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 N800A کنترل دور موتور مدل          
الت فراهم آورده است و می تواند درصد ها کاربری  این دستگاه با طراحی منحصر به فرد ،سطح و کالس جدیدی را درکنترل ماشین آ

مختلف به صورت تخصصی مورد استفاده قرارگیرد.

برخی از قابلیت ها :

• دارای تاییدیه و استاندارهای معتبر اروپایی	

• مجهز به دسته پارامترهای تخصصی و پیشرفته برای کاربری های مختلف نظیر جرثقیل ،پمپ و غیره 	

• 	IEC61000-3-12 به منظور کاهش هارمونیکها طبق استاندارد DC مجهز به چوک

• استفاده از خازن های فویل پالستیک با عمر طوالنی و مزیت های ویژه	

• کی پد گرافیکی با قابلیت جستجو ،تنظیم سریع ،رسم منحنی های کاری ،راهنمای پارامترها.....	

• طراحی ماژوالر بخش کنترل و قدرت	

• سایر امکانات نظیر :PLCداخلی ،فیلتر EMC،قابلیت کنترل سرعت	
ATEX فن داخلی ارتباط مستقیم با کامپیوتر ،حفاظت ترمیستوری 

توابع تخصصی بهینه سازی مصرف انرژی و...

N800S کنترل دور موتور مدل
کاربری آسان ،دقت باال و ابعاد کوچک در اصول اولیه طراحی این مدل

 مدنظر قرار داده شد ه است تا  امکان جلب رضایت مشتریان جهت استفاده از این
 درایو در صنایع پایین دست فراهم شود .

• پارامترها و نرم افزارهای تخصصی جهت برخی کاربری ها نظیر :	
پمپ ،باالبرو....

• مجهز به شبکه صنعتی مدباس به صورت استاندارد و پشتیبانی	
 از دیگر شبکه های صنعتی

• مجهز به خازن های فویل پالستیک باعمر طوالنی و	
)MR FRAME(مزیت های ویژه

• امکان کپی کردن پارامترها بدون نیاز به تغذیه ورودی دستگاه 	

• 	)MR FRAME( به منظور کاهش هارمونیک ها DCمجهز به چوک

• قابلیت افزایش تعداد ورودی ها و خروجی ها 	

• 	)MR FRAME( طراحی ماژوالر بخش کنترل و قدرت
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 N800A مشخصات عمومی
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