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شــرکت تولیــدی و صنعتــی صبــا خــازن در ســال 1373بــا همــت شــادروان مهنــدس داود رحمانــی تاســیس 
ــد خازنهــای فشــار  ــه تولی ــادرت ب ــس آلمــان مب ــوژی ســاخت خــازن از شــرکت زیمن ــال تکنول ــا انتق و ب
ضعیــف اصــاح ضریــب  قــدرت نمود.ایــن شــرکت اولیــن و تنهــا تولیــد کننــده  خازنهــای گازی تیــپ 

Mkk وخــازن هــای رزینــی تیــپ MKP تحــت لیســانس EPCOS آلمــان در ایــران مــی باشــد.

شــعار ایــن شــرکت کیفیــت برتــر و رضایــت مشــتری همــراه بــا ســرویس و خدمــات منظــم و مســتمر پــس 
از فــروش مــی باشــد.

ایــن شــرکت نماینــده رســمی شــرکتهای EPCOS و BELUK آلمــان اســت و بــا ارتبــاط تجــاری و فنــی بــا 
ــه مصــرف  ــاز ایــن صنعــت ب شــرکتهای مذکــور عرضــه کننــده  خدمــات و تجهیــزات مختلــف مــورد نی

کننــدگان  ماننــد تابلوســازان – صنایــع ووزارت نیــرو در سراســر کشــور مــی باشــد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرکت EPCOS بزرگتریــن تولیــد کننــده خــازن و تجهیــزات بانکهــای خازنــی 
ــن  ــس آلمــان و ماتسوشــیتای ژاپ ــدرت  در ســال 1998 از همــکاری شــرکتهای زیمن ــب  ق اصــاح ضری
ــام EPCOS در  ــام تجــاری]S+M[ تشــکیل شــد و از ســال 1999 تــا کنــون بصــورت مســتقل تحــت ن ــا ن ب

آلمــان ادامــه فعالیــت داده اســت.

الزم به ذکر است:
در سال 2009 سهام شرکت EPCOS  به شرکت TDK  ژاپن واگذار گردید است.

از جمله خدمات شرکت صبا خازن به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

* فروش تجهیزات مورد استفاده در سیستمهای اصاح ضریب قدرت استاتیکی و دینامیکی
ــه راه حــل مناســب جهــت حــذف    ــری هارمونیکهــای موجــود در شــبکه و ارائ ــدازه گی * شناســایی  و ان

ــود  ــای موج ...هارمونیکه
* طراحی ساخت و نصب و راه اندازی سیستمهای اصاح ضریب قدرت اعم از دینامیکی و استاتیکی
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Established: 2009
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بانک خـازنی اصالح ضریب قـدرت مجهز به فیلترهارمونیک 
با استفاده از کنتاکتورهای خازنی و کنتاکتورهای  دینامیکی
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EPCOS مشخصات فنی و مزایای خازنهای صبا و •
دی الکتریــک )Dielectric( ایــن نــوع خازنهــا از الیــه هــای نــازک  پلــی پروپلیــن 
ــت  ــاظ از خاصی ــن لح ــده و بدی ــکیل ش ــزی تش ــش فل ــا پوش )Polypropylene Film(  ب

خــود ترمیمــی برخــوردار بــوده ودر صــورت شکســت عایقــی موضعــی بــه علــت عوامل 
خارجــی همچــون اتصــال کوتــاه  پوشــش فلــزی ایــن الیــه هــا کــه بــه صــورت الکتــرود 
عمــل مــی نمایــد بــه حالــت بخــار در آمــده وبــا قابلیتهــای الکتریکی خــود بــدون کاهش 

در ظرفیــت محــل مــورد نظــر  بــه ســرعت و بطــور موثرترمیــم میگــردد.
)تصویر شماره یک(

• سیستم قطع کننده  اضافه فشارو اضافه حرارت 
)Overpressure disconnector( بوسیله فیوز داخلی خازن   

اگــر بــه عللــی خــازن تحــت بــار الکتریکــی غیــر مجــاز قرارگیــرد در اینصــورت درجــه 
حــرارت داخــل محفظــه خــازن افزایــش یافتــه وســبب منبســط شــدن مــواد عایقــی داخــل 
محفظــه شــده  وایــن عمــل انبســاط باعــث میگــردد کــه فیــوز هــا ی داخلــی بــه صــورت 
خــودکار بــه ســرعت قطــع گردیــده و از ترکیدگــی احتمالی خــازن جلوگیری بعمــل آید.

)تصویر شــماره دو(

)lnrush current(پایداری شدت جریان در هنگام وصل •
خازنهایــی کــه جهــت اصــاح ضریــب قــدرت  اســتفاده میگردنــد دائمــا در مــدار قــرار 
گرفتــه  یــا از مــدار خــارج میشــوند بنابــر ایــن ایــن خازنهــا  در این حالــت میبایســتی بدون 
آنکــه در طــول عمــر آنهــا خللــی وارد آیــد شــدت جریــان وصــل را تحمــل نمایندایــن 
پایــداری در مقابــل ضربــه هــای الکتریکــی بســتگی بــه محــل اتصــال و کنتاکتهــای دی 
الکتریــک داشــته کــه بــا توجــه بــه فــن آوری جدیــد در ســاخت  ایــن نــوع خازنها ســطح 
محــل اتصــال الکترودهــای خــاز نهــای تــک فــاز بــه یکدیگــر از طریــق ایجــاد ســطح 
موجــی افزایــش یافتــه  و ایــن تکنولــوژی جدیــد کــه اختصــارا موج شــکن نامیده میشــود 
ودر انحصــار زیمنــس قــرار دارد تحــول بزرگــی در ایــن زمینــه بــه وجــود آورده اســت و 
بــه لحــاظ ایــن قابلیــت خازنهــای گازی ســاخت ایــن شــرکت قــادر خواهنــد بــود شــدت 
 )200IN=ls(جریــان وصــل را کــه میتواننــد تــا200 برابــر جریــان نامــی باشــد تحمــل نمایــد
)100IN=Is(.وخازنهــای رزینــی تــا 100 برابــر شــدت جریــان وصــل را تحمــل مــی نماینــد

) تصویر شماره 3 (

• دارا بــودن بدنــه آلومینومــی بــا آلیاژمخصــوص بــه لحــاظ تبــادل حرارتــی مناســب و عــدم خورندگــی فلــز در اثــر رطوبــت و 
مــواد شــیمیایی ســبب گردیــده کــه از ایــن نــوع خــازن در هــر شــرایط محیطــی و آب و هوایــی اســتفاده شــود .عمــر طوالنــی 

)Servic Life( بــا بیــش از یکصــد هــزار ســاعت کارکــرد

فرآینــد خشــک شــدن خــازن در پروســه تولیــد باعــث میگــردد کــه رطوبــت قســمت اکتیــو خــازن کامــا از بیــن رفتــه و موجــب عــدم اکســید 
اســیون و جرقــه زدن و عمدتــا پایــداری ظرفیــت خــازن بــرای مــدت زمــان طوالنــی گــردد. همچنیــن از افــت ظرفیــت آن نیــز در مدت زمــان عمر 

کارکــرد جلوگیــری بــه عمــل آید.

)NON PCB(عدم آلودگی محیط زیست •
در ایــن تکنولــوژی از مــواد عایقــی کــه در تکنولــوژی ســاخت خازنهــای گازی از گاز N2 و در خازنهــای خشــک از مــواد عایقــی کــه بــا محیــط 

زیســت ســازگار مــی باشــند  اســتفاده شــده اســت بدیــن لحــاظ از آلودگــی محیــط جلوگیری میگــردد.

) 1 (

) 2 (

) 3 (
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Phasecap   premium  PFC   Capacitors
Gas-impregnated.  dry type.  Concentric winding.   Wavy cut.   Triple safety System

 IEC60831 طبق استاندارد )MKK( مشخصات فنی  خازنهای خشک گازی  
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PhaseCap  Premium  PFC  Capacitors
Gas-impregnated.  Dry type. Concentric winding. Wavy cut. Triple safety system

 مشخصات خازنهای خشک گازی در چهار ولتاژ، ظرفیت و کیلووارهای مختلف
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PhiCap    PFC    Capacitors
Biodegradable  soft resin  impregnated.  Stacked winding.  Dual safety system

lEC60831 طبق استاندارد )MKP( مشخصات  فنی خازنهای خشک  رزینی
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Phicap  PFC  Capacitors
Biodegradeble  soft resin impregnated.   Staked winding. Dual safety system

 مشخصات خازنهای خشک رزینی در ولتاژ، ظرفیت و کیلووارهای مختلف
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PoleCap PFC Capacitores
For Outdoor Low -  Voltage   PFC Applications

 Outdoor خازنهای قابل استفاده در شرایط
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 چیدمان تجهیزات بانک خـازنی فشار ضعیف با استفاده
از فیلترهارمونیک وکنتاکتورهای خازنی و یا دینامیکی



13

MV Capacitor Unit
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Capacitor Principal Drawings
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TECHNICAL PARTICULARS OF CAPACITOR UNIT
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MV Vacuum Contactor
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TECHNICAL PARTICULARS OF CAPACITOR UNIT



18

TECHNICAL PARTICULARS OF VACUUM CONTACTOR
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MV Cap Switch
 Principal CapSwitch Drawings )Vacuum Type(
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TECHNICAL PARTICULARS OF VACUUM TYPE CAPSWITCH
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ضرورت  استفاده  از کنتاکتورهای دینامیکی در بانکهای خازنی با قطع و وصل سریع )میلی ثانیه(

دستگاههای نقطه جوش  

کارخانجات پرس قطعات )قطعات خودرو( 

آسانسور – باالبرها                        

جرثقیل های حمل کانتیرن 

توربین های نیرو گاه های بادی                 

کارخانجات اکسرتود پالستیک   

دستگاههای دوار-کانوایر  

و جهت هر گونه تغییرات رسیع )میلی ثانیه( با بار متغیر

welding)spot(

steel presses)e.g.car industry(                      

Elevators )e.g. Munich Olympic Tower(                                         

)Containner(cranes                                                              

Wind turbins                                                                      

Plastic extrusion                                                            

Rolling mills                                                                              

for any fast changing load           

21
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                      Capacitor  contactors  EPCOS مشخصات فنی  کنتاکتور خازنی
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Epcos مشخصات  فنی فیلترهارمونیک

Features
. High harmonic loading capability
. Very low losses
. High linearity to avoid choke tilit
. Low noise
. Convenient mounting
. Long expected life time 
. Temperature protection
. )NC contact(
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             Discharge Reactor  EPCOS مشخصات فنی راکتورتخلیه خازن
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دستور العمل صحیح نصب، نگهداری و بهره برداری از خازن و تجهیزات بانک خازنی

خــازن هــا ی قــدرت را بایســتی در محلهــای خشــک ،بــا تهویــه مناســب و دور از هــر گونــه منبــع تولید 
حــرارت از قبیــل: فیلترهــای جــذب هارمونیــک ،کــوره ها،نور مســتقیم خورشــید و... نصــب نمود.

20MM
20MM

 <
 <

_
_

•  نصب
ــه  ــا محیــط اطــراف رعایــت فاصل ــادل  حــرارت مناســب خــازن هــا ب جهــت تب

ــر از یکدیگــر در محــل نصــب ضــروری میباشــد. ــی 20میلیمت جانب
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــازن ه ــت خ ــی جه ــای کاف ــال فض ــاالی ترمین ــمت ب در قس
ــه  ــا تعبی ــب  و ی ــت نص ــورت  ثاب ــه ص ــا ب ــن فض ــیله ای در ای ــچ وس ــود و هی ش
ــازن  ــل خ ــار داخ ــه فش ــی اضاف ــروز احتمال ــر ب ــی در اث ــوز داخل ــا فی ــردد ت  نگ
ــال  ــن انتق ــوده و همچنی ــل نم ــود عم ــه خ ــه وظیف ــی ب )Over PRESSURE( براحت

ــرد. ــی صــورت پذی ــن قســمت براحت حــرارات از ای
مهره M12  زیر خازن ،با نیروی 10 نیوتن مترمحکم تر می گردد.

مهــره M12 زیــر خــازن عــاوه بــر اســتفاده  در نصــب خــازن جهــت اتصــال ارت 
نیز اســتفاده میشــود.

اتصــال ارت بوســیله کابــل یــا بدنــه خــازن و یــا هــر وســیله هــادی دیگــری بــه 
زمیــن صــورت مــی پذیــرد. اســتفاده از واشــر ســتاره ای کــه در الیــه هــای فلــزی 

بدنــه نفــوذ مــی نمایــد توصیــه مــی گــردد.

جهــت اســتفاده از هــوای مناســب و دمــای پاییــن تــر ،بهتــر اســت خــازن هــا  در کــف تابلــو قــرار گیرنــد و درصــورت چیدمــان طبقاتــی 
امــکان عبــور هــوا و حــرارت از میــان ســینی هــای مونتــاژ  شــده بــا خــازن  فراهــم گــردد.

نصــب خــازن Mkk بــه هــر دو صورت 
افقــی یــا عمودی امــکان پذیر اســت و 
در نــوع MKP فقــط به شــکل عمودی

•  اطمینان از تهویه مناسب و کافی
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• اتصال کابل های تغذیه
-کابلهای اتصال  تغذیه بایستی از نوع کابلهای افشان  و انعطاف پذیر مسی باشند.

- به هیچ عنوان از کابلهای خشک استفاده نگردد.
- ماکزیمم قطر کابل اتصال16mm باشد،)به جدول مراجعه گردد(

- اتصال کابلهای تغذیه در داخل ترمینال خازن بایستی صحیح  بوده 
   و پیچهای ترمینال  با گشتاور 2 نیوتن مترمحکم گردد.

• مقاومت تخلیه
- مقاومت های تخلیه  بر روی خازن ، جهت محافظت افراد در برابر شوک الکتریکی و در صورت استفاده  از رگاتور  

    اتوماتیک جهت شارژ خازن و وصل  مجدد، استفاده میگردد.
- مقاومت تخلیه  هر خازن همراه آن خازن  تحویل مشتری میگردد.

- مقاومتهای تخلیه)   Epcos )Siemensبه صورتی طراحی گردیده که ولتاژ خازن را در زمان کمتر از 60 ثانیه به 75 ولت میرساند.
- مقاومتهای تخلیه بایستی در سمت آزاد ترمینالهای خازن نصب گردد.)در صورتیکه خازنهاموازی نباشند(

• هشدار
- برای جلوگیری از احتمال  اتصال کوتاه ،مقاومت تخلیه نباید  بین  کابل و درب فلزی خازن نصب شود.
- بایستی  از اتصال مناسب مقاومتها به ترمینال خازن و از مناسب بودن فاصله بین خود مقاومتها و فاصله بین

     مقاومتها وقطعات فلزی خازن اطمینان حاصل نمود.

دستور العمل صحیح نصب،نگهداری  و بهره برداری از خازن و تجهیزات بانک خازنی

 خازنهای قدرت را بایســتی در محلهای خشــک، باتهویه مناســب  و دور از هر گونه منبع تولید حرارت 
از قبیل: فیلتر های جذب هارمونیک ، کوره ها، نور مستقیم خورشید و... نصب نمود.
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• دمای محیط
دمــای محیــط ایــن خازنهــا کاس D/40- میباشــد)منظور از ایــن کاس حداکثــر 55+ درجــه ســانتی گــراد مــی باشــد( البتــه در صــورت اســتفاده 
از فــن و یــا وســایل مناســب دیگــر میتــوان در دمــای محیطــی باالتــر ،از ایــن خــازن هــا اســتفاده نمــود. حداکثــر دمــای بدنــه خــازن نبایــد از 60 
درجــه ســانتی گــراد  باالتــر باشــد،ایجاد شــرایط بــا درجــه حــرارت اســتاندارد مناســب  یکــی از عوامــل بســیار مهــم جهــت افزایــش طــول عمر در 

خازنهــای تیــپ پلــی پروپیلن میباشــد.

• حد جریان هجومی
در کلیــد زنــی خازنهــا مخصوصــا  زمانــی کــه خازنهــای دیگــر نیــز در مــدار وجــود دارند،جریــان هجومــی باالیــی در حــدود 200 برابــر  جریــان  
نامــی ایجــاد میگــردد. ایــن جریــان هجومــی بــرای خازنهــا و کنتاکتورهــا میتوانــد مشــکاتی را بــه وجــود آورد  و طــول عمــر آنهــا را کاهــش 
دهــد  و از طرفــی جریــان هجومــی  بــر روی کیفیــت بــرق شــبکه نیــز تاثیــرات منفــی  از قبیــل حالــت گــذرا ،افزایــش ولتــاژ و...ایجــاد مینمایــد. و 
 )wave Cut( بــه نحــوی طراحــی گردیــده انــد کــه بــا توجــه بــه شــکل منحصــر بــه فــرد بــرش موجــی MKK AC بــه همیــن جهــت خازنهــای گازی
در ســطح اتصــال الیــه هــای جوشــن،توانایی باالیــی در تحمــل جریــان هجومــی دارنــد . لیکــن رعایــت مــوارد بــه شــرح ذیــل جهــت محــدود 
کــردن ایــن جریــان توصیــه میگــردد: 1.اســتفاده از کنتاکتورهایــی کــه از مقاومت پیش وصــل شــونده  اســتفاده مینمایند)کنتاکتورهای مخصوص 
 Damping of inrush currents in Lv PFC خازنــی( اســتفاده از ســیم پیــچ ســری بــا هســته هوایــی )بــرای دریافــت اطاعــات بیشــتر بــه کاتالــوگ

equipment مراجعــه گــردد.(

• هارمونیک
هارمونیــک هــا نتیجــه اســتفاده از بارهــای الکتریکــی بــا مشــخصه ولتاژ-جریان غیــر خطی  مــی باشــند.این هارمونیکها به علت اســتفاده از وســایل 
 UPS مــدرن الکترونیــک قــدرت بــه وجــود مــی آینــد کــه بــه عنــوان مثــال میتــوان از کنورتورهــا ، درایــو هــای الکتریکــی ،ماشــین هــای جــوش و

هــا نــام بــرد. هارمونیــک هــا  ولتــاژ و جریــان های سینوســی  بــا فرکانــس مضــارب 50 و60 )فرکانــس منبع قدرت(میباشــند.

• هشدار
در شــبکه هــای برقــی کــه هارمونیــک دارنــد اســتفاده از خازنهــای قــدرت فقط  بــا نصب فیلتر هــای جــذب هارمونیــک مناســب )%p،kvar، v و...( 
مجــاز مــی باشــد. بــر اســاس انتخــاب فرکانــس رزونــاس ســری قســمتی از هارمونیــک جریــان جــذب خــازن خواهد شــد و مــا بقــی هارمونیکهای 
جریــان بــه ســمت شــبکه انتقــال خواهنــد یافــت .)در صــورت اســتفاده از فیلتــر هــای جــذب هارمونیــک توصیــه میگــردد کــه مقادیــر نامــی خازن 

محاســبه گردد.(

• ایمنی
بازرســی وضعیــت  زمیــن شــدن)Earthing( مناســب و صحیــح تابلــو خازنــی تهیــه وســایل و ابــزار مــورد نیــاز جهــت جــدا کــردن واحــد خــازن از 
شــبکه بــرق )از قبیــل: فیــوز کــش و...( احتیــاط در حمــل و تمــاس بــا خــازن  بــه دلیــل اینکــه در صــورت خرابــی مقاومــت تخلیــه  امــکان وجــود 

شــارژ پــس از جــدا شــدن خــازن  از سیســتم  نیــز  روی خــازن وجــود دارد.
اســتفاده از کلیــد فیــوز و سکســیونرجهت قطــع و وصــل خــازن ممنــوع میباشــد.)به علــت ایجــاد قــوس( کلیــه اتصــاالت از قبیــل ترمینــال خازنهــا 
،باســبارها ،کابــل هــا و یــا هــر وســیله ای کــه بــه نوعــی بــه ایــن اتصــاالت وصــل مــی باشــند بــه عنــوان وســایل و تجهیــزات تحــت ولتــاژ در نظــر 

گرفتــه شــوند .

• حفاظت در برابر اضافه جریان/اتصال کوتاه
جهــت حفاظــت در برابــر اتصــال کوتــاه مــی بایســت از فیــوز هــای HRC یــا کلیدهــایMCCB اســتفاده  شــود.تجهیزات اتصــال کوتــاه و کابــل 
هــای متصــل شــده مــی بایســت 1/5 برابــر جریــان نامــی خــازن هــا بــرای حالــت دائمــی در نظــر گرفتــه شــوند.فیوز هــایHRC خازنهــا را در مقابــل 
اضافــه بــار محافظــت نمیکنند)فیــوز فقــط حفاظــت اتصــال کوتــاه را انجــام میدهــد( جریــان نامی فیوزها مــی بایســت در محــدوده1/5 تــا 1/8 برابر 

جریــان نامــی  خــازن در نظــر گرفتــه شــود.

خازن های قدرت را بایستی در محیط های خشک،با تهویه مناسب  و دور از هر گونـه منبع 
حرارت  از قبیل:فیلترهای جذب هارمونیک ،کوره ها ،نور مستقیم خورشید و... نصب نمود.
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خازنهای قدرت  را بایستی در محلهای خشک، با تهویه مناسب و دور از هر گونه منبع تولید 
حرارت از قبیل:فیلتر های جذب هارمونیک ،کوره ها ،نور مستقیم خورشید ،و... نصب نمود.

• نگهداری
ــت و... ــار ،رطوب ــرد و غب ــل گ ــی از قبی ــرایط محیط ــن در ش ــدارد )Maintenance Free( لیک ــاص ن ــداری خ ــه نگه ــاز ب ــای MKK نی  خازنه

نیاز به سرویس دوره ای و اطمینان از عملکرد صحیح در طول دوره کامل استفاده به شرح ذیل خواهد داشت:
-کنترل تمام اتصاالت و ترمینال ها به صورت دوره ای )حداقل دوره:یک هفته بعد از نصب و پس از آن به صورت ماهیانه(

- تمیز کردن ترمینالها و بوشینگها  به صورت ماهیانه به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه به جهت وجود گردو غبار و ذرات هادی
-کنترل فیوز های محافظ به صورت دائمی

- ثبت جریان خازن ها حداقل چهار بار در سال و مقایسه با جریان نامی
- در صورت باالتر بودن جریان خازن از جریان نامی کنترل کلیه وسایل از نظر تغییرات شکل ظاهری الزم است.

- مراجعه به مشاور برق در صورت افزایش قابل توجه تعداد  بارهای غیر خطی  و هارمونیک زا جهت جلوگیری از صدمات احتمالی
- استفاده اکید از  راکتور )فیلتر های جذب هارمونیک(در صورت وجود هارمونیک در شبکه برق

- در صورت بروز مشکل در خصوص نحوه عملکرد خازنها،کنترل مقاومتها  و راکتورها باید به شرح ذیل صورت گیرد:
الف: ابتدا خازنها  را برق دار نموده و سپس آنها را قطع نمایید.

ب: 60 ثانیه پس از قطع برق ولتاژ بین ترمینال ها باید کمتر از 75 ولت باشد.

• انجام خدمات مشاوره ای
1- ارائــه راه حلهــای بهینــه ســازی مصــرف بــرق و بــرآورد میــزان ظرفیــت بانــک خازنــی مــورد نیــاز بــه منظــور حــذف کامــل هزینــه  مصــرف 

راکتیو.
2- ارائه روشها ی کاهش هزینه مصرفی

3- شناســایی درصــد هارمونیکهــای جریــان و ولتــاژ شــبکه و شناســایی ســایر عوامــل  زیــان بار  بــرای دســتگاهها  و تجهیــزات برقی از قبیــل ایجاد 
نوســانات جریــان ولتــاژ غیــر متعــارف  در شــبکه مصــرف بــا اســتفاده ازجدیدترین ابــزار و وســایل اندازه گیــری و ثباتهــای دیجیتالی 

4- خدمات مشاوره ای در خصوص مدیریت مصرف انرژی الکتریکی

• جدول سطح مقطع کابل و جریان فیوزها
فیوزها و سطح مقطع کابلها  به منظور استفاده در خازنها ی سه فاز  بر اساس استاندارد VDE0100  انتخاب میگردند.

جهــت راهنمایــی بیشــتر مقادیــر ســطح مقطــع کابلهــا  و انــدازه فیوزهــا  در شــرایط عملکــرد نرمــال و دمــای 40 درجــه در جــدول  بــه شــرح ذیــل 
ارائــه میگــردد.در صــورت کارکــرد خــازن در شــرایط غیــر نرمــال  مقادیــر ارائــه شــده بایســتی  باالتــر در نظــر گرفتــه شــود ماننــد درجــه حــرارت 

باالتــر اعوجــاج هارمونیکی بیشــترو...

توضیــح اینکــه در صــورت اســتفاده از خــازن بــا ولتــاژ 440ولــت مــی بایســت میــزان آمپــر فیوزهــا و ســطح مقطــع کابــل هــا را یــک درجــه باالتــر 
ــر گرفت. در نظ

Cross section
of supply cable

Kvar-rating
at 400 V HRC-fuse rating in ANominal current in A

2,55 167,2

410,4 2515

612,5 3518

1015 5021,7

1020,8 5030

1625 6336
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معرفی و محصوالت شرکت بلوک 
ــتاز  ــای پیش ــرکت ه ــد،از ش ــال 1956 میرس ــه س ــت ان ب ــروع فعالی ــابقه ش ــه س ــان ک ــرکت Beluk آلم ش
ــه کنتــرل و تصحیــح ضریــب تــوان و صرفــه جویــی وبهینــه ســازی  ــوط ب ــه تولیــد تجهیــزات مرب در زمین
ــا خــازن نماینــده انحصــاری ایــن شــرکت  ــرژی الکتریکــی مــی باشــد و شــرکت صب کیفیــت مصــرف ان

ــران اســت. در ای

این محصوالت شامل:
ــازنBLR-CX , BLR-CXplusو  ــای خ ــک ه ــوان بان ــب ت ــمند ضری ــای هوش ــور ه ــا ورگوالت 1 -کنترلره

ــی ــای الکتریک ــری پارامتره ــدازه گی ــرل وان ــای کنت ــت ه BLR-CMباقابلی
2-رله های حفاظتی تابلوها و بانکهای خازنی سری KSR جهت حفاظت جریان و ولتاژ

EMM-5 سری MV و LV 3-مولتی متر و پاور آناالیزر انرژی) اکتیو و راکتیو و... ( شبکه های
4-کنتاکتور های خازنی و کنتاکتورهای الکترونیکی)تایریستوری( مربوط به سوئیچ کردن بانکهای خازنی

5-ماجــول ارتباطــی miniSCADA جهــت مجتمــع ســازی تجهیــزات انــدازه گیــری انــرژی وپــاور آناالیــزر 
 modbus, profibus هابــا سیســتم هــای اتوماســیون صنعتــی از طریــق شــبکه  بــا پروتــکل هــای ارتباطــی

 ... ethernetو
ــت.جهت  ــده اس ــه گردی ــوگ ارائ ــزات در کاتال ــن تجهی ــخصات ای ــات و مش ــه اطاع ــه  خاص در ادام
ــایت  ــازن و س ــا خ ــرکت صب ــایت ش ــد از س ــاز میتوانی ــورد نی ــخصات م ــل و مش ــات کام ــب اطاع کس

ــد. ــتفاده نمایی ــرکت Beluk اس ش
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ــا خــازن نماینــده انحصــاری ایــن شــرکت  ــرژی الکتریکــی مــی باشــد و شــرکت صب کیفیــت مصــرف ان

ــران اســت. در ای

این محصوالت شامل:
ــازنBLR-CX , BLR-CXplusو  ــای خ ــک ه ــوان بان ــب ت ــمند ضری ــای هوش ــور ه ــا ورگوالت 1 -کنترلره

ــی ــای الکتریک ــری پارامتره ــدازه گی ــرل وان ــای کنت ــت ه BLR-CMباقابلی
2-رله های حفاظتی تابلوها و بانکهای خازنی سری KSR جهت حفاظت جریان و ولتاژ

EMM-5 سری MV و LV 3-مولتی متر و پاور آناالیزر انرژی) اکتیو و راکتیو و... ( شبکه های
4-کنتاکتور های خازنی و کنتاکتورهای الکترونیکی)تایریستوری( مربوط به سوئیچ کردن بانکهای خازنی

5-ماجــول ارتباطــی miniSCADA جهــت مجتمــع ســازی تجهیــزات انــدازه گیــری انــرژی وپــاور آناالیــزر 
 modbus, profibus هابــا سیســتم هــای اتوماســیون صنعتــی از طریــق شــبکه  بــا پروتــکل هــای ارتباطــی

 ... ethernetو
ــت.جهت  ــده اس ــه گردی ــوگ ارائ ــزات در کاتال ــن تجهی ــخصات ای ــات و مش ــه اطاع ــه  خاص در ادام
ــایت  ــازن و س ــا خ ــرکت صب ــایت ش ــد از س ــاز میتوانی ــورد نی ــخصات م ــل و مش ــات کام ــب اطاع کس

ــد. ــتفاده نمایی ــرکت Beluk اس ش

معرفی و محصوالت شرکت بلوک 
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ــران اســت. در ای

این محصوالت شامل:
ــازنBLR-CX , BLR-CXplusو  ــای خ ــک ه ــوان بان ــب ت ــمند ضری ــای هوش ــور ه ــا ورگوالت 1 -کنترلره

ــی ــای الکتریک ــری پارامتره ــدازه گی ــرل وان ــای کنت ــت ه BLR-CMباقابلی
2-رله های حفاظتی تابلوها و بانکهای خازنی سری KSR جهت حفاظت جریان و ولتاژ

EMM-5 سری MV و LV 3-مولتی متر و پاور آناالیزر انرژی) اکتیو و راکتیو و... ( شبکه های
4-کنتاکتور های خازنی و کنتاکتورهای الکترونیکی)تایریستوری( مربوط به سوئیچ کردن بانکهای خازنی

5-ماجــول ارتباطــی miniSCADA جهــت مجتمــع ســازی تجهیــزات انــدازه گیــری انــرژی وپــاور آناالیــزر 
 modbus, profibus هابــا سیســتم هــای اتوماســیون صنعتــی از طریــق شــبکه  بــا پروتــکل هــای ارتباطــی

 ... ethernetو
ــت.جهت  ــده اس ــه گردی ــوگ ارائ ــزات در کاتال ــن تجهی ــخصات ای ــات و مش ــه اطاع ــه  خاص در ادام
ــایت  ــازن و س ــا خ ــرکت صب ــایت ش ــد از س ــاز میتوانی ــورد نی ــخصات م ــل و مش ــات کام ــب اطاع کس

ــد. ــتفاده نمایی ــرکت Beluk اس ش
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BLR CXرگوالتور
رگوالتــور هــای هوشــمند ســری BLR-CX دارای تجهیزاتــی بــرای کنتــرل و پایــش سیســتمهای جبــران ســازی 

تــوان راکتیــو خازنــی و ســلفی اســت و بــه ســادگی قابــل برنامــه ریــزی و اســتفاده میباشــند.
تنهــا بــا تنظیــم چنــد پــا رامتــر ســاده میتــوان کنتــرل کمیتهــای الکتریکــی ماننــد کســینوس فــی و بــار  راکتیــو و 

ســوئیچینگ پلــه هــای خــازن بانــک خازنــی را انجــام داد.
ظرفیــت پلــه هــای خازنــی بصــورت اتوماتیــک و پیوســته تحــت پایــش قــرار دارد واگــر تغییــر ظرفیــت از حــد 

ی بیشــتر باشــد آالرم الزم صــادر میگــردد.
رنــج ولتــاژ تغذیــه دســتگاه بیــن 90 تــا 550 ولــت و فرکانــس 50/60Hz امــکان اســتفاده آن را در دامنــه وســیعی 

از کاربردهــا تســهیل مــی نماید.

ســوئیچینگ هوشــمند ســبب میشــود کــه خازنهــا بصــورت بهینــه وارد مــدار شــده و یــا ازمــدار خــارج شــوند 
وایــن الگوریتــم باعــث افزایــش طــول عمــر خــازن هــا میگردد.ایــن تجهیــز مدیریــت و کنتــرل بانــک خازنــی 
ــای     ــت در مدله ــه BLR-CX اس ــود یافت ــدل بهب ــور BLR-CXplus  م ــام میدهد.رگوالت ــی انج ــو مطلوب ــه نح را ب
BLR-CXplus ارتبــاط بــا کاربــر نیــز توســعه یافتــه اســت وانجــام تنظیمــات بــا یــک الگوریتــم پرسشــی صــورت 

مــی گیــردو درپروســه اولیــن ســت آپ، کاربــر بــا پاســخ بــه ایــن پرســش هــا تنظیــم را انجــام مــی دهد.لــذا 
در اولیــن تنظیــم نیــاز بــه دســتورالعمل تنظیــم نیــز ضــروری نیســت.این رگوالتــور از پروسســور قویتــری نیــز 
برخــوردار اســت و میتواندپــس از ســت آپ اولیــه مقــدار زاویــه فــاز را  بدقــت بر آورد کــرده و در نتیجــه مقدار 

قــدرت ،  COS phi  و پلــه هــای بانــک خازنــی راآشــکار ســازد.
رنــج ولتــاژی نیــز هماننــد BLR-CX  در محــدوده وســیع 90 تــا 550 ولــت اســت.مقدار ظرفیــت پلــه هــای خازنی 
پیوســته پایــش و آپدیــت میشــودو در صورتــی کــه از حــد تنظیمــی کمتــر باشــد، آالرم مقتضــی صــادر مــی 

گــردد.
بــا توجــه بــه الگوریتــم انحصــاری وپیشــرفته آن، بهتریــن  COSphi  بــا کمتریــن تعــداد ســوییچینگ پلــه هــای 
خــازن حاصــل میگــردد وایــن امــر موجــب طــول عمــر ودوام هرچــه بیشــتر خــازن هــا و کنتاکتورها مــی گردد.
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تجهیزات حفاظتی بانک خازنی بلوک

KSR1 رله •

ایــن رلــه بــرای حفاظــت یونیتهــای خــازن بانکهــای خازنــی ولتــاژ متوســط و ولتــاژ بــاال طراحــی گردیــده اســت. بــا 
توجــه بــه وجودروغــن در داخــل ایــن خازنهــا در صــورت آســیب دیــدن یونیــت خــازن احتمــال وقــوع آتــش ســوزی 
و آســیب دیــدن بانــک خازنــی وجــود دارد لــذا توســط ایــن رلــه جریــان آنباالنســی یونیتهــای خازنــی بــه طــور دائــم 
چــک میگــردد در صــورت بــاال رفتــن جریــان آنباالنســی نقطــه اتصــال رلــه بــه یونیــت از مقــدار مجــاز پــس از اعــام 
آالرم وجــود خطــا باعــث قطــع شــدن بــرق یونیــت یــا کل بانــک خازنــی میشــود. از ویژگــی هــای ایــن رلــه مــی تــوان 
بــه دامنــه گســترده ولتــاژ ورودی در دو ســطح AC و DC رلــه هــای خروجــی قابــل برنامــه ریــزی و آپشــن MODBUS نام 

بــرد. اطاعــات بیشــتر در مــورد ایــن رلــه از ســایت شــرکت صبــا خــازن قابــل دانلــود اســت.

KSR -V رله •

ایــن رلــه بــا دارا بــودن 7 ورودی جهــت انــدازه گیــری )3 وروردی ولتــاژ و 4 ورودی جریــان (حفاظــت کامــل را بــرای 
یونیتهــای خازنــی و بانــک خازنــی بــه عمــل مــی آورد. بــا ایــن تعــداد ورودی 32 مــورد حفاظــت را میتــوان توســط این 
رلــه برنامــه ریــزی کــرد. از ویژگــی هــای ایــن رلــه میتــوان بــه 6 خروجــی قابــل برنامــه ریــزی حافظــه داخلــی جهــت 
ذخیــره دیتــا مثــا خطاهــای رخ داده و آپشــن MODBUS اشــاره کرد.اطاعــات بیشــتر در مــورد ایــن رلــه از ســایت 

شــرکت صبــا خــازن قابــل دانلــود اســت.

KSR رله •

ایــن رلــه بــا دارا بــودن 7 ورودی جهــت انــدازه گیــری )تمــام ورودی هــا ولتــاژی میباشــند( حفاظتهــای کامــل را بــرای 
یونیتهــای خازنــی و بانــک خازنــی بــه وجــود مــی آورد. ســه عــدد از ورودی هــای ولتــاژ بــرای خوانــدن ســه فــاز اصلی 
و 4تــای دیگــر بــرای خوانــدن ولتــاژ آنباالنســی در نظــر گرفتــه شــده اســت. مشــابه رلــه 32KSR ، مــورد حفاظــت در 
ایــن رلــه نیــز قابــل برنامــه ریــزی اســت. همچنیــن 6 رلــه خروجــی جهــت اعــام آالرمهــا قابــل برنامــه ریــزی اســت. 

اطاعــات بیشــتر در مــورد ایــن رلــه از ســایت شــرکت صبــا خــازن قابــل دانلــود اســت.

  KSR-Z رله •

عملکــرد ایــن رلــه مشــابه رلــه KSR اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه زمــان اعــام خطــا عکــس شــدت خطــای بــه وجــود 
آمــده اســت. در حقیقــت منطــق اعــام خطــا و صــدور فرمــان بــر اســاس اســتاندارد ANSI بــه طــور پیــش فــرض بــرای 
ایــن رلــه در نظــر گرفتــه شــده اســت . مشــابه  KSR-V دارای 3 ورودی ولتــاژ و4 ورودی جریانــی مــی باشــد. اطاعــات 

بیشــتر در مــورد ایــن رلــه از ســایت شــرکت صبــا خــازن قابــل دانلــود اســت.
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EMM-5 مولتی متر انرژی
مولتــی متــر هــای انــرژی  ســری EMM-5 بــرای انــدازه گیــری کمیــت هــای الکتریکــی  در شــبکه هــای توزیــع 

فشــار ضعیــف و متوســط طراحــی گردیــده اســت
در این دستگاه هارمونیک های جریان و ولتاژ نیز تامرتبه هارمونیک63اندازه گیری میگر دد.

کاربــران میتواننــد 32 حــد آالرم را بــرای حــدود مجــاز پارامترهــای مختلــف شــبکه تنظیــم نمــوده تــادر زمــان 
عبــور از حــدود مجــاز پیغــام مناســب روی صفحــه نمایــش داده شــده و رلــه خروجــی مربوطــه نیــز فعــال گردد.

تعــداد چهــار خروجــی پالــس بــرای کنتورهــای اکتیــو و راکتیــو  خــارج از دســتگاه  تعبیــه گردیــده اســت.بر 
روی ورودی هــای دیحیتــال ،EMM-5 دارای یــک ســوییچ فعــال کــردن  تعرفــه انــرژی اســت کــه از طریــق 
ســیگنال روی ایــن ورودی فعــال میگردد.بــا فعــال شــدن ایــن ســیگنال مقــدار انــرژی اکتیــو)import/export ( و 

انــرژی راکتیو)ســلفی/خازنی(بر روی تعرفــه دوم انــدازه گیــری و ثبــت میگــردد.

ایــن دســتگاه بــرای جمــع آوری و پایــش کمیــت هــای الکتریکــی در یــک سیســتم توزیــع مناســب بــوده و بــه 
عبارتــی ابــزار مناســبی بــرای مدیریــت انــرژی مطابــق اســتاندارد ISO 50001 میباشــد.از این تجهیز میتــوان بعنوان 

کنتــور مصــرف انــرژی نیــز اســتفاده کرد.
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Belukکنتاکتور استاتیک
کنتاکتــور هــای اســتاتیک شــرکتBeluk عمــل ســوییچ کــردن خــازن هــا را در نقطــه صفــر ولتــاژ یعنــی درفــاز 
0و 180درچــه از ســیکل ولتاژACانجــام میدهنــد .ایــن امــر باعــث میشــود کــه جریــان خــازن در لحظــه وارد مدار 
شــدن از صفــر شــروع شــده ولــذا ضربــه جریانــی بــه خــازن وارد نمیشــود )inrush current=0(.ایــن تکنیــک 

بــرای طــول عمــر خــازن بســیار مفیــد اســت.

ــا  ــی کــه در آنه ــر از 10ms است.سیســتم های ــن سیســتم رگوالســیون بســیار ســریع و کمت ــان عملکــرد ای زم
تغییــرات بــار بــا ســرعت زیــادی صــورت میگیــرد) سیســتم هایــی ماننــد جرثقیلها،آسانســورها و دســتگاه هــای 
جوشــکاری و نیــرو گاه هــای توربیــن بادی؛صنایــع حفــاری نفــت و صنایــع اتومبیــل ســازی(  از جملــه زمینــه 

کاربــرد ایــن کنتاکتــور هــا هســتند.

کنتاکتورهــای اســتاتیک شــرکت Beluk بــرای شــرایط 30 درصــد اضافــه بــار طراحــی شــده ودر قــدرت هــای 
باالتــر از 75 کیلــو وار مجهــز بــه فــن خنــک کننــده هســتند.

ــدار خــارج ــک از م ــور از حــد مجــاز بیشــتر شــود،کنتاکتور بصــورت اتوماتی ــای کنتاکت ــی کــه دم  در حالت
 می شود تا اشکال بررسی و رفع گردد.
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MiniScadaماجول ارتباطی
ــکل هــای ارتباطــی  ــورت اســت کــه پروت ــدل پ ــع یــک مب ــاژول ارتباطــی miniScada در واق م

ــد. ــل مــی کن ــه Ethernet تبدی ــاس RS485را ب ــر ب ــی ب مبتن
ــر وب  ــک مرورگ ــق ی ــر از طری ــی از راه دور کارب ــاد دسترس ــرای ایج ــع ب ــل در واق ــن تبدی ای
ــرروی یــک شــبکه  ــری کــه ب ــدازه گی ــرل و ان ــزات کنت ــه مجموعــه ای از تجهی ــت   ، ب و اینترن
 miniScadaو نظایــر آن(، طراحــی شــده اســت.ازmodbus RTU،  Profibus  DP صنعتی)ماننــد
میتــوان در مــوارد مانیتورینــگ و data acquisition بــر روی شــبکه نیز اســتفاده کرد.)در دو آپشــن 

ــق ســیمکارت(. ــه شــبکه و مــدل WS200 اتصــال از طری ــرای اتصــال ب WS100 ب

ــی  ــری و کنترل ــدازه گی ــزات ان ــرای جمــع آوری اطاعــات از تجهی ــزاری ب ــرم اف ــای ن ــب ه قال
شــرکت Beluk ماننــد BLR CM,BLR CX و BLR CXplus و رلــه هــای KSR ومولتــی متــر هــای انــرژی 
ــه تنظیمــات از طریــق  ــرار دارد.کلی ــران ق ــار کارب EMM-5 در miniScada ایجــاد شــده و در اختی

یــک صفحــه وب اســتاندارد قابــل انجــام اســت واطاعــات  پیکربنــدی در یــک صفحــه وب قابل 
نمایــش اســت.

ــده  ــاد ش ــای ایج ــد.آالرم ه ــزی کن ــه ری ــرای 64 آالرم را برنام ــرایط الزم ب ــد ش ــر میتوان کارب
از طریــق ایمیــل یــا بصــورت پیــام متنی)بــا اســتفاده از یــک مــودمGSM( بــرای کاربــر ارســال 
ــی  ــای زمان ــه ه ــا فاصل ــم ب ــل تنظی ــک لیســت 64 تایی)قاب ــا در ی ــه آالرم ه ــاوه کلی میگرد.بع
ــل excelآن را روی  ــک فای ــورت ی ــوان بص ــده ومیت ــط ش ــه یکبار(ضب ــا 60دقیق ــه ت از10ثانی

ــداری کــرد. ــر نگه کامپیوت
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The BELUK MiniSCADA LC 310 is an easy-to-use web based 
SCADA system for local and remote control of any electrical 
devices, which are connected to it. The BELUK MiniSCADA 
hardware has a built-in web-server that operates when custo-
mizing the graphical user web interface. Everything is done 
by clicking your way through the onboard web pages using a 
standard web browser on any computer. 

Small but communicative: Our 

MiniSCADA LC310. It connects what 

needs to be connected.

Web-Server

The gateway acts as a web interface to one and up to 32 
Modbus RTU devices (slaves). The gateway holds an embed-
ded web server with corresponding web pages integrated. 
The operator can confi gure the required data registers which 
should be monitored and controlled through the onboard web 
pages. When the confi guration is saved, the Modbus data will 
start updating immediately on the web pages.

Alarms by email and text message

The user can confi gure up to 64 alarms and the conditions 
needed to trigger an alarm. The alarm can be sent by email 
or text message (external GSM modem required), where the 
user can decide who should receive the alarm messages. 
Of course the user can confi gure the text in the email or 
text message. All alarms are additionally stored in an alarm 
history.

Data Logging with historical trend graphs

The device can log up to 64 parameters with selectable 
sample rate (10 sec to 60 min). The parameters are stored 
into the built-in memory and they are also displayed with 
trend graphs. Collected data can be downloaded to the PC as 
CSV fi le.

Modbus TCP

The gateway acts as pure transparent connection between 
serial Modbus RTU devices to the standard Ethernet protocol 
Modbus TCP, used in all major SCADA systems or PLCs.

Security

To ensure safe communication the product supports different 
levels of security. For example, an authorized user can only 
log on with the correct user name and a password, assigned 
by the administrator.
The product also holds several functions to keep the databa-
se consistent in case of power loss.

Analog inputs

Four analog inputs can be confi gured as current inputs with 
an input range from 0 – 20 mA or otherwise as voltage inputs 
with an input range from 0 – 10 V. Two out of the four inputs 
can also be used for RTD purposes with connection to a 
PT100 thermal sensor.

Digital inputs

Two digital inputs (dry contacts) can be used for free external 
signal detection.

Technical Data

Modbus TCP

http, SMTP, FTP, SNMP

10 / 100 Mbit/s

RS232 / RS485 for Modbus RTU / ASCII up to 115.2 kbit/s 

RS485 for Modbus RTU/ASCII up to 115.2 kbit/s

Confi gurable up to 115.2 kbit/s

9 - 32 V AC/DC

2.5 W/ 24 V

 -40 … +60 °C

CE, CULUS, RCM

5 - 93 % RH, non-condensing

Metal

Screw mount or DIN rail using optional mounting kit, IP20

92 mm x 135 mm x 27 mm

Ethernet protocols

Ethernet functions

Ethernet interface

Serial interface 1

Serial interface 2

Network baudrate

Power supply

Power consumption

Operation temperature

Certifi cations

Humidity 

Housing

Wall mounting

Dimensions

Web Browser

SCADA, PLC etc.

Modem

I / 0

Modbus
RTU

Modbus
TCP

Internet

Therefore no Windows tools or HTML editors are needed. No 
license fees or royalties have to be paid. Connect the Modbus 
devices and select the desired data. Data, which has been 
confi gured, is shown automatically on the integrated webpage.
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The BELUK MiniSCADA LC 310 is an easy-to-use web based 
SCADA system for local and remote control of any electrical 
devices, which are connected to it. The BELUK MiniSCADA 
hardware has a built-in web-server that operates when custo-
mizing the graphical user web interface. Everything is done 
by clicking your way through the onboard web pages using a 
standard web browser on any computer. 

Small but communicative: Our 
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Web-Server

The gateway acts as a web interface to one and up to 32 
Modbus RTU devices (slaves). The gateway holds an embed-
ded web server with corresponding web pages integrated. 
The operator can confi gure the required data registers which 
should be monitored and controlled through the onboard web 
pages. When the confi guration is saved, the Modbus data will 
start updating immediately on the web pages.

Alarms by email and text message

The user can confi gure up to 64 alarms and the conditions 
needed to trigger an alarm. The alarm can be sent by email 
or text message (external GSM modem required), where the 
user can decide who should receive the alarm messages. 
Of course the user can confi gure the text in the email or 
text message. All alarms are additionally stored in an alarm 
history.

Data Logging with historical trend graphs

The device can log up to 64 parameters with selectable 
sample rate (10 sec to 60 min). The parameters are stored 
into the built-in memory and they are also displayed with 
trend graphs. Collected data can be downloaded to the PC as 
CSV fi le.

Modbus TCP

The gateway acts as pure transparent connection between 
serial Modbus RTU devices to the standard Ethernet protocol 
Modbus TCP, used in all major SCADA systems or PLCs.

Security

To ensure safe communication the product supports different 
levels of security. For example, an authorized user can only 
log on with the correct user name and a password, assigned 
by the administrator.
The product also holds several functions to keep the databa-
se consistent in case of power loss.

Analog inputs

Four analog inputs can be confi gured as current inputs with 
an input range from 0 – 20 mA or otherwise as voltage inputs 
with an input range from 0 – 10 V. Two out of the four inputs 
can also be used for RTD purposes with connection to a 
PT100 thermal sensor.

Digital inputs

Two digital inputs (dry contacts) can be used for free external 
signal detection.

Technical Data

Modbus TCP

http, SMTP, FTP, SNMP

10 / 100 Mbit/s

RS232 / RS485 for Modbus RTU / ASCII up to 115.2 kbit/s 

RS485 for Modbus RTU/ASCII up to 115.2 kbit/s

Confi gurable up to 115.2 kbit/s
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2.5 W/ 24 V

 -40 … +60 °C

CE, CULUS, RCM

5 - 93 % RH, non-condensing

Metal

Screw mount or DIN rail using optional mounting kit, IP20

92 mm x 135 mm x 27 mm

Ethernet protocols

Ethernet functions

Ethernet interface

Serial interface 1

Serial interface 2

Network baudrate

Power supply
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Operation temperature

Certifi cations
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Housing

Wall mounting

Dimensions
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Therefore no Windows tools or HTML editors are needed. No 
license fees or royalties have to be paid. Connect the Modbus 
devices and select the desired data. Data, which has been 
confi gured, is shown automatically on the integrated webpage.
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Tan   Cosجدول طریقه محاسبه ظرفیت بانک خازن با استفاده از



No7 Jovein Alley Ahoramazda St Alvand St 
Argantin Sq Tehran- Iran
Tel +98-21 88888407-8
Fax  +98  2188209352
Webs i te :  w w w.sabakhazen. i r 

تهران میدان آرژانتین  خیابان الوند خیابان 
اهورا مزدا نبش کوچه جوین پالک 7

021 تلفن: 8 - 88888407
021 دورنگار: 88209352

Emai l : info@sabakhazen. i r

-
-

w w w.tdk-e lect ron ics .tdk .com   /     w w w.be luk .de 
 

در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر به آدرس سایت های ذیل مراجعه کنید:


