

 ms 6-ماس كھربائى، الزائد، والشحن الزائد للبطاریة / التفریغ 2-6 مللي ثانیة2

 الصمام

USB (اختیاري)

PC 

-10°( +50°( 

دون تكاثف) ≤  م 3000) 95٪ ~ 0٪

s 3000 m 

دیسیبل 45 ≥

IP20 

150 X 353 X 162 1 158x380x198

SERVO-MATİK Elektronik Sistemler san. Tic. Ltd. Şti. keeps the right to change the information on this document without any notice. 
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الوزن وھادئة
     الجھدتواتر و اإلخراج/اإلدخال إختیار 

إمكانیة 
اتصال شاحن بطاریة متقدم مع لوحة عرض الكریستال السائلة

التفریغ ضد فعالة  حمایة العمیق      للبطاریة
  كفاءة عالیة مع توفیر الطاقة

أقصى درجات السالمة معCpu Control Design  مدمجة وخفیفة الوزن وھادئة   

ϣвϝК ЉϚϝЋ϶

 анЧв ϣуЧж ϣуϡуϮ ϬϜϽ϶шϜ ϣϮнв
  ϬмϸϿгЮϜ ЭтнϳϧЮϜ ϝуϮнЮнзЫϦ 

 .ЁЪϝЛЮϜ ϼмϽгЮϝϠ ϥϠϝϪ
 .ϣЛЂϜнЮϜ Ϥы϶ϹгЮϜ ϸнлϯЮ ЭуПЇϧЮϜ ФϝГзЮ ϸϼϝϡЮϜ ЭуПЇϧЮϜ ϣУуЖм

 (PFC) ϣуЮϝЛЮϜ ϢϼϹЧЮϜ ЭвϝЛв ϱуϳЋϦ
 ϣтϸϝЋϧЦшϜ ϣЦϝГЮϜ ϽуТнϦ ϤϝϳІϽв Йв Ϣ̭ϝУЫЮϜ 

. LCDϣϲнЮ Йв ϤϝтϼϝГϡЮϜ еϳЇЮ аϹЧϧв еϲϝІ
. 232RsϣтϼϝГϡЯЮ ϣтϸм ХугЛЮϜ НтϽУϧЮϜ ϣтϝгϲ

كفاءة عالیة مع توفیر الطاقة



® 

N ETPRO -11 H   سلسلة
1 ~ 20 kVA مرحلة واحدة / مرحلة واحدة

     إمدادات الطاقة غیر المنقطعة

MARINE OFFICE SOUND & IMAGE MEDICAL 

EQUIPMENT EQUIPMENS SYSTEMS EQUIPMENT 

ELECTRONIC LIGHTING TV & ViDEO ELECTRICAL 

SCALES SYSTEMS SYSTEMS HOUSE UNIT 

Uninterrupted Power 

Uninterrupted Service 
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خصائص عامة  

 جیبیة موجة الناتج نقي 
تحویل مزدوجة التكنولوجیا 

 DSP التحكم المعالج

المعدل  IGBT العاكس و 

 تجاوز ثابت

وظیفة التشغیل البارد مع نطاق تشغیل واسع 
(PFC) تصحیح معامل القدرة المدخل

 كفاءة عالیة مع توفیر الطاقة

EMI / RFI فلتر

الجھد وانتقاء تردد اإلدخال / اإلخراج

بطاریة شاحن متقدمة

  RS232 التواصل مع 

 حمایة ضد التفریغ العمیق

 لوحة   LCD ودیة 

 الطاقة كفاءة عالیة مع توفیر 
تصمیم مدمج وخفیف الوزن وھادئ

 100٪ مصنوعة في تركیا

 تصمیم      محترم        للبیئة  
التركیب والتشغیل انخفاض تكالیف  

انخفاض الوزن واألبعاد
 سھولة الصیانة والخدمات  سنوات 

على قطع الغیار10 ضمان  
7/24الدعم الفني وخدمة العمالء 

 المیزات االختیاریة

نسخة احتیاطیة طویلة مع البطاریات الخارجیة
سھل اإلعداد بالتوازي

محول عزل كلفاني
خیارات الدخول والخروج الخاصة

المعاییر
  EN 62040-1  السالمة 

 EN 62040-2 EMC  EN
 62040-3 LVD CE



N ETPRo<:. n H 
الجیل الجدید

إمدادات الطاقة غیر المنقطعة

المواصفات التقنیة
نموذج NETPR0-11H UNINTERUPPTED POWER SUPPLY 

الطاقة 1 KVA 
1 2KVA 1 

3KVA 
1 

6KVA 
1 

10KVA 
1 

15KVA 
1 

20KVA 

الدخول

الجھد االسمي 208V AC / 210V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC  ( مرحلة -N )

الجھد المدى 110-295V AC ( 50٪ 260-160 / ( حملV AC ( 100٪ حمل )

اسمي تردد 50Hz/60Hz 

التسامح تردد ± %10 

إدخال معامل القدرة c?: 0,99 

THDi التشوه التوافقي الكلي <%6 

الخروج

الجھد االسمي 208V AC / 21 OV AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC ( Ph-N ) 

المتحمل الجھد ± %1 

اسمي تردد 50Hz/60Hz 

التسامح تردد (تلقائي   تزامن  ) - 2٪ (  تزامن یدوي ) 0.2٪
THDv مجموع متناسق تشویھ 3 % تحمیل  خطي    < 5%  خطي غیر  تحمیل >

الكریت    عامل 3:1 

معامل القدرة 0,8 

الناتج الموجي شرط النقي
الزائد 105-٪ 150٪: الصورة   > 150٪: 100 مللي ثانیة 30
الثابت البایباس تحویل
المدخالت الجھد 208V AC / 210V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC ( فتاه-N )

الفترة االنتقالیة مللي ثانیة 4 >

الزائدة القدرات 150٪

بطاریة
عبوة / الجھد 2Pcs12vocl 4pcs12voc l 6Pcs12voc 1 16 PCS 12VDC 

نوع
                      

لجافا    نوع حر    كاملة   صیانة

Adj.Charge تھمة / درجة الحرارة تحكم اختیار / المعالجات الدقیقة وأجھزة االستشعار الذكیة

العام
عملیة تكنولوجیا مزدوج التحویل على االنترنت

عرض LCD / LED 

كونترول SPWM العاكس وتسیطر IGBT المعدل

فعالیة ٪فوق إلى 93
وظیفة موازیة والتكرار اختیاري

ضد حمایة االنھاك ، االنتاج ماس كھربائى

االتصاالت
االتصاالت المتقدمة RS232، واالتصاالت الجافة، SNMP، USB (اختیاري)

البرمجیات برنامج كمبیوتر

البیئیة الخصائص
درجة حرارة التشغیل -10°C +50°C

الرطوبة النسبیة (ال التكثیف) 95٪ - 0٪

ارتفاع ≤ م 3000
صوت ≤ دیسیبل 55
فئة الحمایة IP20 

الخصائص الفیزیائیة
 mm 144 x 357 x 215 I 190 x 452 x 341 ( W x D x H )  أبعاد

1 
262 x 514 x 735 

1 
262 x 580 x 628 

SERVO-MATİK Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti. keeps the right to change the information on this document without any notice. 
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INDUSTRIAL SATELLITE COMUNICATION NETWORK 

APPLICATIONS SYSTEMS SYSTEMS SYSTEMS 

NETPRO
®

- 31 H سلسلة
10 ~ 20 kVA ثالث مراحل / مرحلة واحدة

امدادات الطاقة دون انقطاع

                              

MEDICAL FiRE ftALARM SATELLITE EMERGENCY 

DEVICES SYSTEMS RECEIVERS SYSTEMS 

Uninterrupted Power 

Uninterrupted Service 
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 خصائص عامة
 جیبیة موجة الناتج نقي

 تحویل مزدوجة التكنولوجیا

 DSP التحكم المعالج      

 العاكس و IGBTالمعدل 

 تجاوز ثابت
وظیفة التشغیل البارد مع نطاق تشغیل واسع 

(PFC) تصحیح معامل القدرة المدخل

 كفاءة عالیة مع توفیر الطاقة

EMI / RFI فلتر

الجھد وانتقاء تردد اإلدخال / اإلخراج

بطاریة شاحن متقدمة

 RS232 التواصل مع 

 حمایة ضد التفریغ العمیق

 لوحة      LCD  ودیة   
 كفاءة عالیة مع توفیر الطاقة

تصمیم مدمج وخفیف الوزن وھادئ
 تصمیم   محترم  للبیئة

    التركیب تكالیف إنخفاض  
انخفاض الوزن واألبعاد  

الصیانة و سھولة الخدمات
 سنوات على قطع الغیار10 ضمان  

7/24الدعم الفني وخدمة العمالء 

 المیزات االختیاریة

SNMP مراقبة وإدارة متقدمة عن بعد باستخدام
نسخة احتیاطیة طویلة مع البطاریات الخارجیة

سھل اإلعداد بالتوازي
محول عزل كلفاني

خیارات الدخول والخروج الخاصة

المعاییر

EN 62040-1 السالمة EN 62040-2 EMC EN 62040-3 LVD 150 EC 9001: 2008 



N ETPitO
®

- 31 H New Generation
Uninterruptible Power Supply 

التقنیة المواصفات
نموذج NetPro • 31 H إنقطاع      دون      طاقة
 10KVA السلطة

1 
15KVA 

1 
20KVA 

الدخول

الجھد االسمي
208V AC / 210V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC (Ph-N) 
360V AC / 363V AC / 380V AC / 400V AC / 415V AC (3Ph+N) 

الجھد مدى 110-295V AC ( 50٪ 260-160 / (تھمةV AC ( 100٪ تھمة) (PH-N) 
190-510V AC ( 50٪ 450-277 / (تھمةV AC ( 100٪ 3) (تھمةPH + N)

سمي تردد ھرتز / 60 ھرتز 50

لتسامح تردد ± 10٪

إدخال معامل القدرة   0.99≤

THDi مجموع متناسق تشویھ < 6٪

الخروج

االسمي الجھد 208V AC / 210V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC ( فتاه-N) 

الجھد تحمل ± 1٪

اسمي تردد ھرتز / 60 ھرتز 50

التردد تحمل (الذاتي    تزامن  ) - 2٪ (  تزامن یدوي  ) 0.2٪

THDv مجموع تشویھ متناسق (حمل خطي) <٪ 5 (تحمیل غیر خطي) 3 ٪>

عامل كریست 3:1 

معامل القدرة 0,8 

الناتج الموجي شرط النقي

الزائد 105-٪ 150٪: الصورة 30 > 150٪: 100 

ثابت  تجاوز

المدخالت الجھد 208V AC / 210V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC (مرحلة -N)

الفترة االنتقالیة مللي ثانیة 4 >

القدرة الزائد ٪ 150

البطاریة
عبوة / الجھد 16 PCS 12 VDC 

نوع لجافا    نوع حر    كاملة   صیانة

تھمة / درجة الحرارة تحكم اختیار / المعالجات الدقیقة وأجھزة االستشعار الذكیة

العام
عملیة تكنولوجیا اإلنترنت على  مزدوج    تحویل
كونترول SPWM والمحول التي تسیطر علیھا IGBT المعدل

الفعالیة حتى 93٪
وظیفة موازیة والتكرار اختیاري

ضد  حمایة االنھاك ، االنتاج ماس كھربائى

االتصاالت
الصمام / LCD عرض

االتصاالت المتقدمة RS232، واالتصاالت الجافة، SNMP، USB (اختیاري)
كمبیوتر برنامج البرمجیات

البیئیة الخصائص
درجة حرارة التشغیل -10°C +50°C

الرطوبة النسبیة (ال التكثیف) 95٪ - 0٪

ارتفاع ≤ م 3000
صوت ≤ دیسیبل 55
فئة الحمایة IP20 

الفیزیائیة  الخصائص
 mm 262 X 580 X 712 1 262 X 580 X 628 ( W x D x H )  أبعاد
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NETPR0�33 H Series

مراحل  ثالث   /  مراحل  ثالث    800 ~ 45
إمدادات الطاقة غیر المنقطعة

FACTORIES 

[i] 

SHOPPING 

CENTERS 

SERVER 

HOSPITALS HOTELS ROOMS 

INDUSTRIAL EMERGENCY MILITARY 

APPLICATIONS SYSTEMS APPLICATIONS 

Uninterrupted Power 

Uninterrupted Service 

1

��EK�!!Ys2:Jill��

® 

www.servomatik.com - info@servomatik.com 

 خصائص عامة :
 جیبیة موجة الناتج نقي

 تكنولوجیة التحویل المزدوج
DSP المعالج التحكم 

IGBT وعاكس معدل 
(0.99) PFC التصحیح النشط لعامل قدرة الدخل

مستوى دخل منخفض (<٪ 3) مع توافق ممتاز للمولد
Thdv بكفاءة منخفضة <٪ 3-5 وھي طاقة مثالیة لألحمال 

توافق ممتاز مع األحمال
تعدیل الجھد المدخالت والتردد

(CAV 260 - 160) نطاق جھد واسع لإلدخال
كفاءة عالیة تصل إلى ٪95

(98 ٪)   Smart eco الكفاءة الفائقة مع وضع
عملیة موازیة / متكررة موثوق بھا مع مزامنة الحمل

تحكم ذكي في المروحة
EMI/ RFIفلتر

حمایات ضد ماس كھربائي ، وارتفاع /إنخفاض الجھد والجھد الزائد
وقت قابل للتعدیل لتشغیل البطاریة

 حمایة  البطاریة    من  التفریغ  العمیق 
شاحن بطاریة للتحكم في درجة الحرارة ، واختیار المسؤول الحالي

ثابت عن طریق تمریر ودلیل قیاسي
240 X 320تعمل باللمس LCD شاشة

1000 PCS استكشاف األخطاء وإصالحھا المتقدمة ، ذاكرة تنبیھ / حدث
485SR / 232RS خیارات اتصال متقدمة مع

 100٪مصنوعة في تركیا 
 تصمیم      محترم        للبیئة

 انخفاض تكالیف ا لتركیب والتشغیل     
 انخفاض الوزن واألبعاد

 سھولة الصیانة والخدمات
 سنوات على قطع الغیار 10ضمان 
 7/24الدعم الفني وخدمة العمالء 

 المیزات االختیاریة
SNMP مراقبة وإدارة متقدمة عن بعد باستخدام

4 اتصاالت جافة قابلة للبرمجة
قابلیة سھلة للتوازي مع التوازي

Gprs Modem / Can Bus  خیارات اتصال 
المعالجات الدقیقة واالستشعار الذكي المتحكم فیھ 

إدارة البطاریة
قابلیة سھلة مع التوازي 
كلفاني محلول ترسیب 

خیارات الدخول والخروج الخاصة

 المعاییر

 EN 62040-1 ،EN 62040-2 CEM EN 62040-3 LVD ،CE ،150 9001: 2008 



NETPR0�33 H    جیل جدید
إمدادات الطاقة غیر المنقطعة

المواصفات التقنیة
نموذج NETPRO • 33 H UNINTERRUPTED POWER SUPPL Y 

(KVA ) الطاقة 45 1 60 1 80 1 100 1 120 1 160 1 200 1 250 1 320 1 400 1 500 1 600 

الدخول

الجھد االسمي 220V AC / 230V AC / 240V AC ( Ph-N ) 380V AC / 400V AC / 415V AC ( 3Ph+N ) 

الجھد المدى -%20 / +%15 

تردد   اسمي 50Hz/60Hz 

المسموح التردد ±%10 

THDv  0,99 � مجموع متناسق تشویھ 

THDi  5%> مجموع متناسق تشویھ 

الخروج
الجھد االسمي 380 VAC / 400 VAC / 415 VAC ( 3Ph + N )

التسامح الجھد ± %1 

اسمي تردد 50Hz/60Hz 

التسامح تردد 0.2٪ ( ) - 2٪ (  تزامن یدوي (الذاتي    تزامن

THDv مجموع متناسق تشویھ (تحمیل خطي) >5٪ (تحمیل غیر الخطیة) 3٪>

عامل جزیرة كریت 3:1 

معامل القدرة 0,8 

الناتج الموجي رط النقي

الزائد 100٪ - 124٪  : 10 min   / ٪125 - 150٪ : 1 دقیقة.

الثابت البایباس تحویل

1 

المدخالت الجھد 220V AC / 230V AC / 240V AC ( Ph-N ) 380V AC / 400V AC / 415V AC ( 3Ph+N ) 

الفترة االنتقالیة مللي ثانیة 4>

القدرة الزائد %150 

البطاریة
PES / الجھد (PCS12 VDC تغییر (ستاندارت 60)

نوع لجافا    نوع حر    كاملة   صیانة

الشحن حرارة /  التیار شحنة  المعالجات الدقیقة وأجھزة االستشعار الذكیة تحكم اختیار

العام
تكنولوجیا عملیة   line-on تحویل مزدوج

كونترول تحكم SPWM ومقوم و IGBT العاكس

الفعالیة ٪حتى 95
وظیفة موازیة والتكرار اختیاري

حمایة وإدخال ماس كھربائى واإلخراج الزائد وارتفاع درجة الحرارة
االتصاالت
عرض LCD س 320 240 اللمس    شاشة   غرافیك

تحذیر / ذاكرة الحدث عبوة 1000

االتصاالت المتقدمة RS232، واالتصاالت الجافة، SNMP، USB (اختیاري)

الكمبیوتر برامج البرمجیات

خصائص البیئیة
عملیة تكنولوجیة -10°C +50°C

الرطوبة النسبیة 0٪ - (دون تكاثف) 95٪

ارتفاع ≤ م 3000

صوت ≤ دیسیبل 65
فئة الحمایة IP20 

PHYSICAL 

Dimensions ( W x D x H ) mm 543 X 835 X 1361 
1 1 

1600 X 800 X 1800 
1 
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 خصائص عامة

 جیبیة موجة الناتج نقي
 تكنولوجیة التحویل المزدوج

DSP المعالج التحكم 

IGBT وعاكس معدل 
 تجاوز ثابت

  مجموعة واسعة  من المدخالت  الجھد

ابدأ من البطاریة (البدء البارد)
(PFC) تصحیح معامل القدرة اإلدخال 

 الكفاءة العالیة وتوفیر الطاقة
EMI / RFIالترشیح 

 اختیار اإلخراج / والتردد الجھد المدخالت
شاحن بطاریة متقدم

 RS232التواصل  ب 
 حمایة  البطاریة من التفریغ العمیق

LCD عملیة سھلة مع 
 الطاقة المتوفرة ذات كفاءة عالیة
 CPU  أمنیة مشددة مع التحكم 

 تصمیم  ھادئ و خفیف
 100٪مصنوعة في تركیا

 للبیئة      محترم       تصمیم 
   إنخفاض التركیب تكالیف والتشغیل

 الوزن واألبعاد انخفاض 
 سھولة الصیانة والخدمات

 سنوات على قطع الغیار 10ضمان 
 7/24الدعم الفني وخدمة العمالء 

 المیزات االختیاریة
نسخة احتیاطیة طویلة مع البطاریات الخارجیة

سھل اإلعداد بالتوازي
محول عزل كلفاني
محول عزل كلفاني

خیارات الدخول والخروج الخاصة
 SNMPمراقبة وإدارة متقدمة عن بعد باستخدام

 المعاییر
 EN 62040-1 

EN 62040-2 EMC 
 EN 62040-3 LVD 

 CE 150 9001: 2008 



NETPRO
®

- 33 S 

المواصفات التقنیة

 نموذج
(KVA ) الطاقة 10 1 

الدخول

الجیل الجدید عالیة التردد
امدادات الطاقة دون انقطاع

NETPR0-33 S UNINTERRUPTED POWER SUPPL Y 

15 1 20 1 30 1 40 

الجھد االسمي 208V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC (Phase-Neutral) 360V AC / 380V AC / 400V AC / 415V AC (3 Phase + Neutral) 

الجھد المدى -%13 / +% 25 

اسمي تردد 50Hz/60Hz 

التسامح   تردد ± %10 

إدخال معامل القدرة 2: 0,99 
Total Harmonic Distortion THDi S%5 
لخروج

الجھد االسمي 380 VAC / 400 VAC / 415 VAC (3Ph+ N )

التسامح الجھد ± %1 

اسمي تردد 50Hz/60Hz 

(الذاتي    تزامن          ) - 2٪ (  تزامن یدوي          ) ٪0.2 التسامح تردد
THDv مجموع متناسق تشویھ (تحمیل خطي) > 5٪ (تحمیل غیر الخطیة) 3٪ >
عامل جزیرة كریت 3:1 

معامل القدرة 0,8 

الناتج الموجي شرط النقي
الزائد دقیقة / 125٪ - 150٪: 1 دقیقة 10 :124٪ - 100٪
STATIC BYPASS 

المدخالت الجھد 220V AC±٪ 15 ( فتاه-N )   380V AC±٪ 15 ( 3PH + N )

االنتقالیة الفترة S4 ms. 

الزائد القدرة %150 
البطاریات

PCS / الجھد 20 I 12V 30 / 12V (متماثل)
نوع لجافا    نوع حر    كاملة   صیانة
اختیار السیطرة / المعالج الدقیق وأجھزة االستشعار الذكیة شحن درجة الحرارة تعدیل الحمل الحالي
العام

عملیة تكنولوجیا مزدوج التحویل على االنترنت
كونترول SPWM العاكس وتسیطر IGBT المعدل
نجاعة  حتى93٪
وظیفة موازیة والتكرار اختیاري

الزائد، ارتفاع درجة الحرارة، ماس كھربائى في اإلخراج حمایة
اإلتصاالت

 LCD / LED عرض

االتصاالت المتقدمة RS232، واالتصاالت الجافة، SNMP، USB (اختياري)

الكمبیوتر برامج البرمجیات
  البیئیة     الخصائص
الحرارة درجة/         عملیة   -10°C - +50°C 

الرطوبة النسبیة (دون تكاثف) 95٪ - 0٪

ارتفاع  الصورة      م 3000
 S55dB صوت

فئة الحمایة IP20 
الفیزیائیة    لخصائص ا

مم    (   W x D x H   ) أبعاد 350 X 785 X 858 1 350 X 785 X 1078 1 710x470x1150 
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NETPRO -M Series
10-600 KVA ثالث مراحل / ثالث مراحل

UPS وحدات

®
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Uninterrupted Power
       Uninterrupted Service

FABRICS HOTELS SERVER ROOMS

SHOPPING
CENTERS

MILITARY
SYSTEMS

INDUSTRIAL
APPLICATIONS

HOSPITALS

EMERGENCY
SYSTEMS

H

المواصفات التقنیة
 UPSعلى اإلنترنت مع اإلخراج الجیبي الحقیقي 

  PSD AVK 50-10زیادة القوة مع وحدات
تحسین أداء التحكم في المعالجات الدقیقة تكنولوجیا 
تحویل مزدوجة أجزاء مستقلة تسمح بالتبادل السھل 

في حالة االنھیار
  0.9-1.0ϣЦϝГЮϜ ϬϝϧжϜ ЭвϝЛв

 )PFC  )Ò 0.99Э϶ϹЮϜ ϢϼϹЦ ЭвϝЛЮ БЇзЮϜ ϱуϳЋϧЮϜ
 ́3< ϣЏУϷзв  THDiϤы϶Ϲв ЭугϳϦ Йв ϹЮнгЯЮ ФнУϧгЮϜ ХТϜнϧЮϜ

 THDv  >1́ЍУϷзв рϸϸϽϦ ФϝГж ЌϽК Йв ШϾϝлϯЮ ϢϸнϯЮϜ ϣуЮϝК ϣЦϝВ
 ϣУЯϧϷгЮϜ ϣЦϝГЮϜ ЭвϜнК пЯК ЬϝгϲцϜ Йв Ͼϝϧгв ХТϜнϦ

 ϸϸϽϧЮϜм Ϥы϶ϹгЮϜ ϹлϯЮϜ ЭтϹЛϦ
 CAV 275 - 175)( Ьϝ϶ϸщЮ ЙЂϜм ϹлϮ ФϝГж

 ́ 96пЮϖ ЭЋϦ ϣуЮϝК Ϣ̭ϝУЪ
)́99( сЪϺ сϮнЮнЫтϖ ЙЎм Йв ϣуЮϝК Ϣ̭ϝУЪ

 ЭгϳЮϜ ϣзвϜϿв Йв ϝлϠ ФнϪнв ϢϼϽЫϧв / ϣтϾϜнв ϣуЯгК
 ϣϲмϽгЮϜ сТ сЪϺ бЫϳϦ
 EMI / RFIϱІϽв 

 ϣтϝгϲ ϣуЮϝК ϹЎ  Ѐϝв пϚϝϠϽлЪ ̪
 ϣтϝгϲ  ϹЎ    ϹлϯЮϜ ϹϚϜϿЮϜ

 ϢϸϼϝϠ ϣтϜϹϠ - ϣтϼϝГϡЮϜ ЭуПЇϦ ̭ϹϠ ϣУуЖм
 ϣтϼϝГϡЯЮ БϡЏЯЮ ЭϠϝЦ ЭуПЇϦ ϥЦм

  الحمایة ضد التفریغ العمیق للبطاریة
 ϣглϦ ϣуЮϝϳЮϜ ϣтϼϝГϡЮϜ ϼϝуϧ϶Ϝм ̪ ϢϼϜϽϳЮϜ ϣϮϼϸ ϝлуЯК ϽГуЃϦ сϧЮϜ ϣтϼϝГϡЮϜ еϳІ

 ϣтмϹуЮϜм ϣуЂϝуЧЮϜ ϾмϝϯϦ
  LCDϣІϝІ днЮ ЁгЮ

اكتشاف متقدم للخطأ / الخطأ وذاكرة تحذیر / حدث خیارات اتصال متقدمة 
 /  232RSمع

485SR
сϛуϡЮϜ бугЋϧЮϜ

 ϣЦϝГЮϜ ϽуТнϦ Йв ϣуЮϝК Ϣ̭ϝУЪ
 ϣϚϸϝкм дϾнЮϜ ϣУуУ϶м ϢϽуПЊ ϣуЯгК

 ϟуЪϽϧЮϜм ϣвϹϷЮϜ ϣЮнлЂ
ЭуПЇϧЮϜм ϟуЪϽϧЮϜ ϣУЯЫϦ ЌϝУϷжϜ

 ϼϝуПЮϜ ЙГЦ пЯК ϤϜнзЂ 10 ϢϹгЮ дϝгЎ
̭ыгЛЮϜ ϣвϹ϶м сзУЮϜ бКϹЮϜ24/7 

 ϣтϼϝуϧ϶Ϝ ϤϜϿув
  SNMPаϜϹϷϧЂϝϠ ϹЛϠ еК ϣвϹЧϧв ϢϼϜϸϖм ϣϡЦϜϽв

 ϣϯвϽϡЯЮ ϣЯϠϝЧЮϜ аϹϷϧЃгЮϜ ЬϝЋϦϜ ϤϝлϮ
 ϣтϾϜнв ϣУуЖм Йв ϣЯлЂ ϣтϜϹϠ

  CAN BUSЬϝЋϦъϜ ϤϜϼϝу϶ - аϸнв GPRS
 ϽЛЇϧЃгЮϜ сТ бЫϳϧЮϜм ХуЦϹЮϜ ϭЮϝЛгЮϜ Йв ϣуЪϻЮϜ ϣтϼϝГϡЮϜ ϢϼϜϸϖ

 сжϝУЯЪ ЬϿК Ьнϳв
ϣЊϝϷЮϜ ϬмϽϷЮϜм Ьн϶ϹЮϜ ϤϜϼϝу϶

ϼттϝЛвЮϜ
EN 62040-1, EN 62040-2 CEM, EN 62040-3 LVD, CE, 150 9001: 2008 



المواصفات التقنیة
نموذج NETPRO-M
نموذج 10 - 600 KVA
دخول
الجھد االسمي 220V AC / 230V AC / 240V AC ( Ph-N ) 380V AC / 400V AC / 415V AC ( 3Ph+N )
الجھد المدى
اسمي تردد ھرتز / 60 ھرتز 50
ھرتز 70-40 التسامح تردد
إدخال معامل القدرة ≥ 0.99
THDi مجموع متناسق تشويه ≤ 3٪
خروج
الجھد االسمي 220V AC / 230V AC / 240V AC ( Ph-N ) 380V AC / 400V AC / 415V AC ( 3Ph+N ) 
التسامح الجھد ± 1%
اسمي تردد ھرتز / 60 ھرتز 50
التسامح تردد (الذاتي    تزامن   ) - 2٪ (  تزامن يدوي)
معامل القدرة
كريت عامل 3:1

0,9 - 1

THDv متناسق تشويه  مجموع (تحمیل خطي ) ≤ 5٪ ( تحمیل غیر الخطیة ) 1٪ ≥
الناتج الموجي شرط النقي
الزائد دقیقة ، ٪ 125 : 10 دقیقة ، ٪ 150 : 1 دقیقة ، > ٪ 150 : 200 مللي ثانیة 60 : 110 ٪
BYPASS STATIC
المدخالت الجھد 220V AC / 230V AC / 240V AC ( Ph-N ) 380V AC / 400V AC / 415V AC ( 3Ph+N )
الفترة االنتقالیة ثانیة میلي 4 ≥
القدرة الزائد %150
البطارية
PES / الجھد ( متماثل ) V جھاز كمبیوتر شخصى. / 12 40
نوع صیانة  حر  الجاف نوع
 الشحن الحالي / المعدل
الحراري للحمولة تحكم اختیار / المعالجات الدقیقة وأجھزة االستشعار الذكیة

العام
عملیة تكنولوجیا مزدوج التحويل على االنترنت
كونترول
الفعالیة

SPWM المعدل للرقابة و  IGBT 3 العاكس على مستوى
  تصل إلى ٪96

وظیفة موازية والتكرار اختیاري

LCD شاشة ملونة تعمل باللمس
RS232، جاف االتصاالت SNMP ، USB (اختیاري)

حماية الزائد، ارتفاع درجة الحرارة، ماس كھربائى في اإلخراج
اإلتصال
عرض

البرمجیات
االتصاالت المتقدمة

البیئیة الخصائص
درجة حرارة المعارضة
الرطوبة النسبیة

م 3000 ≥

ج 50+ ج 10 -

ارتفاع
صوتديسیبل - ≤ 68 ديسیبل 56 ≥

فئة الحماية IP20

( تكاثف دون  ) 95 ٪ - 0 ٪

-%40  / +%15 
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تصمیم وحدات
امدادات الطاقة غیر المنقطعة



AUTO CONTROL SERVER DATA MEDICAL 

® 
SYSTEMS ROOMS CENTERS SYSTEMS 

N ETPRO-RM series
KVA رف تصاعد 6 ~10
مرحلة واحدة/ مرحلة واحدة
امدادات الطاقة دون انقطاع COMMUNICATION RADIO & TV TELECOM INDUSTRIAL 
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 сЧуЧϳЮϜ сϡуϯЮϜ ϬϜϽ϶шϜ Йв ϥжϽϧжшϜ пЯК UPS
 ϣϮмϸϿв ЭтнϳϦ ϝуϮнЮнзЫϦ

 DSP ϝлуЯК ϽГуЃϦ сϧЮϜ ϣЧуЦϹЮϜ ϤϝϯЮϝЛгЮϜ
 IGBT ев ЁЪϝЛЮϜм ЬϹЛгЮϜ

 ϼмϽгЮϝϠ ϥϠϝϪ
 Ϥы϶ϹгЮϜ ϹлϯЮϜ ϣЛЂϜм ϣКнгϯв

 ϸϼϝϡЮϜ ̭ϹϡЮϜ ϣУуЖм
 )PFC( Э϶ϹгЮϜ ϢϼϹЧЮϜ ЭвϝЛв ϱуϳЋϦ

 ϣЦϝГЮϜ ϽуТнϦ Йв ϣуЮϝК Ϣ̭ϝУЪ
 EMI / RFI ϤϝϳІϽв

 ϸϸϽϧЮϜм ϹлϯЮϜ ϤϝϮϽϷгЮϜм Ϥы϶ϹгЮϜ ϼϝуϧ϶Ϝ
 аϹЧϧв ϣтϼϝГϠ еϲϝІ

 232RS Йв ЭЊϜнϧЮϜ
 ХугЛЮϜ НтϽУϧЮϜев ϣтϼϝГϡЮϜ ϣтϝгϲ

 аϜϹϷϧЂъϜ ϣЯлЂ LCD ϣϲнЮ
 ϣЦϝГЮϜ ϽуТнϦ Йв ϣуЮϝК Ϣ̭ϝУЪ

 ϭЮϝЛгЮϜ сТ бЫϳϧЮϜ Йв дϝвцϜ ϤϝϮϼϸ пЋЦϒ
Ϙϸϝкм дϾнЮϜ СуУ϶м ϭвϹв бугЋϦ

 المیزات االختیاریة

  SNMPаϜϹϷϧЂϝϠ ϹЛϠ еК ϣвϹЧϧв ϢϼϜϸϖм ϣϡЦϜϽв
 ϣуϮϼϝϷЮϜ ϤϝтϼϝГϡЮϜ Йв ϣЯтнВ ϣуВϝуϧϲϜ ϣϷЃж   

 рϾϜнϧЮϝϠ ϸϜϹКшϜ ЭлЂ
 сжϝУЯЪ ЬϿК Ьнϳв  

ϣЊϝϷЮϜ ϬмϽϷЮϜм Ьн϶ϹЮϜ ϤϜϼϝу϶  

 خصائص عامة  

 المعاییر

 EN 62040-1  السالمةEN 62040-2 EMC EN 62040-3 LVD EC IS0 9001: 2008 

توفر محوالت NETPRO-RM القائمة على تصمیم التحویل المزدوج الحقیقي عبر اإلنترنت 
حمایة معقولة لألحمال الحرجة. 

في ظروف الشبكة المعاكسة ، ومع مجموعة واسعة من الفولتیة المدخلة ، توفر 
محوالتنا استجابة سریعة لاللعواصف واالرتفاعات ، باإلضافة إلى الحمایة المثالیة 

لخصائص اإلخراج للخوادم ومحطات العمل الخاصة بك.



NETPRO
®

-RM 
تركیب الرف
الطاقة دون انقطاع

المواصفات التقنیة
نموذج NetPro • RM الطاقة دون انقطاع
الطاقة 6KVA 1 10KVA 

دخول

الجھد االسمي 208V AC / 220V AC / 230 AC / 240V AC ( فتاه-N )

الجھد المدى 115-295V AC ( 50٪ 260-160 / ( حملV AC ( 100٪ حمل )

اسمي تردد ھرتز / 60 ھرتز 50

التسامح تردد ± 10٪

إدخال معامل القدرة �0.99 

Total Harmonic تشویھ THDi S %6 

خروج

الجھد االسمي 208V AC / 210V AC / 220V AC / 230 AC / 240V AC (القوات المسلحة الزائیریة-OU )

التسامح الجھد ±%1 

اسمي تردد ھرتز / 60 ھرتز 50

التسامح تردد (الذاتي    تزامن ) - 2٪ (  تزامن یدوي) 0.2٪
THDv مجموع تشویھ متناسق (المسؤول الخطي) <5٪ (غیر الخطیة تحمیل) 3٪>
عامل جزیرة كریت 3:1 

معامل القدرة 0,8 

الناتج الموجي شرط النقي
الزائد  .الصورة. / > 150٪: 100 مللي ثانیة 30 :150٪ ٪-105
BYPASS STATIC

المدخالت الجھد 208V AC / 220V AC / 230 AC / 240V AC  مرحلة -N )

الفترة االنتقالیة .مللي ثانیة 4>

القدرة الزائد %150 

البطاریة
PES / الجھد 16 PCS 12VDC 

نوع صیانة  حر  الجاف نوع

/ شحن درجة الحرارة تعدیل الحمل الحالي تحكم اختیار / المعالجات الدقیقة وأجھزة االستشعار الذكیة

العام
عملیة تكنولوجیا مزدوج التحویل على االنترنت

كونترول SPWM العاكس وتسیطر IGBT المعدل

Efficicacité 93 حتى٪
في موازیة والتكرار وظیفة اختیاري
حمایة الزائد، ارتفاع درجة الحرارة، ماس كھربائى في اإلخراج
اإلتصاالت

الصمام / LCD عرض

االتصاالت المتقدمة RS232، جاف االتصاالت SNMP ، USB (اختیاري)

البرمجیات الكمبیوتر برامج
البیئیة    الخصائص
العملیة حرارة درجة -10°C +50°C 

الرطوبة النسبیة (ال التكثیف) 95٪ - 0٪

ارتفاع الصورة 3000 م
صوت دیسیبل 55≥
فئة الحمایة IP20 

الفیزیائیة الخصائص
Dimensions ( W x D x H ) mm 440 X 565 X 132 
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SERVO-REG Series
 kVA المعالجات الدقیقة  1 ~ 50
مرحلة واحدة/  مرحلة واحدة
مثبت جھد مضاعف

خصائص عامة

جھاز أوتوماتیكي لجھاز المؤازر
موثوقیة عالیة مع المعالجات الدقیقة الرقمیة التي تسیطر علیھا

خیارات الطاقة الموسعة ألنظمة أحادية الطور
طوبولوجیا متقدمة للمحرك

نطاق تشغیل واسع لجھد الدخل
التسامح 1٪ للجھد الناتج

الفعلي والتعلیقات RMS قیاس
V / Sn أفضل فئة مع سرعة تحكم 200-50

وقت استرداد 20 مللي ثانیة

 الحماية من الدوائر القصیرة ، الفولتیة العالیة ، الفولتیة المنخفضة
والحمولة الزائدة

الحماية من الصواعق 
الكسارة الجانبیة الیدوية

 / LCD الجھد الناتج قابل للتعديل عن طريق لوحة شاشة العرض
LED

البرمجة عبر لوحة التحكم الرقمیة
نظام إنذار صوتي ومرئي

ما يصل إلى 98 كفاءة عالیة

التحكم المستمر في النظام التلقائي
تحكم ذكي في المروحة

تحديد األخطاء المتقدمة ، ذاكرة التنبیه / الحدث

 خیارات المستقبل
RS485 مراقبة وإدارة متقدمة عن بعد باستخدام

LCD شاشة عرض
الحماية مع قواطع

محول عزل كلفاني
خیارات الدخول والخروج الخاصة

المعايیر
EN 60335 , CE, ISO 9001:2008

مصنوعة في تركیا 100٪

تصمیم صديق للبیئة
أبعاد صغیرة 

سھلة التركیب / الصیانة والخدمة
انخفاض تكالیف التركیب والتشغیل

ضمان لمدة 10 سنوات على قطع الغیار
الدعم الفني وخدمة العمالء 7/24 
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المواصفات التقنیة

Servo Voltage Stabilizers
Microprocessor ControlledSERVO-REG

نموذج SERVO- REG    SERVO STABILIZER VOLTAGE -ENTRANCE مرحلة واحدة-OUT مرحلة واحدة
القدرة الالزمةفي 1 3,5 5 7,5 10 15 20 30 40 50

دخول

توتر 220/230/240V AC (1Ph+N)

مجموعة السیطرة على الجھد (130-270V AC / 130- 230 AC / 160- 255V AC / 180-245V AC / 1) نطاقات مخصصة ( Ph + N)
التشغیل تردد 45 - ھرتز 65

220/230/240V AC (1Ph+N)

.حمل 10 دقیقة، 126-150٪ تحمیل 60 الصورة،٪ 151-199 حمل 10 الصورة 200٪ حمل 3 الصورة 125 - 100٪

(تعدیل) 2 ٪-1 ٪

(اختیاري) LED / LCD 2x16 شاشة

-10°C   +50°C

≤ 3000 m

≤ 50dB

IP20

360 x 450 x 320 600 x 440 x 300 500 x 600 x 860

(ال التكثیف) 95٪ - 0 ٪>

الجھد اإلدخال / اإلخراج ، تردد اإلخراج واإلخراج الحالي

(اختیاري) RS 485 ، مراقبة اإلنترنت والشبكة
(اختیاري) (NO,C,NC) ؛ إنذار الجھد العالي / المنخفض (NO,C,NC) التشغیل العادي للمنظم

المعالجات الدقیقة التي تسیطر علیھا كامل تلقائي محرك مؤازر

CAM التحكم في اختیار الجھد الكھربائي
(نظام تبرید مروحة مع التحكم في درجة الحرارة (اختیاري

(إخراج الزائد ، خرج دائرة قصیرة ، خرج عالیة / منخفضة الجھد ، وحمایة التأریض (اختیاري

PWM MOSFET PWM موتور تحكم مع H جسر RISC ، التي یسیطر علیھا Triac

90-150V / ثانیة

 حتى تصل 98٪

خروج

 الجھد

 تنظیم

تحدید السرعة

 الزائد

عملیة تكنولوجیا

 كونترول

 فعالیة

عن طریق تمریر المیكانیكیة

تھویة نظام 
 حمایة

لوحة التحكم
 عرض

مراقبة القیم المقاسة

الجاف اإلتصال
االتصاالت

المراقبة عن بعد

درجة حرارة التشغیل

الرطوبة النسبیة

العام

ارتفاع

صوت

فئة الحمایة 

 الخصائص البیئیة 

 الخصائص الفیزیائیة
مم (W x D x H) أبعاد

 SINGLE PHASE INPUT-SINGLE PHASE OUTPUT

®

الممیزات الفائقة

وحدات تحكم servo سلسلةSERVOREG  ھي مثبتات التكنولوجیا المتقدمة التي تسیطر 
علیھا المعالجات الدقیقة. تعتمد تقنیة التشغیل على تشكیل عرض النبضة.

یوفر تشكیل المعالجات الدقیقة ونبضات العرض تحكًما محّسنًا على المحرك المؤازر ، 
الذي یوفر أفضل استجابة دینامیكیة الضطرابات اإلدخال ویزید من سرعة النظام. یمتد 

التصمیم عمر النظام ویقلل من التكلفة اإلجمالیة للملكیة.

في وحدات التحكم ثالثیة المراحل ، یتم التحكم في كل مرحلة بشكل مستقل بحیث یتم 
تغذیة الحمل المتصل باإلخراج بشكل مستمر ، حتى إذا كانت ھناك فئتان غیر 

متساویتین في المراحل وحمل مدخالت ومخرجات غیر متوازن.
سلسلة SERVOREG مصنوعة بالكامل في تركیا وجمیع مكوناتھا مجھزة 

بشھادات دولیة 
ومتوافقة مع المعاییر الدولیة. یتم توفیر ضمان قیاسي لمدة عام واحد وتوافر قطع 

. SERVO-REGالغیار لمدة10  سنوات مع مثبتات سلسلة



Uninterrupted Power
       Uninterrupted Service

SERVO-REG Series
10,5 KVA - 3000 KVA SERVO-REG SERIES 
مراحل ثالث   / مراحل ثالث
SERVO مثبت الجھد

TRANSPORT
COMPANIES

CINEMA &
THEATERS

MILITARY
FACILITIES

HOUSE AND
APARTMENTS

INDUSTRIAL
FACILITIES

FUEL
STATIONS

INDUSTRIAL
APPLICATIONS

RADIO & TV
SYSTEMS

خصائص عامة
جھاز أوتوماتیكي لجھاز المؤازر

 موثوقیة عالیة مع المعالجات الدقیقة الرقمیة التي تسیطر
علیھا

خیارات الطاقة الموسعة لألنظمة ثالثیة الطور
طوبولوجیا متقدمة للمحرك

نطاق تشغیل واسع لجھد الدخل
التسامح 1 ٪ للجھد الناتج

الفعلي والتعلیقات RMS قیاس
V / Sn أفضل فئة مع سرعة تحكم 200-50

وقت استرداد 20 مللي ثانیة

الحماية من الصواعق
ماس كھربائى ، عالیة / منخفضة الجھد وحماية الزائد

دلیل قاطع الدائرة الكھربائیة
الجھد الناتج قابل للتعديل عن طريق لوحة

LCD / LED شاشة عرض
البرمجة عبر لوحة التحكم الرقمیة

نظام إنذار صوتي ومرئي
ما يصل إلى % 98 كفاءة عالیة

التحكم المستمر في النظام التلقائي
تحكم ذكي في المروحة

تحديد األخطاء المتقدمة ، ذاكرة التنبیه / الحدث

مصنوعة في تركیا ٪ 100

تصمیم صديق للبیئة  
أبعاد صغیرة 

سھلة التركیب / الصیانة والخدمة
انخفاض تكالیف التركیب والتشغیل

ضمان لمدة 10 سنوات على قطع الغیار
الدعم الفني وخدمة العمالء 7/24 

خیارات المستقبل
RS485 مراقبة وإدارة متقدمة عن بعد باستخدام

LCD شاشة عرض
الحماية مع قواطع

محول عزل كلفاني
خیارات الدخول والخروج الخاصة

المعايیر
EN 60335  , CE, ISO 9001:2008

SERVO-MATiK
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التقنیة المواصفات

المعالجات الدقیقة للرقابة
مثبتات الجھد الكھربي

SERVO-REG
مراحل ثالث   / مراحل ثالث

®
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نموذج SERVO-REG SERVO VOLTAGE STABILIZER  - THREE PHASE INPUT- THREE PHASE OUTPUT
(KVA)  القدرة الالزمة 10.5-30 45 60-100 120-150 200-300 400-600 800-1250 1500-2000 2500-3000

الدخول

الجھد 220/230/240V AC (1Ph+N) / 380/400/415AC (3Ph+N) 

نطاق تنظیم الجھد 130-270V AC / 130- 230 AC / 160- 255V AC / 180-245V AC / Costum 1) نطاقPh + N)
اسمي تردد 45 - ھرتز 65

220/230 / 240V AC ( مرحلة + N) / 380/400 / 415AC ( 3PH + N)

.حمل 10 دقیقة، 126-150٪ حمل 60 الصورة،٪ 151-199 حمل 10 الصورة 200٪ حمل 3 الصورة 125 - 100٪

90- 150V / ثانیة

الجھد اإلدخال / اإلخراج ، تردد اإلخراج واإلخراج الحالي

(اختیاري) LCD 2 × 16 شاشة / LED شاشة

-10°C   +50°C

≤ 3000 m

≤ 55dB

IP20

(ال التكثیف) 95٪ - 0 ٪>

(اختیاري) RS485 ،شبكة رصد شبكة اإلنترنت
(اختیاري) (NO,C,NC) ؛ إنذار الجھد العالي / المنخفض (NO,C,NC) التشغیل العادي للمنظم

لمعالجات الدقیقة التي تسیطر علیھا كامل تلقائي محرك مؤازر
Tria التي یسیطر علیھا ، RISC جسر H مع PWM MOSFET PWM موتور تحكم مع 

(نظام تبرید مروحة مع التحكم في درجة الحرارة (اختیاري

٪حتى 98

(تعدیل) 2 ٪-1 ٪

CAM التحكم في اختیار الجھد الكھربائي

الخروج

 الجھد

 تحدید السرعة

تنظیم

 الزائد

عملیة تكنولوجیا
كونترول

 فعالیة

المیكانیكیة التي یمر بھا

التھویة نظام
 حمایة 

التحكم لوحة
 عرض

مراقبة القیم المقاسة

الجاف اإلتصال
اإلتصاالت

المراقبة عن بعد

درجة حرارة التشغیل

الرطوبة النسبیة

العام

 ارتفاع

 صوت

فئة الحمایة

البیئیة الخصائص

(إخراج الزائد ، خرج دائرة قصیرة ، خرج عالیة / منخفضة الجھد ، وحمایة التأریض (اختیاري

الممیزات الفائقة 

وحدات تحكمservo  سلسلة SERVO-REG ھي مثبتات التكنولوجیا المتقدمة التي 
تسیطر علیھا المعالجات الدقیقة. تعتمد تقنیة التشغیل على تشكیل عرض النبضة.

یوفر المعالجات الدقیقة وتعدیل عرض النبضة تحكًما محّسنًا على المحرك المؤازر. 
أنھا توفر أفضل استجابة دینامیكیة الضطرابات اإلدخال وزیادة سرعة النظام. 

یمتد التصمیم عمر النظام ویقلل التكلفة اإلجمالیة للملكیة. 

یتم التحكم في كل مرحلة بشكل مستقل بحیث یتم تغذیة الحمل المتصل باإلخراج بشكل 
مستمر ، حتى إذا كان ھناك جھد غیر متساوى في الطور وحموالت دخل وإخراج غیر 

سلسلة SERVO-REG مصنوعة بالكامل في تركیا وجمیع مكوناتھا مجھزة 
بشھادات دولیة 

ومتوافقة مع المعاییر الدولیة. 
 ضمان قیاسي لمدة عام واحد وتوافر قطع الغیار لمدة10  سنوات.



خصائص عامة

ثابت الجھد المنظم
موثوقیة عالیة مع التحكم في المعالجات الرقمیة

تكلفة صیانة منخفضة مع تكنولوجیا أشباه الموصالت
خیارات الطاقة الموسعة في أنظمة أحادية الطور

نطاق تشغیل واسع لجھد الدخل
تنظیم المرحلة المستقلة

٪ الجھد الناتج قابل للتعديل ، والتسامح 2 ٪ - 5
القیاس والتعلیقات الفعلیة

500 V / S - 700 سرعة تصحیح V / S ، األفضل من نوعھا
msوقت االسترداد 20

ماس كھربائى ، عالیة / منخفضة الجھد وحماية الزائد
الحماية من الصواعق

دلیل التبديل االلتفافیة
مرحلة الحماية

قیمة الجھد الناتج قابل للتعديل عن طريق لوحة
LCD شاشة عرض

البرمجة عبر لوحة التحكم الرقمیة
نظام إنذار صوتي ومرئي

مخطط الطاقة يبین حالة عملیة بسیطة

میزات اختیارية
RS485 المحسن عن بعد الرصد

محوالت العزل كلفاني
خیارات تصمیم المدخالت / المخرجات الخاصة

المعايیر
EN 60335  

CE, ISO 9001:20
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Uninterrupted Power
       Uninterrupted Service

مصنوعة في تركیا ٪ 100
تصمیم صديق للبیئة  

أبعاد صغیرة 
سھلة التركیب / الصیانة والخدمة

انخفاض تكالیف التركیب والتشغیل
ضمان لمدة 10 سنوات على قطع الغیار

الدعم الفني وخدمة العمالء 7/24 

NETPRO-SVR Series
5 ~ 50 kVA مرحلة واحدة  / مرحلة واحدة
ثابت استقرار التوتر

®

SERVO-MATiK
ELEKTRONİK SİSTEMLER SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.servomatik.com  -  info@servomatik.com

®



TECHNICAL SPECIFICATIONS
نموذج NETPRO - SVR
مرحلة مرحلة

5 KVA 7.5 KVA 10 KVA 15 KVA 20 KVA 30 KVA 40 KVA 50 KVAالقدرة الالزمة
الدخول

الخروج

الجھد

 الجھد

نطاق تنظیم الجھد
220/230 / 240V AC (دكتوراه + N)

تردد التشغیل 45 - 65 HZ

220/230 / 240V AC (دكتوراه + N)
ثانیة / V / S - 700V 500 تحدید السرعة

≤%98

(إخراج الزائد ، خرج دائرة قصیرة ، خرج عالیة / منخفضة الجھد ، وحمایة التأریض (اختیاري

شبكة المنظمة CAM مفتاح الختیار الجھد

تنظیم
      
(قابل للتعدیل) 2-5٪
- 100 ٪ الزائد(       المسؤول 10 دقائق ، النسبة المئویة 126-150 الرسوم 60 ثانیة ، النسبة 151-199 الرسوم 10 ثواٍن ، الرسوم 200٪ 3 ثواٍن 125

العام

لوحة التحكم

.یتكون من أشباه موصالت ثابتة. ال یحتوي على أجزاء متحركة ومجانیة RISC التحكم اآللي الكامل

 عرض

عملیة تكنولوجیا

فعالیة

حمایة

عن طریق تمریر المیكانیكیة

LCD 2x16 األحرف

-10°C  +50°C

≤ 3000 m

دیسیبل 50 ≥
IP20

295x450x470 320x560x550

(ال التكثیف) 95٪ ~ 0٪

مراقبة القیم المقاسة جھد الخرج ، جھد الخط ، نسبة الحمل / التیار

رسائل التحذیر

الجاف االتصال

لمراقبة عن بعد

انخفاض المدخالت / مدخالت عالیة ، وانخفاض الناتج / ارتفاع الناتج ، الزائد (> 100 ٪) ، وارتفاع في درجة الحرارة

(اختیاري) (NC,C,NO) ؛ إنذار الجھد العالي / المنخفض (NO,C,NC) التشغیل العادي للمنظم

(اختیاري) RS 485 ، مراقبة اإلنترنت والشبكة

اإلتصاالت

البیئیة الخصائص
درجة حرارة التشغیل

الرطوبة النسبیة

ارتفاع

 صوت

فئة الحمایة
الخصائص الفیزیائیة

130-270V AC / 160-250V AC / نطاقات مخصصة

مم (  W x D x H  ) أبعاد

مثبت سرعة ثابتة 
مرحلة واحدة/  مرحلة واحدة

NETPRO-SVR ®

SERVO-MATİK Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti. keeps the right to change the information on this document without any notice.
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الممیزات الفائقة

 NETPRO- RVSالتي تسیطر علیھا المعالجات الدقیقة ینظم 
اضطرابات الدخول في األلف من الثواني بفضل تصمیمھا المتقدم. 

ال یتضمن أي أجزاء متحركة ، لذا ال یلزم إجراء صیانة أو استبدال. 
یوفر التحكم الدقیق في المعالجات الدقیقة وخوارزمیة التغذیة المرتدة 

اإللكترونیة الحدیثة أفضل حمایة ضد الفولتیة العالیة / المنخفضة ، والتیارات 
الزائدة ، ودرجات الحرارة الزائدة والدوائر القصیرة.

توفر فالترEMI  وRFI  القیاسیة أفضل حمایة من االضطرابات الكھربائیة التي 
وھي توفر أفضل استجابة لألحمال ذات التیارات عالیة التدفق عن طریق مكونات أشباه 

الموصالت التي تتحمل تیاًرا مرتفعًا یبلغ حوالي100 ٪ من التیار المقنن في20  مللي 

ینقل NETPRO-SVR الطاقة باستخدام طریقة العبور الصفري بحیث ال ینقل أي 
توافقي 

إلى الحمل عن طریق مكونات ثابتة ذات ارتفاع/ تخفیض.



NETPRO-SVR Series
15 ~ 3000 kVA ثالثة المرحلة / ثالثة المرحلة 

مثبت سرعة ثابتة

SERVO-MATiK
ELEKTRONİK SİSTEMLER SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.servomatik.com  -  info@servomatik.com

®
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Uninterrupted Power
       Uninterrupted Service
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 бЗзгЮϜ ϹлϯЮϜ ϥϠϝϪ
ϣугЦϽЮϜ ϤϝϯЮϝЛгЮϜ сТ бЫϳϧЮϜ Йв ϣуЮϝК ϣуЦнϪнв

 ϤыЊнгЮϜ иϝϡІϒ ϝуϮнЮнзЫϦ Йв ϣЏУϷзв ϣжϝуЊ ϣУЯЫϦ
 ϼнГЮϜ ϣтϸϝϲϒ ϣгЗжϒ сТ ϣЛЂнгЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϤϜϼϝу϶

 Э϶ϹЮϜ ϹлϯЮ ЙЂϜм ЭуПЇϦ ФϝГж
ϣЯЧϧЃгЮϜ ϣЯϲϽгЮϜ буЗзϦ

 ́  2 ́ - 5ϱвϝЃϧЮϜм ̪ ЭтϹЛϧЯЮ ЭϠϝЦ ϭϦϝзЮϜ ϹлϯЮϜ
 ϣуЯЛУЮϜ ϤϝЧуЯЛϧЮϜм ЀϝуЧЮϜ

 ϝлКнж ев ЭЏТцϜ ̪V / S   700ϱуϳЋϦ ϣКϽЂV / S -  500
 sm20ϸϜϸϽϧЂъϜ ϥЦм

 ϹϚϜϿЮϜ ϣтϝгϲм ϹлϯЮϜ ϣЏУϷзв / ϣуЮϝК ̪ пϚϝϠϽлЪ Ѐϝв
 ХКϜнЋЮϜ ев ϣтϝгϳЮϜ
 ϣуТϝУϧЮъϜ ЭтϹϡϧЮϜ ЭуЮϸ

 ϣтϝгϳЮϜ ϣЯϲϽв
 ϣϲнЮ ХтϽВ еК ЭтϹЛϧЯЮ ЭϠϝЦ ϭϦϝзЮϜ ϹлϯЮϜ ϣгуЦ

 LCDЌϽК ϣІϝІ

 ϣугЦϽЮϜ бЫϳϧЮϜ ϣϲнЮ ϽϡК ϣϯвϽϡЮϜ
 сϚϽвм сϦнЊ ϼϜϻжϖ аϝЗж

ϣГуЃϠ ϣуЯгК ϣЮϝϲ еуϡт ϣЦϝГЮϜ БГϷв

 ٪ 100مصنوعة في تركیا 

تصمیم صدیق للبیئة    
 أبعاد صغیرة سھلة التركیب / الصیانة 

والخدمة انخفاض تكالیف التركیب 
والتشغیل ضمان لمدة10  سنوات على 

قطع الغیار  الدعم الفني وخدمة 
العمالء7/24 

 خصائص عامة

میزات اختیاریة
 RS485المحسن عن بعد الرصد

محوالت العزل كلفاني
خیارات تصمیم المدخالت / المخرجات الخاصة

المعايیر
EN 60335  

CE, ISO 9001:20



المواصفات التقنیة

NETPRO-SVR

نموذج NETPRO - SVR
مرحلة ثالث مراحل

15-60 75-150 200-250 300-500 600-1250 1500-2000 (KVA) القدرة الالزمة2500-3000
دخول

خروج

الجھد

 الجھد

 

 الجھد على مجموعة السیطرة
220/230/240V AC (1Ph+N) / 380/400/415AC (3Ph+N) 

اسمي تردد 45 - 65 HZ

220/230 / 240V AC (دكتوراه + N) / 380/400 / 415AC ( 3PH + N)

تحدید السرعة 500 V / 700- الصورة V / الصورة

≤%98

Short Circuit, Electronic Protection of Over Current, Overvoltage on the set value closes the output

CAM التحكم في اختیار الجھد الكھربائي

( قابل للتعدیل ) 5 ٪ - ٪2 تنظیم

.حمل 10 دقیقة، 126-150٪ حمل 60 الصورة،٪ 151-199 حمل 10 الصورة 200٪ حمل 3 الصورة 125 - ٪100 الزائد

العام 

لوحة التحكم

.یتكون من أشباه موصالت ثابتة. ال یحتوي على أجزاء متحركة ومجانیة RISC التحكم اآللي الكامل

 عرض

عملیة تكنولوجیا

 فعالیة

 حمایة

المیكانیكیة التي یمر بھا

LCD 2x16 األحرف

-10°C  +50°C

م 3000 ≥

≤ 55dB
IP20

(ال التكثیف) 95٪ ~ 0٪

مراقبة القیم المقاسة انتاج التیار الكھربائي، خط الجھد، نسبة الحمل / الحالي

رسائل التحذیر

الجاف االتصال

المراقبة عن بعد

انخفاض المدخالت / مدخالت عالیة ، وانخفاض الناتج / ارتفاع الناتج ، الزائد (> 100 ٪) ، وارتفاع في درجة الحرارة

(اختیاري) (NC,C,NO) ؛ إنذار الجھد العالي / المنخفض (NO,C,NC) التشغیل العادي للمنظم

(اختیاري) RS485 ،شبكة رصد شبكة اإلنترنت

االتصاالت

خصائص البیئیة
درجة حرارة التشغیل

الرطوبة النسبیة

ارتفاع

 صوت

فئة الحمایة

130-270V AC / 160-250V AC / نطاقات مخصصة

مثبت سرعة ثابتة
 ثالثة المرحلة  - ثالثة المرحلة

®
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الممیزات الفائقة

 NETPRO-SVRالتي تسیطر علیھا المعالجات الدقیقة ینظم اضطرابات 
الدخول في األلف من الثواني بفضل تصمیمھا المتقدم. 

ال یتضمن أي أجزاء متحركة ، لذا ال یلزم إجراء صیانة أو استبدال. 
یوفر التحكم الدقیق في المعالجات الدقیقة وخوارزمیة التغذیة المرتدة 

اإللكترونیة األكثر حداثة أفضل حمایة ضد الفولتیة العالیة / المنخفضة ، التیار 
الزائد ، زیادة درجة الحرارة والدوائر القصیرة.

توفر فالترEMI  و RFI القیاسیة أفضل حمایة من االضطرابات الكھربائیة التي 
تتحملھا. 

وھي توفر أفضل استجابة لألحمال ذات التیارات عالیة التدفق عن طریق مكونات أشباه 
الموصالت التي تتحمل تیاًرا مرتفعًا یبلغ حوالي100 ٪ من التیار المقنن في20  مللي 

ثانیة.
ینقل NETPRO-SVR الطاقة باستخدام طریقة العبور الصفري بحیث ال ینقل أي 

توافقي 
إلى الحمل عن طریق مكونات ثابتة ذات ارتفاع / تخفیض.
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Uninterrupted Power
       Uninterrupted Service

SERVO-RED سلسلة
12V ~ 440V  /  10A ~ 5000A
مصدر طاقة التیار المستمر - شاحن البطاریة

®

SERVO-MATiK
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www.servomatik.com  -  info@servomatik.com

®

Transformer Kiosk Type Internal Battery Rectifier

Galvanic Plating Rectifier

Dropper Rectifier/Battery Charger

Transformer Type SMPS Rectifier/Battery Charger

خصائص عامة
شواحن بطاریة / مقومات 

موثوقیة عالیة مع التحكم في المعالجات الرقمیة 
 )SMPS( طوبولوجیا الموضع الثایرستور وطریقة التحویل

عمر بطاریة طویل مع تموج منخفض لإلنتاج 
نطاق تشغیل واسع لجھد الدخل 

طالء كلفاني ، نحاس ، نیكل ، زنك ، مقوم كروم وغیر ذلك 
نوع مركز المعالجة: محول مقوم البطاریة المدمج ، الطاقة ، مراكز االتصاالت 

السلكیة والالسلكیة
یمكن أن تستخدم كمصدر للطاقة DC وشاحن البطاریة 

قیاس  RMSالفعلي والتعلیقات 
شحنة قابلة للتعدیل تلقائیًا وفقًا لنوع البطاریة 

  Modbusخیارات االتصال المتقدمة ، أتمتة توفر
ماس كھربائى ، عالیة / منخفضة الجھد وحمایة الزائد 

الحمایة من الصواعق 
نماذج خاصة مع مخرجات متعددة 

قابل للتعدیل الشحن الحالیة والجھد عن طریق العرض 
 LCDشاشة عرض

برمجة عن طریق لوحة التحكم الرقمیة 
نظام إنذار صوتي ومرئي مع مخطط سینوباتي 

كفاءة عالیة مع توفیر الطاقة 
التحكم المستمر في النظام التلقائي 

تحكم ذكي في المروحة 
تحدید األخطاء المتقدمة ، ذاكرة التنبیھ / الحدث 

 ٪100 مصنوعة في تركیا 
مظھر جمالي ، تصمیم معیاري 

عملیة ھادئة ، تصمیم صدیقة للبیئة 
سھل التركیب / الصیانة / الخدمة 
انخفاض تكلفة التركیب والتشغیل 
 10سنوات من توافر قطع الغیار 

 24/7الخدمات الفنیة وخدمة العمالء

میزات اختیاریة 

عرض إیثرنت 
  UTR subdoM 485RSتحكم ومراقبة متقدمة مع

ترحیل حمایة التیار المتناوبDC  الحالیة 
تصمیم ثنائي القطارة للشحنة الثابتة 
النواتج عن طریق االتصال الجاف 
خیارات الدخول والخروج الخاصة

 المعاییر

EN 60335، CE، ISO 9001: 2008 
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لمواصفات التقنیة

SERVO-RED DC Power التیار 
الكھربائي - شاحن البطاریة

نموذج SERVO-RED    مقوم -     شاحن بطاریة SERVO-RED  مقوم - شاحن بطاریة

دخول
 الجھد االسمي

 جھد التسامح  

اسمي تردد
 تردد التسامح

 معامل القدرة إدخال

تیار

خروج

10 A - 5000 A

ماكس االنتاج الحالي

380 VAC / 400 VAC / 415 VAC220 VAC / 230 VAC / 240 VAC

- %15 / + %20

ھرتز 60 / 50

± %10 

0,8 - 0,9

12 V - 440 V

ما یصل إلى 110 ٪ من التیار الناتج المقنن

تصل إلى 120٪ من الناتج الجھد االسمي

  %1 - % 5
تصل إلى 200٪ 10 مللي ثانیة

0,7 - 0,8 - 0,9

12 V - 220 V

الشحن جھد  زیادة

تموج اإلخراج

ما یصل الى ٪88 حتى ٪ 90

Input- Output Fuse , Over Voltage,Over Load,Short Circuit, 
Low Voltage ,DC Leakage

 الحمایة ضد ا لتیار الزائد

Boost Charge, Float Charge, Equalizing Charge

ENTRY 500V المخرجات-الشاسیھ ،Vالمدخالت والمخرجات 1500

األحرف LCD 4x20 لوحة

أحداث التحذیر من الذاكرة / LED التنبیھات

 (NO، C، NC) عملیة عادیة، عالیة / منخفضة إنذار الجھد الناتج
(اختیاري)

 اختیاري) ، والتتبع عن بعد) RS485 االتصال مع الكمبیوتر الشخصي عبر
(اختیاري) TCP / IP إلعطاء رقم

 عامة خصائص
التكنولوجیة المعالجات الدقیقة للرقابة

كونترول PWM عالیة التردد ، تقنیة IGBT / تقنیة تبدیل الوضع /  تبدیل وضع التكنولوجیا / / IGBT التكنولوجیا ، تكنولوجیا PWM تقنیة عالیة التردد
الثایرستور

 فعالیة

حمایة

األزیاء شحن البطاریة

العز

عرض

رسائل التحذیر

اإلتصاالت

لوحة التحكم

المراقبة عن بعد

الجاف اإلتصال

درجة حرارة التشغیل

 الخصائص البیئیة

الرطوبة النسبیة
 ارتفاع

صوت

فئة الحمایة 

-10°C ~ +50°C

(ال التكثیف) 95٪ ~ 0٪
م 3000 ≥

دیسیبل 60 ≥ دیسیبل 55 ≥

IP20

®
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 خصائص عامة

 الموجة شكل جیبیة  نقیة
SPWM عالیة التردد 

تعزیز أداء PSD والتحكم في المعالجات الدقیقة
IGBT تصمیم العاكس مع

)Thdv >3٪( طاقة عالیة الجودة منخفضة الكفاءة
تناسب ممتاز مع األحمال على عوامل الطاقة المختلفة
V 820) إلى CD )630 مجموعة واسعة من الجھد

كفاءة عالیة تصل إلى ٪95
تحكم ذكي في المروحة

 EMI / RFIمرشحات 

 منخفضة والزائد /حمایة ضد ماس كھربائي، والجھد عالیة 
البدایة الباردة

 DCL 240 × 320 شاشة تعمل باللمس
اكتشاف متقدم للخطأ / الخطأ ، تحذیرات / أحداث الذاكرة 1000

485SR / 232RS خیارات اتصال متقدمة مع

 ٪ مصنوعة في تركیا100
 تصمیم بیئة صدیقة

 أصغر حجم، عملیة ھادئة
 سھلة التركیب والخدمة

 انخفاض تكالیف التركیب والتشغیل
 عاما من قطع الغیار10 توفر 

 وخدمة العمالء7/24 الدعم الفني 

 المیزات االختیاریة

 المعاییر
EN 62040-1 Safety 
 EN 62040-2 EMC 
 EN 62040-3 LVD 

CE ،ISO 9001: 2008 

  ϣϼϝуϷЮϜ ϢϼϜϸϖм ϣЯϠϝЦ ЬϝЋϦϜ
аϹЧϧв SNMP

ЯϠϝ   ϣϡЦϜϽгЮϜ 4

BUS-CAN مودم - خیارا االتصال 
ϣϯвϽϡЯЮ

GPRS
عزل كلفاني المحوالت

خیارات الدخول / الخروج الخاصة



SEitVO-INV
® 

SINUSOIDAL INVERTER

التقنیة المواصفات

نموذج SERVO-INV SINUSODIAL INVERTER 

القدرة الالزمة 10KVA l 15KVA l 20KvA 1 30KVA l 45KVA 1 60KVA laoKvA l100KvAl120KvA 1160KVAl200KvAI 25oKvAI 320KvAI 400KVA 
دخول

 820VDC ~ 630 الجھد االسمي

Aالصورة 1.9 ال الحمل الحالي

خروج

الجھد االسمي 380 VAC / 400 VAC / 415 VAC ( 3Ph+N ) 
التسامح الجھد ±%1 
اسمي تردد 50 Hz / 60 Hz ± % 0,2 
عامل جزیرة كریت 3:1 

معامل القدرة 0,8 

THDv مجموع تشویھ متناسق (حمل خطي) >٪ 5 (حمل غیر خطي) 3 ٪>

الناتج الموجي جیبیة الكامل
دقیقة. / 125٪ - 150٪: 1 دقیقة 10 : ٪124 - ٪100 الزائد
العام
عملیة تكنولوجیا  المعالج
IGBT عالیة التردد ، تقنیة PWM تقنیة كونترول
 ما یصل الى 95٪ فعالیة
فتیل اإلدخال ، خرج الموجة ، التیار العكسي ، ماس كھربائى ، حمایة الحمل مع الصمامات السریعة حمایة
االتصاالت
(شاشة تعمل باللمس) LCD 240 × 320 شاشة عرض
تنبیھ / الحدث  عبوة 1000
المراقبة عن بعد (RS232، GPRSاتصال الجافة، SNMP) (اختیاري)

برامج الكمبیوتر البرمجیات
البیئیة الخصائص
درجة حرارة التشغیل -10°C - 50°C 
الرطوبة النسبیة (  تكاثف دون  ) 95٪ - 0٪
ارتفاع s 3000 m 
دیسیبل 65     ≥ صوت
فئة الحمایة IP20 
الفیزیائیة الخصائص
مم (    W x D x H  ) أبعاد 440x785x1200 1 543x835x1361 1 1 1600x800x1800 1 
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SEA AIR RAIL ROAD 

VEHICLES VEHICLES VEHICLES VEHICLES 

SOLfiR-INV 
1000 VA -5000 VA SOLAR-INV SERi ES 

SINGLE PHASE OUTPUT 
LIGHTING WIND SOLAR ELECTRICAL 

SYSTEMS TRIBUNES PANELS UNITS 

Un,·nterrupted Power 
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 عامة خصائص

 موجة جیبیة نقیة الشكل    
SPWM عالیة التردد ، خارج الشبكة 

DSP تحسین أداء التحكم في المعالجات الدقیقة
)Thdv (Thdv >٪ 3 طاقة عالیة الجودة مع كفاءة منخفضة

تعدیل ممتاز مع األحمال على عوامل الطاقة المختلفة

MPPT PWM وحدات التحكم في حمل
كفاءة عالیة تصل إلى ٪95

EM
تحكم ذكي في المروحة

I / RFI مرشحات
ماس كھربائى ، عالیة / منخفضة الجھد وحمایة الزائد 

LCD شاشة
اكتشاف متقدم للخطأ / الخطأ ، ومیزات اختیاریة

محوالت العزل كلفاني
خیارات الدخول / الخروج الخاصة

أجھ زة التحكم بالتحمیل 
التصمیم األخضر 

كفاءة عالیة مع توفیر الطاقة
عملیة صغیرة وخفیفة الوزن وھادئة

سھولة الخدمة والتركیب
انخفاض تكلفة التركیب والتشغیل

ضمان لمدة 10 سنوات على قطع الغیار
24/7 الدعم الفني وخدمة العمالء

مستقبل اختیاري
محوالت العزل كلفاني

خیارات الدخول / الخروج الخاصة
أجھزة التحكم بالتحمیل 

المعاییر 

2008 :9001 LVD ، CE ، ISO 3-62040 EMC ، EN 2-62040 EN ، 1-62040 EN السالمة



SOLfiR-INV العاكس للطاقة الشمسیة

المواصفات التقنیة

نموذج SOLAR - INV الشمسیة للطاقة العاكس

قوة 1000VA 2000VA 
1 

3000VA 4000VA 
1 

5000VA 

دخول

 VAC / 230VAC / 240 VAC 220 الجھد االسمي

تردد ھرتز / 60 ھرتز 50

خروج
الجھد االسمي 220 VAC / 230VAC / 240 VAC ± %5 

تردد ھرتز / 60 ھرتز 50

معامل القدرة 0,8 

فعالیة S%95 

THDv  مجموع تشویھ متناسق  S%5 

الفترة االنتقالیة مللي ثانیة 10
الناتج الموجيشرط النقي

OUTPUT DC - بطاریة
إمدادات الطاقة في حاالت الطوارئ s2w 

 12VDC 24VDC 48VDC الجھد

الحمل الحالي 20A 20A-30A 60A 

فتح دائرة الجھد 40VDC 60VDC 105VDC 

اتھام التیار الشمسیة 50A 50A 50A 

تعویم الجھد 13.5 VDC / بطاریة

العام
عملیة تكنولوجیا المعالجات الدقیقة التي تسیطر

المتقدمة  اإلتصاالت USB - RS232 (اختیاري)
البیئیة الخصائص
درجة حرارة التشغیل -10°C - 50°C

الرطوبة النسبیة 0٪ - (ال التكثیف) 95٪

ارتفاع م 3000≥

صوت دیسیبل 55≥

فئة الحمایة IP20 
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SERVO-INV
®

600 W-3500 W 

 الجیبیة العاكس
مرحلة واحد

 المواصفات التقنیة
نموذج SERVO-INV العاكس
السلطة 600W 1 1000W 1 1600W 1 2500W 

دخول

االسمي الجھد 220 VAC / 230VAC / 240 VAC 

تردد ھرتز / 60 ھرتز 50

خروج

الجھد االسمي 220 VAC / 230VAC / 240 VAC ± %5 

تردد ھرتز / 60 ھرتز 50
القدرة معامل 0.7 

فعالیة %95 

٪الصورة THDV 5  مجموع تشویھ متناسق 
االنتقالیة الفترة مللي ثانیة 10
الناتج الموجي شرط النقي

DC إخراج بطاریة

قوة الطوارئ S2W 

الجھد 12VDC 1 24VDC 

الحمل الحالي 30A 1 40A 1 50A 

وضع الشحن 3Tap 

جھد الصیانة 13.5 VDC / بطاریة

العام
عملیة تكنولوجیا المعالجات الدقیقة التي تسیطر

اتصاالت المتقدمة USB - RS232 (اختیاري)
خصائص بیئیة

درجة حرارة التشغیل -10°C- 50°C 

الرطوبة النسبیة 0-٪ (ال التكثیف) 95٪

ارتفاع م 3000≥

صوت دیسیبل 55≥

فئة الحمایة IP20 
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خصائص عامة

العاكس الجیبي النقي 
 SPWMعالیة التردد ، خارج الشبكة

  DSPتحسین أداء التحكم في المعالجات الدقیقة
 EMI / RFI مرشحات

حمایة ضد ماس كھربائى ، جھد عالى / منخفض وإفراط 

میزات اختیاریة

محوالت العزل كلفاني 
خیارات الدخول والخروج الخاصة 

المعاییر

EN 62040-1 ،EN 62040-2 EMC EN 62040-3  ،لفدCE ،ISO 9001: 2008 



SERVO-BAT 

البطاریات الجافة

Negatif Elektrot 

Ayırıcı 

SEA 

VEHlCLES 

LIGHTlNG 

SYSTEMS 

RAlLWAY 

VEHlCLES 

ALARM 

SYSTEMS 

Pozilif 

Elektrot 

BATTERY COMMUNlCATION 

CHARGE SYSTEMS SYSTEMS 

WlND SOLAR 

TURBlNES PANELS 

Uninterrupted Power 

Uninterrupted Service 

 خصائص عامة

سھل التركیب والصیانة
تصمیم مقاوم للماء 
صمام أمان االنفجار

یمكن استخدامھ عمودیا وأفقیا ، وذات جودة عالیة ، وموثوقیة عالیة 
وظیفة المسؤول بعد التفریغ العمیق
خصائص انخفاض التفریغ الذاتي 
تصمیم یتكیف مع تطبیقات متعددة 

عمر 10/8/5/3 سنوات
مجموعة واسعة من القدرات

. AGMتم تصمیمھ باستخدام تقنیة صمام منظم من الرصاص
تسھم أعمال الطالء والكھارل عالیة األداء في زیادة إنتاج الطاقة ألنظمة النسخ 

االحتیاطي العامة
تحتوي بطاریات التصمیم المختومة على صمام تحكم مدمج. 

یضمن انخفاض التفریغ الذاتي وعودة التفریغ العمیق حیاة طویلة.
تم تصمیم ھذه البطاریات لتطبیقات متعددة ، وھي ذات جودة عالیة وموثوق بھا ، 

باإلضافة إلى سھولة التركیب والصیانة. 

مجال التطبیق: 
 UPS، وأنظمة األمن ، ومعدات التحكم ، والمعدات الطبیة ، وأنظمة الطاقة في حاالت 

الطوارئ ، واألجھزة الكھربائیة ، ونظم اإلنذار ، ولعب األطفال.



Uninterrupted Power 

Uninterrupted Service 
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