
 

   KUTAI EA05A رگوالتور ولتاژ کوتای مدل

 توضیحات:

، راه اندازی آسان، و کنترل شونده دقیق بوسیله نصاب می باشد، چنانچه نصب بصورت تک فاز، دوفاز و یک نول، و حتی سه فاز AVRمهمترین ویژگی این 

نده شود و در آیهم امکان پذیر است قابلیت مهم طراحی ایزوله ای که باعث مقرون به صرفه گی خریدار می شود، بگونه ایی که اگر بصورت تک فاز راه انداز 

به  Deep Switchاثر خراب شدن یک فاز رگوالتور خراب شود، آنگاه می توان با تغییر یک سیم و انتقال آن به فاز دیگر از رگوالتور و همچنین تغییر در 

 ، مدلKUATIد یکی از با کیفیت ترین و مدرن ترین انواع رگوالتور ولتاژ دیزل ژنراتور ، برنراحتی مجددا دستگاه را بصورت ایمن راه اندازی نمود.

EA05  مدلمی باشد. EA05  انواع ژنراتور بصورت جنرال و دارای سیم پیج اکسایتر قابل نصب است، کاترپیالر، بر روی انواع ژنراتور های استامفورد. 

ی باشد. دربرابر سرعت پایین دیزل مرگوالتور مذکور از دسته رگوالتورهای با تکنولوژی  نیم موج و کنترل شونده بوسیله تایریستور می باشد و ایمن کننده 

 است.   Brush Less ) بدون زغال ) بدون جاروبک یابخش فیدبک منفی ولتاژ ژنراتور های  EA05 اصالتاً،

 مشخصات فنی:

 رگوالتور ولتاژ EA05  قابلیت حفاظت فرکانسی یاUFRO (UNDER FREQUENCY PROTECTIONرا دارا می باشد ) 

 ( و ورودی  222دارای ورودی تکفاز )130~95ولت VAC, 1 phase2 wire. 

  هرتز 02هرتز و  02مناسب برای ژنراتور های 

  ولت به  45ولتاژ خروجی ماگزیموم به اکسایتر DC. 

  آمپر به صورت دائم.0ثانیه و  02آمپر برای مدت  7خروجی ماگزیموم 

  4تلرانس با احتساب زمان پاسخ گاورنر  %0.5 ±رگوالتور ولتاژ زیر بار کمتر از%. 

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

  آمپر. 0قابل استفاده برای ژنراتورهای براش لس )بدون زغال( یا به اصطالح دارای سیم پیچ اکسایتر )اگزایتر( و ژنراتورهای براش کمتر از 

 رگوالتور ولتاژ EA05  د.می باش انواع ژنراتور بصورت جنرال قابل نصب استکاترپیالر، و همچنین  مناسب ژنراتور های استامفورد و طرح استامفورد 

  دارای قابلیت راه انداز نرم یاSoft Start   می باشد و همچنین دارای فلیترEMI  (Internal electromagnetic interference filtering) 

 

  VAC, 1 phase2 wire 130~95 ولتاژ ورودی
 
 
 

 
 

 قابلیت انتخاب با دیپ سوییچ  Hz 60-50 فرکانس

 فازیک نول2فاز و  3فاز و  2و  0 فاز

 جریان تحریک %02در  ms 80جریان تحریک  زمان پاسخ 

 ولتاژ تحریک  %07در   300msولتاژ

 Max. 45 VDC @ 120 VAC input ولتاژ  خروجی

 Continuous 5A Intermittent 7A for 10 sec جریان

 Min. 15 ohm Max. 100 ohm مقاومت

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

  AVR 8wattsبهینه توان مصرقی 

 with 1K ohm 1 watt %7 پتانسیومتر خارجی تنظیم ولتاژ

 هرتز 32حد پایین فرکانس: تا  حفاظت فرکانسی

 ثانیه 02برای مدت زمان  V dc 75 حفاظت بیشینه  تحریک 

 - C040 to +70 دما محدودیت های محیطی

 %95 رطوبت

 Hz 100-20 لرزش

 

 


