
  MECCALTE SR7 رگوالتور ولتاژ مکالته

 توضیحات:

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

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

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

تور الدر خروجی دارد لذا ولتاژ رگالتور از همین ولتاژ بوسیله یک حلقه فیدبک مثبت ولتاژ ژنراتور را باال می آورد سپس حلقه فیدبک ولتاژ رگ

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

 مشخصات فنی:

  فول و بسیار پیشرفته در تمام لحظات از لحظه استارت به بعد.دارای مدارات حفاظتی 

 .قابلیت کنترل از راه دور تنظیم ولتاژ 

 .بازده بسیار باال در زمان استارت و پس از استارت 

  آمپر. 8با ماگزیموم  کیلوولت آمپر، 58قابل استفاده برای ژنراتورهای مکالته و تمام ژنراتورهای استاندارد زیر 

  دارای فلیترEMI  (Internal electromagnetic interference filtering) 

 

 Terminal 1,2(50~280VAC)   3,4   5,6  Can be connected  ولتاژ ورودی
to Y or  220~480VAC Single Phase 50/60HZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

   Hz 60-50 فرکانس

  ۲ فاز

 جریان تحریک %0۴در  ms 80جریان تحریک  زمان پاسخ 

 ولتاژ تحریک  %09در   500msولتاژ

 Maximum 90VDC @ 220VAC ولتاژ  خروجی

 آمپر 5ثانیه  ۲۴آمپر و همچنین برای  6دایم کار  جریان

 Min. 15 ohm Max. 100 ohm مقاومت

 عملکرد گاورنر %6به ازای ماگزیموم  %0.1 ±کمتر از تلرانس 

  AVR 1575wattsبهینه توان مصرقی 

 kΩ / 0.5 W 100 پتانسیومتر خارجی تنظیم ولتاژ

 هرتز 42حد پایین فرکانس: تا  حفاظت فرکانسی

 ثانیه 20برای مدت زمان  V dc 255 حفاظت بیشینه  تحریک 

 - C040 to +70 دما محدودیت های محیطی

 %95 رطوبت

 Hz 100-20 لرزش

 

 

 


