
   STAMFORD AVR SX460  رگوالتور ژنراتور استامفورد
 

 توضیحات:

استامفورد بر روی  SX460 مدل.می باشد  SX460 کی از بهترین و معروف ترین انواع رگوالتور ولتاژ دیزل ژنراتور ، برند استامفورد مدلی

رگوالتور مذکور از دسته رگوالتورهای با تکنولوژی  نیم موج و کنترل شونده بوسیله  .انواع ژنراتور های استامفورد انگلستان قابل نصب است

 . است  Brush Less ) غال ) بدون جاروبک یازبدون ژنراتور های  ولتاژ بخش فیدبک منفیدر اصل تایریستور می باشد و 

 رگوالتور ولتاژ SX460  قابلیت حفاظت فرکانسی یا استامفوردUFRO (UNDER FREQUENCY PROTECTION) را دارا می باشد 

 ( و ورودی  222دارای ورودی تکفاز )132-95ولتV ac or 190-264V ac با قابلیت انتخاب جامپر 

  ولت به 02ولتاژ خروجی به اکسایتر DC 

  آمپر به صورت دائم 4متناوب و آمپر  6ماگزیموم خروجی 

  تلرانس %1رگوالتور ولتاژ زیر بار با 

 .قابلیت کنترل بصورت ولوم ریموت برای تنظیم ولتاژ در تابلو برق اتاق کنترل 

 لس )بدون زغال( یا به اصطالح دارای سیم پیچ اکسایتر )اگزایتر(. قابل استفاده برای ژنراتورهای براش 

 رگوالتور ولتاژ SX460  می باشد.های استامفورد و طرح استامفورد استامفورد مناسب ژنراتور 

 ( است. )ولت 422ولت( و ورودی سه فاز ) 222دارای ورودی تکفاز 

  آمپر4جریان خروجی دائم DC است. 

  ولت 02حداکثر ولتاژ خروجی از DC  می باشد . 

 مشخصات فنی:

-Jumper selectable 95-132V ac or 190 ولتاژ ورودی
264V ac 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  Hz 60-50 فرکانس

 1 فاز

 AVR 20ms زمان پاسخ 
 جریان تحریک %02در  ms 80جریان تحریک 

 ولتاژ تحریک  %09در   300msولتاژ

 max 90V dc at 207V ac input  ولتاژ خروجی

 آمپر 6ثانیه  12آمپر و همچنین برای  4دایم کار  جریان

 اهم 11کمترین مقدار  مقاومت

 %1 -/+ تلرانس 

  AVR 10 wattsبهینه توان مصرقی 

 k ohm 1 , %10-/+ پتانسیومتر خارجی تنظیم ولتاژ

 هرتز 02حد پایین فرکانس: تا  حفاظت فرکانسی

 ثانیه 12برای مدت زمان  V dc 75 حفاظت بیشینه  تحریک 

 - C040 to +70 دما محدودیت های محیطی

 %95 رطوبت

 Hz 100-20 لرزش

 


