
  MECCALTE UVR6 رگوالتور ولتاژ مکالته مدل

 توضیحات:

بر روی  AVR می باشد . این مدل  MECCALTE UVR6 ایتالیا مدل MECCALTE کی از معروف ترین های ولتاژ رگوالتور ژنراتوری

سابقه ای طوالنی در تولید انواع ولتاژ رگوالتور ژنراتور دارد. این شرکت  Alte Spa -Meccژنراتور های مکالته ایتالیا قابل نصب است. شرکت

از لحاظ کارایی یکی از ولتاژ  مذکور AVRاقدام به تولید ولتاژ رگوالتور ژنراتور با کیفیت و راندمان باال کرده است. دستگاه  ۷۴۹۱از سال 

ساله  ۰۶رگوالتور ژنراتور های قابل اطمینان در شرایط کارکرد سخت می باشند. حضور همیشگی به عنوان یک پیشتاز در عرصه جهانی، تجربه 

 .در زمینه تولید محصوالت الکترومکانیکال، همه و همه دلیلی بر قدرت و توانمندی های این شرکت است

ساخته شده است و جدا از داشتن عملکردها و ویژگی های یکسان ، امکان حضور سه فاز و همچنین  SR7/2-G با فناوری UVR6 وررگوالت

تشخیص  LED تک فاز را نیز شامل میشود )پیشنهاد میکنیم این را انتخاب کنید گزینه در صورت بارهای بسیار نامتعادل یا غیر خطی( و

 .ا فورا نشان می دهدخود که شرایط کار دستگاه ر

ولت  ۹۶۶ولت و ورودی سه فاز  ۲۲۶هرتز،  که دارای ورودی تکفاز  ۰۶هرتز و ۰۶مورد استفاده در  ژنراتورهایبرای تمام   UVR6رگوالتور ولتاژ

از فناوری مدار مجتمع حالت جامد استفاده  UVR6است مناسب می باشد. اجزای این تنظیم کننده بسیار مدرن و پایدار است در طراحی 

. این مولفه ها تضمین کننده حداکثر دوام و قابلیت اطمینان مناسب می باشد. کل این واحد که با استفاده از مدار ترکیبی نیز ساخته شده است

 .آغشته شده است شده است ، درون جعبه ای با ابعاد متوسط است که برای محافظت در برابر لرزش و ورود آب از رزین

 مشخصات فنی:

 رگوالتور ولتاژ UVR6  قابلیت حفاظت فرکانسی یاUFRO (UNDER FREQUENCY PROTECTIONرا دارا می باشد ) 

 ( ولت 270~170دارای ورودی تکفازac  و حذف ارتباط  2 , +بین ترمینال+ and B و یا ورودی تکفاز )(ولت 160~80ac  بین ترمینال+ and 2  و

 (and B +برقراری جامپر بین 

  هرتز ۰۶هرتز و  ۰۶مناسب برای ژنراتور های. 

  بوسیله( حفاظت در برابر بار اضافهLED  زرد رنگ( و همچنین حفاظت در برابر سرعت پایین دیزل )بوسیلهLED )قرمز رنگ 

  آمپر. ۰.6خروجی ماگزیموم 

  ۹با احتساب زمان پاسخ گاورنر تلرانس  %0.5 ±رگوالتور ولتاژ زیر بار کمتر از%. 

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

  آمپر. ۰.6قابل استفاده برای ژنراتورهای براش لس )بدون زغال( یا به اصطالح دارای سیم پیچ اکسایتر )اگزایتر( و ژنراتورهای براش کمتر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  )اتصاالت از دیتاشیت مطالعه شود( ac 80 to 270 V ولتاژ ورودی
 
 
 
 

 
 
 

   Hz 60-50 فرکانس

  ۷ فاز

 جریان تحریک %۴۶در  ms 80جریان تحریک  زمان پاسخ 

 ولتاژ تحریک  %۴۱در   500msولتاژ

 ac80 to 480 V ولتاژ  خروجی

 A 6.3 جریان

 Min. 15 ohm Max. 100 ohm مقاومت

 ( with 4% engine governing ) %0.5 ± > تلرانس 

  AVR 1575wattsبهینه توان مصرقی 

پتانسیومتر خارجی تنظیم 

 ولتاژ

100 kΩ / 0.5 W 

 هرتز 6۶حد پایین فرکانس: تا  حفاظت فرکانسی

 ثانیه ۷۶برای مدت زمان  V dc 270 حفاظت بیشینه  تحریک 

 - C040 to +70 دما محدودیت های محیطی

 %95 رطوبت

 Hz 100-20 لرزش

 

 

 

 

 

 

 
 


