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 )) فزٍش پاياى يک هؼاهلِ ًيست ، آغاس يک تؼْذ است ((

 اطالػات فٌي هحصَالت

 دلتاضزكت ساسًذُ : 

 ) ايٌَرتزّاي هيکزٍ ( VFD-Mدرايَّاي سزي ًام هحصَل : 

 : خصَصيات كلي

ٍكتَر بذٍى حساسيت بِ ضوار هي رًٍذ. ايي سزي اس  AC ايي ايٌَرتزّا در ٍاقغ هيکزٍ درايَّاي

ا بِ گًَِ اي طزاحي ضذُ اًذكِ بزاي هصارف با قذرت ّاي هتَسط ٍ كَچک بسيار ايٌَرتزّاي دلت

بِ گًَِ اي طزاحي ضذُ اًذ كِ ػولکزدي با هيٌيون هقذار ًَيش دارًذ،  M هٌاسب ّستٌذ. درايَ سزي

 .ايي دستگاُ ّا اس تکٌَلَصي ّاي خالقاًِ اي بْزُ هي بزًذ كِ تا حذ سيادي تذاخالت را كاّص هيذٌّذ

 

 :خصِ ّاهط

 ٍ011~1.0ي جداراي فزكاًس خزHz  

 داراي هٌحٌي V/F قابل تٌظين ٍ داراي كٌتزل گز ٍكتَر 

  01داراي فزكاًس كزيز تاkHz  

  با قابليت افشٍدى گطتاٍر خَدكار ٍ جبزاى لغشش 

 داراي كٌتزل فيذ بک داخلي PID  

  00011داراي ارتباط هذباس داخلي ، داراي باد ريت تاbps  

 1ػولکزد ًگْذارًذُ سزػت  پطتيباًي اس 

 داراي قابليت ػولکزد Sleep/ revival داخلي 

 : كاربزدّا

، هاضيي ّاي خاكبزداري ، تزيذ هيل ّا ، في ّاي هخصَظ كٌتزل رطَبت ٍ هاضيي ّاي بستِ بٌذي 

دها بزاي كاربزي ّاي سراػت ٍ كطاٍرسي ، هيکسز ّاي تْيِ غذا، هاضيي ّاي سٌگيي ، هاضيي ّاي 

تزاضکاري كَچک ، آساًسَرّا ، تجْيشات هخصَظ اًذٍدكزدى ، هاضيي ّاي آردساسي كَچک ، اًَاع 

 ّاي رباطي )گيزُ ّا( ، هاضيٌْاي خزاطي )رًذُ ّاي هخصَظ خزاطي دٍ سَ( هاضيي ّاي داراي باسٍ

 

آدرس  شما می تًاويد جهت کسة اطالعات تيشتر در زميىه محصًالت ي فعاليتها ،  از يب سايت ايه شرکت ته

www.servopayesh.com تماس حاصل فرماييد . ديدن فرماييد ي يا تا ياحد فريش 

 فٌي ٍ هٌْذسي ٍاحذتٌظين :  

http://www.servopayesh.com/
http://www.servopayesh.com/

