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 درباره هایپر صنــعت فـامـــکو

هایپــر صنعــت فـامـــــکو  قریــب بــه دو دهــه گذشــته، در قالــب ســهامی خــاص و بــا ســرمایه بخــش خصوصــی فعالیــت خــود را 
در زمینــه فــروش تجهیــزات صنعتــی  آغــاز نمــود .

در ادامــه بــه  لحــاظ  دارا بــودن دانــش فنــی  و اخــذ  تجــارب متعــدد و عالقــه منــدی ســرمایه گــذاران، بــه زمــره مشــاوران، 
طراحــان و تامیــن کننــدگان برتریــن برندهــای  تجهیــزات صنعتــی  پیوســت و بــه یکــی از  بزرگتریــن و مطــرح تریــن شــرکت هــای 
ایرانــی در  ایــن صنــف مبــدل گشــت کــه  همــواره بهتریــن محصــوالت از  بــه نــام تریــن برندهــای  داخلــی و خارجــی  را مطابــق بــا 

نیــاز مصــرف در ایــران انتخــاب  و ارائــه مــی نمایــد .
شــهرت و اعتبــار ایــن گــروه از همــان ســالهای نخســت فعالیــت بــه علــت تاکیــد بــر  کیفیــت در انجــام امــور  و  احتــرام بــه 
ــر خــوردار  خواســته هــای مشــتریان و جلــب رضایــت آنــان رو بــه تزایــد بــوده و در حــال حاضــر از ایــن حیــث از جایــگاه رفیعــی ب

ــت . ــف اس ــای مختل ــه ه ــدد در زمین ــای متع ــی از موفقیته ــمار آن، حاک ــتریان بیش ــالها و مش ــن س ــوابق ای ــه س ــد ک می باش
از ایــن رو بــه مراتــب، گســترش تکنولــوژی مرتبــط بــا زمینــه تخصصــی و ارائــه خدمــات پــس از فــروش بــه مشــتریان، مکمــل 
فعالیــت هــای اصلــی ایــن گــروه قــرار گرفــت و همــواره تحقیــق و پژوهــش  در زمینــه  فعالیــت هــای اجرایــی، تســلط کامــل بــه 
اطالعــات بــه روز فنــی و مهندســی جهــت ارائــه ارزشــمند تریــن محصــوالت و خدمــات بــه مشــتریان را بــر خــود واجــب دانســت  
تــا نیــل بــه نتایــج مطلــوب  و موفقیــت در دراز مــدت از طریــق جلــب رضایــت مشــتری و تامیــن منافــع ذینفعــان محقــق گــردد.

اکنــون ایــن گــروه بــا تکیــه بــر توانایــی کارشناســان متعهــد، متخصــص و بــا تجربــه در قالب 21 بخــش تخصصی و مجزا که متشــکل 
از واحدهــای پمــپ، گیربکــس، الکتروموتــور، هیدرولیــک، پنوماتیــک، ابــزار دقیــق، پایپینــگ، بــرق صنعتــی، ژنراتــور،  اتوماســیون 
صنعتــی، تصفیــه آب خانگــی و صنعتــی، کمپرســور هــوا، کمپرســور تبریــد، تجهیــزات سرمایشــی و گرمایشــی، ســاید چنــل، ســیم و 
کابــل، تهویــه مطبــوع، ابــزار آالت، مــواد شــیمیایی، تجهیــزات و ماشــین آالت کشــاورزی و  ماشــین آالت ســاختمانی می باشــد، 
در زمینــه مشــاوره، طراحــی و تامیــن، اســمبلینگ قطعــات نیمــه کامــل ) SKD (، مونتــاژ قطعــات کامــال منفصــل )CKD( و ســاخت 

تجهیــزات صنعتــی خدمــات کــم نظیــری را ارایــه مــی نمایــد .
همچنیــن ایــن مجموعــه بــرای ارائــه خدمــات کــم نظیــر خــود اقــدام بــه تجهیــز ســالنی بــه مســاحت 1000 متــر بــه عنــوان 
ــا مدیــران و تامیــن کننــدگان بــه راحتــی کاالهــای خــود را مشــاهده و از  نمایشــگاه دائمــی تخصصــی صنعــت نمــوده اســت ت

نظــرات کارشناســان بهــره منــد گردنــد.
امیــد بــه آنکــه تخصــص، تعهــد و اهتمــام بــه انجــام وظایــف اعضــا ایــن مجموعــه، قــدم کوچکــی در جهــت رشــد و شــکوفایی 

بیــش از پیــش میهــن عزیزمــان باشــد . 
هایپــر صنــــعت فـامـــــکو بــا اســتفاده از نیروهــای متخصص و با ســابقه در زمینه هــای طراحــی، واردات، فــروش، تعمیرات و 
خدمــات پــس از فــروش انــواع الکتروپمــپ های صنعتــی و با داشــتن چندین نمایندگی رســمی و عاملیت فــروش برندهای 
اروپایــی مــورد اســتفاده در صنایــع آب و فاضالب،نفــت و گاز و پتروشــیمی، دارویــی، غذایی و ســایر کارخانجــات صنعتی در 
داخل و خارج از کشــور با رعایت اصول فنی و کیفی در جهت ارتقاء سطـــح آنها تالش می نمـــاید ودر راســتای ارتقاء روز افزون 
کیفیت خدمات ، افزایش رضایتمندی مشــتریان ، حفظ  و ارتقاء ســالمت و ایمنی پرســنل ســازمان مصمم  می باشــد که سیستم 
مدیریت کیفیت منطبق با اســتاندارد ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004  و سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشــت شــغلی 

مطابق با الزامات OHSAS 18001: 2007  را جهت بهبود مستمر در تمامی سطوح  سازمان سرلوحه عملکرد خود قرار دهد .
 خدمات قابل ارائه این شرکت به شرح ذیل است:

واردات و فروش انواع الکتروپمپ های صنعتی و خانگی.
طراحی ، ســاخت ، تعمیر و نگهداری ، بهینه ســازی و افزایش راندمان خطوط انواع تجهیزات صنعتی مورد اســتفاده در صنایع 

سیمان ، فوالد ، خودرو سازی، پتروشیمی و سایر صنایع.
مشــاوره و بازدیــد از خطــوط صنایــع مختلف با اســتفاده از کارگــروه های تخصصی همانند کارگروه ســیمان ، فوالد ، کاشــی و 

سرامیك ، آب و فاضالب ، صنایع دارویی، کشاورزی و دیگر سازمان ها.  
هایپر صنــعت فـامـــکو خط مشی خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند:

تالش برای افزایش رضایت مندی مشــتری ،ارتقاء کیفیت و بهبود مســتمر مدیریت یکپارچه از طریق شناســایی،اجراء کنترل 
فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.

اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار .
آموزش مستمر و مداوم به منظور رشد مهارت های کارکنان و بهبود مستمر فرآیند ها و سیستم مدیریت یکپارچه با بهره گیری 

از استعدادها و خالقیت کارکنان. 
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درباره هیوندای
آن توسط  کمپانی  باشد که نخستین  آن می  به  وابسته  تولیدی و سازمان های  کارخانجات  از  هیوندای شامل مجموعهای 
چونگ جویونگ در سال 1947 درقالب یک کمپانی ساختمانی آغاز به کار نمود و از سال 1954 شروع به دگرگونی  و گسترش 
در دیگر زمینه های صنعتی نموده و پس از گذشت 6 دهه با تالش فراوان و رعایت باالترین استانداردهای جهانی تولید، 

تبدیل به بزرگترین کمپانی تولید زنجیره ای کره جنوبی شده است.
از شناخته ترین بخش های گروه صنعتی و مهندسی هیوندای می توان به صنایع خودرو سازی، کشتی سازی، راه سازی، 
الت صنعتی، آسانسور و باالبر، خدمات حمل و نقل بار، محصوالت شیمیایی و پتروشیمی، خطوط  ابزارها، تجهیزات و ماشین آ
تولید صنعتی،پروژه های ساختمانی، مهندسی بندر،تجهیزات برقی، الکترونیک و مخابرات، لوازم خانگی و غیره اشاره نمود.

باشد.از  می  دنیا  در  خودرو  بزرگ  کننده  تولید  چهارمین  که  است  موتورز  هیوندای  کمپانی  هیوندای،  شرکت  معروفترین 
موفقیت های این شرکت قدم گذاردن به عرصه صنایع سنگین کشتی سازی بوده و اکنون هیوندای بزرگترین تولید کننده 
الت و تجهیزات صنعتی ساخت خود  کشتی در دنیا می باشد.نکته قابل توجه اینکه هیوندای در تمام خطوط تولید از ابزار آ
استفاده می نماید که این امر نشانگر کیفیت باالی محصوالت هیوندای می باشد.نام تجاری هیوندای همواره معادل تعهد 
به کیفیت، خدمات و فناوری بوده و هست، به همین علت هیوندای قادر به صادر نمودن محصوالت خود به تمام جهان 
از جمله اروپا و ایاالت متحده )که دارای سخت ترین قوانین واردات و استاندارد کاال از لحاظ کیفیت اجناس وارداتی است( 

گردیده است.
هیوندای همواره در تالش بوده تا فرهنگ اعتماد را گسترش دهد و از کارگشایی و پیش قدم بودن ححمایت بعمل آورد، 
این گروه همواره به محصوالت خود اطمینان داشته و بر این باور است که رضایت از مصرف، نمادی از کیفیت است و کیفیت 
باورند که در  این  بر  کره جنوبی است وکارشناسان  اقتصاد مدرن  نمایانگر  گروه هیوندای  برترین شعار ماست.  تاریخچه 

آینده نزدیک، هیوندای رهبری اقتصاد جهان را دردست خواهد گرفت.
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           HGV دژنکتور خالء

زمان تحمل جریان اتصال کوتاه تا 4 ثانیه 	 

مکانیزم پیشرفته و جدید قطع 	 

فن آوری پیشرفته وجدید محفظه خالء	 

استقامت الکتریکی و مکانیکی بسیار باال	 

سازگاری کامل با محیط زیست 	 

ساختار محکم با قابلیت اطمینان بسیار باال	 

ابعادکوچک با وزن سبک 	 

دارای جداره پنجره ای در پل ها جهت بررسی  محفظه  خالء	 

باال رفتن عمر مکانیکی و الکتریکی	 

دارای تاییدیه های بین المللی گوناگون 	 

دارای نشانگر مکانیکی وضعیت قرارگیری در حاالت تست و سرویس	 

HGP/HE/HGM کلید اتوماتیک کامپکت

استفاده ازتکنولوژی محدود کنندگی جریان 	 

باال رفتن محدوده تنظیمات در کلیدهای حرارتی –مغناطیسی	 

 	RSTN,NRST توالی فاز انتخابای درکلیدهای چهار پل

 	ICS=100%ICU باال رفتن ظرفیت قدرت قطع

 توسعه رنج های جریان 	 

بهبود مکانیزم قطع	 

باال بردن ولتاژ عایقی 	 

باال رفتن عمر مکانیکی والکتریکی 	 
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HGT/HGC کنتاکتور و بیمتال 

تعویض بسیار ساده و آسان بوبین 	 

دسترسی آسان به کنتاکت ها 	 

دارای 2 سری کنتاکت کمکی درداخل کنتاکتور جهت سهولت درسیم بندی 	 

باال بردن ولتاژ عایقی	 

توسعه رنج های عملکردی ولتاژ بوبین 	 

باال رفتن عمر مکانیکی والکتریکی	 
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N800 کنترل دور موتور سری          

درایوهای نسل جدید هیوندای که با همکاری گروه VACON اخیراً  به بازار ارائه شده است ،مجهز به امکانات و توابعی هستند که سطح 
الت فراهم آورده اند ،این درایو ها می توانند در صد ها کاربردی مختلف به صورت تخصصی مورد   و کالس جدیدی را در کنترل ماشین آ
استفاده قرارگیرند،همه کاره بودن این درایو د رصنایع عامل متمایز شدن آنها از سایر برندها می باشد ،نصب آسان ، عملکرد دقیق و 

کارایی و بازدهی باال و توابع پیشرفته تخصصی برای کاربری مختلف ازویژگی های این درایو می باشد .
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           انواع  کلیدهای مینیاتوری هیوندای به شرح زیر می باشد:
HIBD کلید مینیاتوری 

HIBD)63-E,63-S,63-N,63H,63-NS,125(: مدل ها

IEC60898-1/IEC60947-2: استاندارها

حفاظت ها : اضافه بار ،اتصال کوتاه 

1,2,3,4,N+1,3+N : تعداد پل ها

ولتاژ عملکرد : 240 تا 415ولت 

جریان نامی : 1 تا 125 آمپر

قدرت قطع : 3,4/5,6,10 کیلو آمپر 

D,C,B : منحنی قطع

HISD کلیدخشک 

HISD125 : مدل ها

IEC60947-3: استانداردها

حفاظت ها : ندارد 

تعدادپل ها : 1,2,3,4

 ولتاژ عملکرد : 240 تا 415 ولتاژ

جریان نامی : 125,100,63,32,16 آمپر

HIRC کلید محافظ جان 

HIRC)100-N,63N,63( : مدل ها

IEC61008 : استاندارها

حفاظت ها : نشتی جریان 

)3+N( )1+N( : تعداد پل ها

ولتاژ عملکرد240 :تا 415 ولت

جراین نامی :100,80,63,40,32,25,16 آمپر

جریان نشتی : 500,300,100,30,10 میلی آمپر
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          HIRO/HIRD کلید ترکیبی
HIRO)32)S,N(,40(-HIRD)125,63,32( : مدل ها

IEC61009 : استانداردها

حفاظت ها :اضافه بار ،اتصال کوتاه ،نشتی جریان 

3+N,1+N,4,3,2 : تعداد پل ها

 ولتاژ عملکرد : 240تا 415 آمپر 

قدرت قطع : 10,6,4/5 کیلو آمپر

D,C,B : منحنی قطع

جریان نشتی : 500,300,100,30,10 میلی آمپر

        لوازم جانبی 
HGT بی متال سری

IEC60947 :استانداردها

)CT تنظیم جریانی : 0/18تا 100آمپر )بدون

)CT 48تا 800 آمپر )همراه با

حفاظت ها : اضافه بار ،قطعی فاز

1N0+1NC : تعداد کنتاکتها

ریست  ازنوع دستی واتوماتیک 
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کلید مینیاتوری

کلید خشک
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کلید محافظ جان

تاییدیه ها

کلید ترکیبی
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انواع کلیدهای اتوماتیک کامپکت هیوندای به شرح زیر می باشد :

HGM
 ویژگی اصلی: دسترسی وسیع جهت انتخاب مشخصه های جریان ،قدرت قطع  و ...

مکانیزم عملکرد :حرارتی ، مغناطیسی ،)قابل تنظیم حرارتی ،غیرقابل تنظیم(
استانداردها :

IEC60947-2/KS C8321
حفاظت ها : اضافه بار ،اتصال کوتاه 

تعداد پل ها : 4,3,2
)220-690 VAC(DC 250V)2P(:ولتاژ عملکرد

جریان نامی :16تا  800آمپر
ICS=100% ICU

ولتاژ قابل تحمل ضربه :  8 کیلو ولت 
ولتاژ نامی عایقی :  1000 ولت

HGE
ویژگی اصلی : دسترسی وسیع  جهت انتخاب مشخصه های جریان،قدرت قطع و حفاظت نشتی جریان 

مکانیزم عملکرد : حرارتی ،مغناطیسی)غیرقابل تنظیم (
IEC60947-2/KS C 4613 : استانداردها

حفاظت ها : اضافه بار ،اتصال کوتاه ، نشت جریان )قابل تنظیم زمانی –جریانی (
تعداد پل ها : 4,3,2

220-460 VAC : ولتاژ عملکرد
جریان نامی : 16 تا 800 آمپر

قدرت قطع : 16تا 100  کیلو آمپر
ICS=100% ICU

ولتاژ قابل تحمل ضربه :  6 کیلو ولت

HGP
ویژگی اصلی: دسترسی وسیع جهت انتخاب مشخصه های جریان ،قدرت قطع و تنظیمات حفاظتی جریانی

مکانیزم عملکرد : حرارتی –مغناطیسی )قابل تنظیم حرارتی ،مغناطیسی،غیر قابل تنظیم (
IEC60947-2/KS C 8321 : استاندارها

حفاظت ها : اضافه بار،اتصال کوتاه 
تعداد پل : 4,3
ولتاژ عملکرد: 

 )220-690 VAC(DC 250V
جریان نامی : 16تا 800 آمپر

قدرت قطع :  50تا 150  کیلو آمپر
ICS=100% ICU

ولتاژ قابل تحمل ضربه :  8 کیلو ولت 
ولتاژ نامی عایقی "  1000ولت
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لوازم جانبی
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: HGM کلیدهای اتوماتیک کامپکت سری: HGM کلیدهای اتوماتیک کامپکت سری
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: HGM کلیدهای اتوماتیک کامپکت سری
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: HGP کلیدهای اتوماتیک کامپکت سری : HGP کلیدهای اتوماتیک کامپکت سری
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: HGP کلیدهای اتوماتیک کامپکت سری
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کلیدهای اتوماتیک کامپکت الکترونیکی  :
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:  HGE کلیدهای اتوماتیک کامپکت نشتی جریان سری
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:  HGE کلیدهای اتوماتیک کامپکت نشتی جریان سری
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کلیدهای هوایی :

انواع کلیدهای هوایی هیوندای به شرح زیر می باشد :

UAN
IEC60898-1/IEC60947-2: استانداردها

حفاظت ها : اضافه بار ،اتصال کوتاه ،خطای اتصال زمین ،نشتی جریان 

نحوه قرارگیری :ثابت ،کشویی

کاربری :عمومی ،ژنراتوری 

تعداد پل : 4,3

 ولتاژ عملکرد : 220تا 690 ولت 

جریان نامی : 630 تا 6300 آمپر

قدرت قطع :  150,100,85,65 کیلو آمپر

زمان ایستادگی در برابر جریان اتصال کوتاه : 3 ثانیه 

UAS
IEC60898-1/IEC60947-2 : استاندارها

حفاظت ها : اضافه بار ،اتصال کوتاه ، اتصال زمین ، نشتی جریان 

نحوه قرارگیری : ثابت و کشویی

کاربری : عمومی ، ژنراتوری 

تعداد پل : 3,4

ولتاژ عملکرد: 220 تا 690 ولت 

جریان نامی : 630تا 3200 آمپر

قدرت قطع  : 65,85 کیلو آمپر 

زمان ایستادگی در برابر جریان اتصال کوتاه :  3 ثانیه 
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کلیدهای هوایی :
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رله های کلیدهای هوایی :

تاییدیه ها
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انواع کنتاکتورهی هیوندای به شرح ذیل می باشند

HGC کنتاکتور قدرت سری

IEC60947- 4:استاندارها 

حفاظت ها : اضافه بار توسط بیمتال 

تعداد پل ها : 3

AC ولتاژ عملکرد: 200 تا 1000ولت

DC 24تا 220ولت

جریان نامی : 9تا 800 آمپر 

AC3توان عملکرد :  4تا 440 کیلو وات د ر

AC1,AC2,AC3,AC4,AC12,AC15 : دسته بندی کاربردی

DC1, DC3, DC5, DC12, DC13

HGR کنتاکتور فرمان سری 

IEC60947-5-1,VDE0660 : استانداردها

AC:HGR-X : کاربری

DC:HGR-T : کاربری

DC)PERMANENT MAGNETIC( :HGR-P: کاربری

عملکرد مکانیکی : 15000000 بار قطع و وصل 

AC1 جریان نامی : 16 آمپر در

تعداد کنتاکت ها :

   4NC,1NO+ 3NC, 2NO+ 2NC, 3NO+1NC+ 4NO

کنتاکتور  و  بی متال :



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

25

 کنتاکتور فرمان

تاییدیه ها
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کنتاکتور  3 پل 9 تا 100 آمپر
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کنتاکتور  3 پل 115 تا 800 آمپر



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

28

لوازم جانبی

کنتاکت کمکی



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

29

لوازم جانبی
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کنتاکتور خازنی
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لوازم جانبی
HGT بی متال سری

IEC60947 :استانداردها
)CT تنظیم جریانی :18/0تا 100آمپر )بدون

)CT 48 تا 800 آمپر )همراه با
حفاظت ها : اضافه بار ،قطعی فاز

1NC+1N0 : تعداد کنتاکتها
ریست  ازنوع دستی واتوماتیک 
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             کلیدهای حرارتی هیوندای به شرح زیر می باشد :

HMMS
HMMS-32K,HMMS-80K: مدل ها

IEC60947-2,IEC 60947-4-1 : استانداردها

حفاظت ها : اضافه بار ،اتصال کوتاه ، قطع فاز

ولتاژ عملکرد:

)230-690(VAC

جریان نامی : از 0/1 تا 80 آمپر

قدرت قطع : 100,50,15,10 کیلو آمپر

عملکرد مکانیکی و الکترونیکی : 

HMMS- 32K       100/000

                  HMMS-80K                   30/000

تنظیم جریانی : 0/1 تا 32 آمپر واز 25 تا 80آمپر
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مشخصات
نوع استاندارد

        رله حفاظت موتور دیجیتال 

HIMP
انواع : استاندارد ،دولوکس 

IEC60947 : استاندارها

حفاظت ها : 
مدل دولوکس : اضافه جریان ،افت جریان،قطع فاز ،عدم تعادل در فازها 

معکوس شدن فازها ،قفل شده روتور ،نشتی  جریان یا اتصال کوتاه 

مدل استاندارد :
اضافه جریان ، قطع فاز،عدم تعادل در فازها ،معکوس شده فازها ،

قفل شدن روتور 

جریان نامی :

60آمپر  5تا  - 0/5تا 6آمپر  مدل دولوکس : 

40آمپر 8- تا  22آمپر  مدل استاندارد : 0/3تا 1/5 آمپر -1تا5-4/4تا 
10تا 50آمپر-30تا150آمپر60 تا300 آمپر 

انواع نصب : تونلی ،ترمینالی ،نصب مستقیم

تاییدیه ها

نوع دولوکس
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    رله حفاظت موتور دیجیتال 

UMP
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 زمان تحمل جریان اتصال کوتاه تا 4 ثانیه          

مکانیزم پیشرفته و جدید قطع 

فن آوری پیشرفته وجدید محفظه خالء

استقامت الکتریکی و مکانیکی بسیار باال

سازگاری کامل با محیط زیست 

ساختار محکم با قابلیت اطمینان بسیار باال

ابعادکوچک با وزن سبک 

دارای جداره پنجره ای در پل ها جهت بررسی  محفظه  خالء

باال رفتن عمر مکانیکی و الکتریکی

دارای تاییدیه های بین المللی گوناگون 

دارای نشانگر مکانیکی وضعیت قرارگیری در حاالت تست و سرویس

HGP/HE/HGM کلید اتوماتیک کامپکت
استفاده ازتکنولوژی محدود کنندگی جریان 

باال رفتن محدوده تنظیمات در کلیدهای حرارتی –مغناطیسی

RSTN,NRST توالی فاز انتخابای درکلیدهای چهار پل

ICS=100%ICU باال رفتن ظرفیت قدرت قطع

 توسعه رنج های جریان 

بهبود مکانیزم قطع

باال بردن ولتاژ عایقی 

باال رفتن عمر مکانیکی والکتریکی 

HGT/HGC کنتاکتور و بیمتال 

تعویض بسیار ساده و آسان بوبین 

  HGV دژنکتور خالء                 
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HG کلیدهای فشار متوسط خالء سری
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 HVکلیدهای فشار متوسط خالء سری 

تاییدیه ها
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         کنتاکتور فشار متوسط خالء

انواع کنتاکتورهای خالء هیوندای به شرح زیر می باشد :

UVC
IEC60470 :استانداردها 

حفاظت ها : فیوز )به صورت انتخابی (

نحوه قرارگیری :ثابت و کشویی

کاربری : سوئیچینگ )قطع و وصل های باال ومکرر(

مکانیزم عملکرد:ولتاژ مستمر ،نگهدارنده لج

نگهدارنده فیوز: نگهدارنده تکی 

ولتاژ عملکرد :3.6,7.2 کیلو ولت 

جریان نامی : 200 و 400 آمپر

قدرت قطع: 4  کیلو آمپر

HCA
 IEC60470 : استانداردها

حفاظت ها : فیوز)به صورت انتخابی(

نحوه قرار گیری :ثابت و کشویی

کاربری : سوئیچینگ )قطع و وصل های  باال و مکرر(

مکانیزم  عملکرد : ولتاژ مستمر،نگهدارنده لج

نگهدارنده عملکرد: 3.6,7.2,12 کیلو ولت 

جریان نامی :  200و 400 آمپر
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 Uکنتاکتورهای فشار متوسط خالء سری  

تاییدیه ها
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Uکنتاکتورهای فشار متوسط خالء سری  H

تاییدیه ها
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N700E کنترل دور موتور مدل         

طراحی ساده و کامپکت ،کنترل سرعت عالی ،پاسخ گشتاور مناسب ،دوام و کارایی باال از ویژگی های برجسته این درایوها می باشد

برخی از قابلیت ها :

• نصب و راه اندازی آسان 	

• 	PID کنترل دقیق پروسه توسط عملکرد

• مد کنترل برداری به همراه شناسایی بسیار دقیق مشخصات موتور	

• مجهیز به امکانات ویژه برای کاربری پمپ و فن 	

• 	22KW سیستم ترمز دینامیکی داخلی تا رنج

•  امکان ارتباط با شبکه مدباس به صورت استاندارد 	

• صرفه جویی درمصرف انرژی 	

N700 کنترل دورموتور
این سری از درایو ها با توابع و حفاظتی پیشرفته در کاربری هایی که نیاز به دقت و قدرت باال مورد استفاده قرار می گیرد .

برخی از قابلیت ها :

• گشتاور راه اندازی باال تا 200 درصد مقدار نامی 	

• قابلیت  موقعیت یابی )POSITIONING(با انگودر 	

• 	)SYNCHRONIZATION(امکان سنگرون کردن الکترو موتورهای

• سیستم ترمز دینامیکی با تنظیمات پیشرفته 	

• قابلیت کنترل گشتاور 	

• امکان ارتباط با شبکه مد باس به صورت استاندارد 	

• حفاظت های پیشرفته برای موتور و درایو 	
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 N700Eمشخصات عمومی 

 N700مشخصات عمومی 
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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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  N800Sمشخصات عمومی
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N5000 کنترل دور موتور فشار متوسط هیوندای مدل           
این سری از درایوها در رنج وسیع ولتاژی وتوانی طراحی و ساخته شده اند .با توجه به امکانات متنوعی که در طراحی این سری درنظر 

گرفته شده ،از آنها می توان در صنایع مهم و حساس از قبیل نفت ،گاز ،پتروشیمی ،فوالد سیمان و....استفاده کرد.

برخی ازقابلیت ها :

• راندمان باالی 97%  و ضریب قدرت باالی %95	

• 	IEEE 519-1992 هارمونیک جریان بسیار پایین )کمتر از %5(،دارای تاییدیه

• 	)POWER CELL( تعمیرات و نگهداری آسان به دلیل طراحی ماژوالر

• سازگار با انواع الکتروموتورهای قدیمی و یا روتور سیم پیچی موجود در سایت 	

• گشتاور راه اندازی باال	

• سیستم خنک کاری با هوا به دلیل تلفات پایین	

• امکان بای پس کردن الکتروموتور به شبکه تغذیه بعد از راه اندازی 	

• برخورداری ازتوابع گوناگون و تمهیدات فراوان به منظور افزایش قابلیت  اطمینان دستگاه 	
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 N5000مشخصات عمومی 
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 The Symbol of  Dynamism
in Industry

���ان - ������� ۲۱ ��ده ����ص �ـــ�ج- �و���ی �������ه 
��� ��رس،  ��ک ۱۲

 ���ان - �����ن ���ی �����- ����� ادا�ی ����ی ���ی 
���� ���- وا�� ۶۱۷

���د ������ در ����
(�� ۶۰)Tel: ۳۳۱۱۳۳۷۷

www.famcocorp.com
              w w w . f a m c o . c o . i r

E-mail: info@famco.co.ir
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