
    LIXISE GAVR-20Aرگوالتور ولتاژ لیکسیس مدل

 توضیحات:

همانطور که از نام آن پیداست نوع جنرال از دسته رگوالتورهای ولتاژ می باشد، به گونه ایی که قابل نصب و جایگزین  GAVRرگوالتور ولتاژ   

های نیم موج کنترل شونده تایریستوری می  AVRاز دسته   GAVR رگوالتور ولتاژبر روی انواع ژنراتورهای با کاربرد عمومی می باشد. 

  باشد. 

به این صورت می باشد که با  تغییر   عملکرد ولتاژ رگوالتور. وسیله ای است که سطح ولتاژ ژنراتور را کنترل می کند A.V.R رگوالتور ولتاژ یا

ریک مورد نیاز برای اکسایتر یا سیم پیچ تح dc جریان تحریک میزان ولتاژ خروجی ژنراتور را تغییر می دهد. ولتاژ رگوالتور وظیفه تولید برق

ژنراتور بخاطر وجود پسماند مغناطیسی سیم پیچها در حد چند ولت ولتاژ د. شو ولتاژ رگالتور از برق خروجی ژنراتور تغذیه می .را بعهده دارد

گالتور ردر خروجی دارد لذا ولتاژ رگالتور از همین ولتاژ بوسیله یک حلقه فیدبک مثبت ولتاژ ژنراتور را باال می آورد سپس حلقه فیدبک ولتاژ 

می  dc ولت ۲۱ولت یا مقدار تنظیم شده فیکس می نماید. ولتاژ خروجی ولتاژ رگالتور حدود  ۰۴۴منفی می شود و ولتاژ خروجی را بر روی 

 .باشد.لذا میتوان بوسیله باتری نیز این ولتاژ را تنظیم کرد

 ,ai, Benz, MWM, StamfordShangh Perkins, Cummins, Deutz, Weichai قابل استفاده برای ژنراتورهای

 مشخصات فنی:

  فول و طراحی به اصطالح دارای مدارات حفاظتیRugged Compact Design. 

 .کنترل ولتاژ با استفاده از پتانسیومتر به صورت ریموت در اتاق فرمان 

 ( بازده بسیار باال در زمان استارت و پس از استارت و قابلیت راه انداز نرم و یا به اصطالحSoft Start Voltage Ramping.) 

  دارای ورودی تک فاز دو فاز و سه فاز(. )برای تمام  ژنراتورهای با مصرف جنرال در ایرانو جایگزین  قابل استفاده. 

  دارای فلیترEMI  (Internal electromagnetic interference filtering). 

  آمپر ۱۴جریان خروجیDC. 

  حفاظت فرکانس به اصطالح.Under Frequency Protection 

  220/400VAC,1phase2wire ولتاژ ورودی
 
 
 

 
 

 

   Hz 60-50 فرکانس

  ۲ فاز

 جریان تحریک %0۴در  ms 80جریان تحریک  زمان پاسخ 

 ولتاژ تحریک  %09در   500msولتاژ

 Max.90VDC@240VACinput ولتاژ  خروجی

 Continuous 15A Intermittent 20 A for 10SEC جریان

 Min.10 Max.100Ω مقاومت

 عملکرد گاورنر %4به ازای ماگزیموم  %0.5 ±کمتر از تلرانس 

  ثانیه 3  زمان سافت استارت 

 with 1 KΩ 1watt%7± پتانسیومتر خارجی تنظیم ولتاژ

 هرتز 42حد پایین فرکانس: تا  حفاظت فرکانسی

 ثانیه 20برای مدت زمان  240VDC  حفاظت بیشینه  تحریک 

 - C040~65 دما محدودیت های محیطی

 %95 رطوبت

 3G@100~2K Hz لرزش

 


