
GIVING ENERGY MORE VALUE
ما به انرژی بهای بیشتری می دهیم
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تنهــا قانونــی کــه در جهــان ثابــت مــی باشــدتغییر اســت و مــا افتخــار مــی کنیــم کــه بــا رویــی بــاز و گشــاده از تغییــرات اســتقبال 
نمــوده و درکســب و کار خــود تغییــرات را مدیریــت مــی کنیــم.

 رضا مظلومی تبریزی
نایب رئیس هیات مدیره

محمد جواد سبحانی
رئیس هیات مدیره

حمید زاغیان
عضو هیات مدیره 

)نماینده شرکت اصفهان کلید(

عباسعلی سبحانی
عضو هیات مدیره

فرامرز مهدوی
عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سامان گستر

به نام خداوند خالق خالقیت 
اتوماسیون یکی از فناوری های مدرن است که در جوامع مختلف درجهت افزایش 
سرعت، دقت کارها، کاهش استفاده از منابع، هدایت و کنترل به کار می رود و 
از این رو ضروریست از این طرح و تکنولوژی در سه بخش صنعت یعنی تولید، 

انتقال و توزیع به بهترین شکل بهره برداری گردد.
در این راستا تدوین سیاست های توسعه ای در جهت نیل به هدف نهایی که همان 
خلق باالترین ارزش برای مشتریان و کسب حداکثر رضایت آنهاست در دستور 
کار ما قرار گرفـته و به همین منظور نیز افزایش بهره وری، بهبود مستمر، ارتقای 
دانش و کاهش هزینه ها جزء اولویت ها و برنامه های مدیران این مجموعه قرار 

گرفته است.
در این راستا شرکت سامان گستر طبا مهر ارس با راه اندازی خطوط پیشرفته 
تولید و دفاتر و مراکز خدمات پس از فروش خود در استان های مختلف ایران و 
بهره گیری از بهترین مشاوران ارشد داخلی همواره در تالش است تا همگام با 
تکنولوژی های روز جهان حرکت کرده و با انتقال دانش جهانی به کشور، سیستم 

های اتوماسیون در ایران را با پیشرفت چشمگیری روبرو سازد.
امید است حرکت و گامهای استوار مجموعه که از دیروز شروع شده و امروز به 
اینجا رسیده و قرار است فردا ما را به نتایج درخشان و  برجسته ای برای خانواده 
بزرگ سامان گستردر حوزه کسب و کار، در سطح ملی و بین المللی برساند، باعث 
کسب افتخارات برای این مجموعه در سطوح باالتر گردد و کشور عزیزمان ایران را 

به سوی سرآمدی در عرصه های گوناگون رهنمون سازد.

با سپاس      
فرامرز مهدوی      

مدیر عامل      
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شرکت سامان گستر طبا مهر ارس به شماره ثبت  ۶۳۵۹ فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ آغاز کرده و در حال حاضر به عنوان یکی از 
بزرگترین و باتجربه ترین شرکت های  فعال در زمینه تولید انواع کنترل دور موتورAC،  سافت استارتر می باشد.

این شرکت با در اختیار داشتن مهندسین و تکنسین های آموزش دیده در خط تولید، کادر مجرب فروش ، پشتیبانی و خدمات پس از 
فروش مناسبی را به کلیه نمایندگان و مشتریان خود در سراسر کشور ارائه می کند.

شرکت سامان گستر طبا مهر ارس آماده ارائه خدماتی همچون مشاوره شناخت نیازهای بازار و دستیابی به بهترین راه حل ها در نصب 
و راه اندازی می باشد. 

همگام بودن با دانش روز دنیا و حفظ پل ارتباطی با صنایع گوناگون در کنار رضایت مشتریان از اهداف اصلی این مجموعه بوده 
که برگزاری جلسات آموزشی و ارائه خدمات نصب و راه اندازی میتواند گواه محکمی بر این ادعا باشد.

اعضای شرکت سامان گستر طبا مهر ارس به طور مداوم جلسات آموزشی را در مکان های تولیدی -صنعتی برگزار می کنند تا 
جدیدترین اطالعات را به مشتریان خود ارائه دهند.

به جرأت میتوان گفت دانش ما به اندازه کیفیت ما باالست.
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38.5 درصد از پرسنل شرکت سامان گستر طبا مهر ارس در واحدمهندسی 
فروش و بازاریابی فعالیت می کنند که همواره سعی نموده اند با همکاری 
و  رشد  جهت  در  مهم  گامی  خود  استانی  و  رسمی  نمایندگان  با  متقابل 
شکوفایی و رسیدن به اهداف مجموعه برداشته تا بتوانند کیفیت و برتری 

محصوالت خود را در صنایع مختلف به اثبات برسانند.

از جمله واحد های شرکت سامان گستر طبا مهر ارس میتوان به 
دپارتمان فنی با داشتن  سهم 35 درصد از پرسنل اشاره کرد.

کلیه افراد شاغل در بخش فنی و خدمات پس از فروش دوره 
های تخصصی مرتبط با فعالیت خود را در داخل و خارج از کشور 

گذرانیده اند.

شرکت سامان گستر طبا مهر ارس سعی نموده به جهت حفظ 
پویایی و ارائه خدمات سریعتر و بهتر، از نیروهای جوان و با 
تجربه استفاده نماید بطوریکه متوسط سنی افراد شاغل در این 

شرکت  35 سال می باشد.
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سیاست شرکت سامان گستر طبا مهر ارس بر آن است که نه فقط به عنوان یک شرکت تولید کننده بلکه به عنوان 
مشاوری کار آمد در کنار شرکتها و خریداران صنایع مختلف فعالیت داشته و با برگزاری سمینارهای تخصصی و عمومی 
گامی مهم در افزایش سطح اطالعات فنی خریداران در زمینه اتوماسیون صنعتی را بردارد. شرکت سامان گستر طبا مهر 
ارس از بدو تاسیس عالوه بر تامین نیازهای داخلی نسبت به تامین کاال و ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشورهای 
همسایه به ویژه افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس اقدام نموده است. این شرکت تا به امروز توانسته موافقت 
تعداد کثیری از شرکتها را در استان های مختلف  کشور به عنوان نماینده رسمی و انحصاری جلب نماید که این امر در 

رشد و شکوفایی شرکت سامان گستر طبا مهر ارس  سهم بسزایی به خود اختصاص داده  است.
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AC عملکرد اینورتر : همه منظوره با 5 مد عملکرد
  200-690Vac :رنج گسترده ولتاژی ورودی •

 :DC رنج ولتاژ •
• فرکانس ورودی: 

1.3-3000kW :رنج توان •
IP00 ,IP20 ,IP54 :درجه حفاظت •

• قابلیت ارائه با تابلو
• سازگاری کامل با نرم افراز ارتباطی ”REMOTE DRIVE“ جهت کنترل از راه دور

5 مد عملکرد:
)V/F( عملکردمدوالسیون برداری برای کاربرد های عمومی :IFD )Inverter Frequency Drive( •
• )VTC )Vector Torque Control: عملکرد برداری بدون سنسور برای کاربردهایی با گشتاور باال

• )FOC )Field Oriented Control: عملکرد برداری با انکدر برای دقت گشتاور و رنج گسترده سرعت
• )SYN )Synchronous: عملکرد برداری برای موتور سنکرون brushless آهن ربا دائم و گشتاور باال و دقیق به منظور  

    افزایش راندمان
• )RGN )Regenerative: شکل موج سینوسی cosƥ =1, مبدل AC/DC برای تغذیه DC چندین درایو

مشخصات فنی :   
RFI برای محدود کردن انتشار امواج EN 61800-3 2nd ed رنج کامل فیلتر های داخلی سازگار با استاندارد •

)Safety Torque Off( STO عملکرد •
• ابعاد کوچک

• سیستم خنک کننده هوشمند
S30 داخلی تا سایز chopper ترمز •

• پارامتر ها می توانند در صفحه کلید و یا کامپیوتر به منظور انتقال به سایر 
    اینورترها ذخیره شوند.

)LIFT-IFD 16 )نرم افزارkHz کمترین نویز موتور با فرکانس کریر •
)PTC( کنترل حرارتی موتور •

• راه اندازی ساده با پارامتر های از پیش تنظیم شده برای کاربردهای رایج
LCD پانل کنترل با 12 کلید و صفحه نمایشگر بزرگ •

0-1000Hz تنظیم فرکانس خروجی •
• کنترل و توقف کامل موتور توسط درایو در هنگام قطع برق

• راه اندازی چندین موتور با عملکرد یکسان بصورت Master-slave توسط یک  
)VTC and FOC( درایو   

• کالیبره کردن اتوماتیک پارامتر های موتور
• %200 گشتاور ماکزیمم

•  عملکرد 
•  پتانسیومتر دیجیتال داخلی

•  تست کننده چند منظوره داخلی
•  ثبت خطا

•  حفاظت حرارتی داخلی موتور
•  ترمز DC اتوماتیک

•  قابلیت پذیرش چندین برنامه به منظور افزایش و کاهش شیب سرعت
•  بلوک های منطقی برنامه ریزی

•  فیدبک انکدر
•  8 ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی
•  3 ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی 

•  2 خروجی رله قابل برنامه ریزی با کنتاکت قابل تعویض 
•  1 خروجی کلکتور باز

•  خروجی  PUSH-PULL دیجیتال 
•  فرکانس ورودی کمکی

5000-65000Hz  فرکانس خروجی کمکی  •
•  3 خروجی آنالوگ قابل برنامه ریزی 

24Vdc-10Vdc ولتاژ کمکی  •
•  پورت های ارتباطی سری RS485 با پروتکل

•  شیب های S قابل برنامه ریزی
•  کارکرد حالت اضطراری

عملکرد خاص :
• با استفاده از یونیت AC/DC امکان ورودی 12,18 پالس وجود دارد.

• عملکرد safe torque off( STO( بر اساس                               )براساس درخواست(
• بردهای Fieldbus، رابط Encoderیا 

   برای ایجاد ارتباط با سایر تجهیزات اتوماسیون )بر اساس درخواست(
• قابل ارائه بصورت BOX یا کابینت همراه چوک های ورودی و یا خروجی                                        

   سنسور های
 

 5000-65000 Hz

0-10Vdc , 0)4(-20mA 

 38.400 Baud تا MODBUS RTU

 cat.3 EN 954-1

SINUS PENTA SINUS PENTA

I/O Expentsion ,RTC, Data loggers,Resolver

circuit breakers DC 
 Switch ,AFE

PTC, 0-10Vdc, 0)4(-20 mA 

2-zone PID / Second PID

31

• محصوالت شرکت سامان گستر طبا مهر ارس در ایران با 2 و 3 سال وارانتى در پروژه هاى مختلف صنعتى ایران ، شرکت هاى  
     نفتى، گاز، پتروشیمى ، آب و فاضالب ، فوالد و .... مورد استفاده قرار گرفته است.

• از آنجا که خدمات پس از فروش کاال ضامن بقا و یکى از عوامل موثر براى رقابت در بازار جهانى مى باشد،  شرکت سامان گستر 
     طبا مهر ارس این امر را در دستور کار خود قرار داده و همواره کوشیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان براى  

    مشتریان خدماتى شایسته به مصرف کنندگان ارائه دهد.
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Standard overload up to 140% )120s( or up to 168% )3s(Standard overload up to 140% )60s(  or up to 168% )3s(

SINUS PENTA 6T SINUS PENTA 4T
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محصول جدید سانترنو برای کاربردهای عمومی و آسانسور با قیمت مناسب
اینورتر AC سه فاز برای موتورهای آسنکرون

                          AC three-phase A-synchronous motors
ولتاژ ورودی: 

فرکانس ورودی:
رنج توان: 

200-240V :2.2-0.4/ ولتاژkW :توان
380-440V :160-0.75/ ولتاژkW :توان

ولتاژ و فرکانس شبکه : 
  50-60Hz 2 تکفاز %10+،%15- فرکانسS: 200-240V

  50-60Hz 4 سه فاز %10+،%15- فرکانسT: 380-440V
مشخصات فنی: 

• 7 ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی در مدل های سه فاز
• 5 ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی در مدل های تک فاز

• 2 ورودی و 2 خروجی آنالوگ قابل برنامه ریزی، 10Vac,0)4(-20mA-0در مدل های سه فاز
• 1 ورودی و 1 خروجی آنالوگ قابل برنامه ریزی، 10Vac,0)4(-20mA-0در مدل های تک فاز 

• 4 خروجی قابل برنامه ریزی )2 خروجی رله با کنتاکت باز و بسته، 2خروجی کلکتور باز( در مدل های سه فاز
• 2 خروجی قابل برنامه ریزی )1خروجی رله با کنتاکت باز و بسته، 1خروجی کلکتور باز( در مدل های تک فاز

Modbus RTU با پروتکل RS485 پورت سریال •
تجهیزات جانبی:

عملکرد: 
• سینوس وگا، درایو جدید و مقرون به صرفه سانترنو برای تمامی کاربردها ، با تضمین حداکثر کارایی و کنترل کامل سیستم
• سینوس وگا با عملکرد کنترل برداری و کارایی باال با استفاده از تکنولوژی flux control امکان دسترسی گشتاور % 180  

   در 0.5Hz با دقت دور % 0.5 را ارائه می دهد.
• استفاده از مد کنترلی خاص باعث کاهش تنشهای راه اندازی و کاهش صدای موتور شده و همچنین از باال رفتن دمای موتور 

   جلوگیری کرده که این امر باعث افزایش طول عمر موتور می گردد.
• ویژگی های دینامیکی و استاتیکی بسیار عالی سینوس وگا باعث شده تا بطور گسترده ای در صنایع مختلف بکارگرفته شود.

CNC ماشینهای •
• ماشینهای تزریق، خرد کننده ،...     

• اکسترودر
• فن، پمپ

• تسمه نقاله
• کمپرسور

• آسانسور، لیفت
• جرثقیل

• بویلر

 200-440 Vac 
 50-60 Hz

0.4-160 kW

SINUS VEGA SINUS VEGA

K05

K05

K05

K01

K10

K10

K15

K15

K40

K40

K45

K45

K50

K50

K50

K55

K55

K55

K05

K05

K05

K05

K01

K05

K10

K15

K40

K45

K50

K55

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

3

5

8

10

4.5

7.5

12

15

0.4

0.75

1.5

2.2

0.5

1

2

3

3

5

8

10

2.3

3.7

5

9

17

25

32

37

45

60

75

90

110

152

176

210

260

305

140

92

157

198

210

276

325

489

215

123 . 52

262

305

350

438

570

759

3.6

1.2

5

7

12

18.5

41.5

85

175

146

181

188

194

220

280

298

3.5

5.5

7.5

14

20

26

38

48

56

68

90

113

135

165

228

264

315

390

0.75

1.5

2.2

4

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

0.75

1.5

2.2

4

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

1

2

3

5.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

180

220

1

2

3

5.5

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

180

2.3

3.7

5

9

17

25

32

37

45

60

75

90

110

152

176

210

260

305

2.3

3.7

5

9

13

17

25

32

37

45

60

75

90

110

152

176

210

260

SINUS  VEGA  0002 4T

SINUS  VEGA  0003 4T

SINUS  VEGA  0004 4T

SINUS  VEGA  0005 4T

SINUS  VEGA  0007 4T

SINUS  VEGA  0011 4T

SINUS  VEGA  0015 4T

SINUS  VEGA  0018 4T

SINUS  VEGA  0022 4T

SINUS  VEGA  0030 4T

SINUS  VEGA  0037 4T

SINUS  VEGA  0045 4T

SINUS  VEGA  0055 4T

SINUS  VEGA  0075 4T

SINUS  VEGA  0090 4T

SINUS  VEGA  0110 4T

SINUS  VEGA  0132 4T

SINUS  VEGA  0160 4T

SINUS  VEGA  0001 2S

SINUS  VEGA  0002 2S

SINUS  VEGA  0003 2S

SINUS  VEGA  0004 2S

Size

Size

Model

Model

Size W )mm( H )mm( D )mm( Weight )kg(

Protection
degree

Protection
degree

Inom

Output Onom.

Imax

Imax

NORMAL DUTY HEAVY DUTY

200 ÷ 240Vac

HP HP

HP

A A

A

KW KW

KW

Applicable motor power Applicable motor power

Applicable motor power

Dimensions and weight IP20 models

• سلف های ورودی برای محدود کردن پرش های جریانی و کاهش هارمونیک 
• سلف های dv/dt برای کاهش پالس های جریانی

• کارت اضافی برای ماشین های تزریق
• فیلتر سینوسی

• کنترلر مولتی پمپ تا 5 پمپ
Arcfibus/Expentsion I/O/Encoder کارت •

سه مد عملکرد:

ویژگی ها:

کاربردها: 

V/F CONTROL •
Sensor Less Flox Vector Control • 

Sensored Flox Vector Control •

DC-bus تکنولوژی کنترل دینامیک •
• دارای PLC داخلی برای کنترل موقعیت

• PID کنترل
• قابلیت Auto Reverse زمانی که خروجی PID منفی باشد 

 Torque Control •
30kW دارای چاپر داخلی تا توان •

• خروجی پالس سرعت باال
320Hz 0 تا Hz  تنظیم فرکانس خروجی از •

• دارای پتانسیومتر دیجیتال داخلی 
• قابلیت کنترل چندین سرعت 

15kHz امکان کاهش نویز با فرکانس کریر تا •
• امکان تنظیم و کنترل پارامتر تا 4 عدد موتور مختلف

• کالیبراسیون اتوماتیک پارامتر های موتور
• قابلیت پذیرش چندین برنامه به منظور افزایش

   و کاهش شیب سرعت
• بصورت استاندارد دارای کی پد می باشد
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محصول جدید سانترنو برای کاربردهای عمومی با قیمت مناسب

اینورترهای سری Sinus Mini نسل جدیدی از اینورترهای vector control می باشد که 
توسط شرکت سانترنو طراحی و ارتقا یافته است.

این محصول با توجه به دارا بودن شیوه کنترل ارتقاء یافته، دارای گشتاور و دقت باال در تمامی 
سطوح سرعتی می باشد.

اینورتر Sinus Mini دارای PLC ساده داخلی، شیوه کنترلی PID، امکان اتصال از طریق 
Modbus( RS 485(، ورودی و خروجی های دیجیتال قابل برنامه ریزی و ورودی و خروجی های 

آنالوگ قابل برنامه ریزی می باشد.
این محصول راه حل مناسب برای پشتیبانی از تجهیزات فنی، کنترل اتوماسیون و کاربرد های 

خاص صنعت می باشد.
تکنولوژی پیشرفته کنترل دور موتور در مد کنترلی فرکانس )V/F control( در تمامی 

 )220V single phase/220V 3phase/380V 3phase( یا سطوح ولتاژی متفاوت SINUS MINI اینورترهای
دارای گشتاور راه اندازی باال

دارای ورودی و خروجی های کارآمد و قابل برنامه ریزی و امکان ارتباط از طریق شبکه
با توجه به ابعاد و طراحی بدنه اینورتر SINUS MINI  انتخاب مناسبی برای استفاده در صنایع اتوماسیونی کوچک مانند ماشین آالت 

بسته بندی و چاپ و نوار نقاله می باشد.
امکان نصب بر روی ریل و سینی

ارتباط آسان درایو با دیگر تجهیزات اتوماسیونی از طریق ورودی و خروجی های دیجیتال و آنالوگ و مدباس
همه مدل های اینورتر SINUS MINI دارای فن خنک کننده داخلی و Braking Unit هستند.

کنترل PID داخلی درایو می تواند اکثر نیازهای صنعت آب و فاضالب را پوشش دهد.

مشخصات فنی: 

 SINIUS MINI  SINIUS MINI

Item Specifications

Power

Voltage frequency single-phase 220V、50/60Hz,  three-phase 380V 50/60Hz

Allowable fluctuation

0-600Hz

Control 
performance

The maximum frequency value ±0.1%

Operate keyboard top and bottom keys：0.01Hz  Potentiometer analog 
input：0.2Hz
The keyboard is given; the external terminal is given; the serial port is given 
by the host computer

2.0-12.0KHz

150% rated output current  1 minute，180% rated output current  2 second

0.1~3600 second

Rated output voltage
Using the power supply voltage compensation function, the motor rated 
voltage is 100%, which can be set in the range of 50-100% (the output 
can not exceed the input voltage)

When the network voltage fluctuates, the output voltage fluctuation is 
very small and almost constant V/F

Standard feature
PID control, acceleration and deceleration time is adjustable, variable 
deceleration mode, carrier frequency, torque, current limiting, power off, 
restart, jump frequency control, lower frequency running, multi speed, swing 
frequency, RS485, analog output, fault slip compensation, automatic reset

Frequency range

voltage：± 15%，frequency：± 5%

Output frequency precision

Output frequency resolution

Run command given mode

carrier frequency

Torque boost 0~20.0% adjustable, optional v/f curve optional

Overload capacity

Acceleration and 
deceleration time

AVR adjustment function

Braking Energy consumption braking, DC braking

Frequency setting input
Keyboard digital setting, external terminal AI1 (0-10V/0-20mA switchable), 
AI2 (0-10V/0-20mA switchable), RS485 and signal combination and terminal 
selection 

Signal feedback input External terminal AI1 (0-10V/0-20mA switchable), AI2 (0-10V/0-20mA 
switchable), RS485

Input instruction signal
Start, stop, reverse, inching, multi segment speed, free parking, reset, 
acceleration and deceleration time selection, frequency setting, channel 
selection, external fault alarm, etc.

External output signal Relay output, collector output, 0-10V output, 4-20mA output

Protective function Overvoltage, undervoltage, overcurrent, current limit, overload, overheating, 
electronic thermal overload relay, overvoltage stall, data protection, etc.

Item Specifications

Display
Four digit display (LED)

15 kinds of parameters, such as frequency setting, output frequency, output 
voltage, output current, motor speed, output torque, digital value terminals, 
program menu parameters and 33kinds of Fault codes

indicator lamp (LED) Run/stop status, etc.

Operating 
environment

Environment Inside, low than 1000m, free from dust, corrosive gas and direct sunlight

Ambient temperature -10℃~+40℃（bare machine -10℃~+50℃），20%~90%RH（no condensing）

less than 0.5g

-25℃~+65℃

Wall mounted or surface mounted inside a cabinetInstallation

Storage temperature

Vibration

Protection class Ip20

Cooling forced air cooling
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راه انداز نرم )سافت استارتر(
برای موتورهای سه فاز آسنکرون

 سری ASAB راه انداز های پیشرفته دیجیتالی مناسب برای موتور هایی
با توان 7kW تا 800kW می باشند. راه انداز های نرم ASAB با ایجاد 
سیستم حفاظتی مناسب برای رنج گسترده ای از موتور ها سبب عملکرد

قابل اطمینان در کاربردهای مختلف می شوند.
مشخصات فنی :

• AAC )سازگار با سیستم کنترل شتاب افزاینده(
• کنترل شیب راه اندازی

• جریان ثابت
• شیب جریان

• توقف نرم بر اساس نمودار شیب ولتاژ زمان بندی شده
• دارای سیستم ترمز

23-1600A رنج جریان •
• رنج ولتاژ
• رنج ولتاژ 

1000A دارای سیستم بای پس داخلی تا •
• سیم بندی داخلی مثلث )تشخیص خودکار(

• ورودی های کنترل از راه دور )3 عدد ثابت 1عدد قابل برنامه ریزی(
• خروجی های رله ای )3 عدد قابل برنامه ریزی(

• خروجی آنالوگ
Device Net, Modbus, Profibus  با قابلیت ارتباط •

• نمایش پارامتر ها به صورت چند زبانه
• صفحه نمایش چند حالته با کیفیت گرافیکی عالی

• ثبت تاریخ و زمان وقایع
)kWh دارای شمارنده )تعداد راه اندازی ها، ساعات کاری، مصرف انرژی بر حسب •

)kWh نمایش پارامتر ها )جریان، ولتاژ، ضریب توان، انرژی بر حسب •
• صفحه نمایش قابل برنامه ریزی

• اضافه بار موتور
• افزایش زمان راه اندازی

• افت جریان
• اضافه جریان ناگهانی 

• نامتقارنی جریان
• فرکانس شبکه

• خطای ورودی
• دمای موتور) ترمیستور موتور(

• ولتاژ ورودی
• توالی فاز

 200-525 Vac
380-690 Vac

ASABASAB
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Model Dimensions WxHxD
mm )inches(

Weight
kg )ibs(

ASAB ASAB
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راه انداز نرم )سافت استارتر(
برای موتورهای سه فاز آسنکرون

 5.5kW راه اندازهای پیشـرفته دیجیتالی مناسـبی برای موتورهایی با توان ASA سـری
تـا 600kW مـی باشـند. راه اندازهـای نرم  ASA با ایجاد سیسـتم حفاظتی مناسـب برای 
رنج گسـترده ای از موتورها سـبب عملکرد قابل اطمینان درکاربردهای مختلف می شـوند.

مشخصات فنی :
روش های متنوع راه اندازی و توقف

• ACC سازگار با سیستم کنترل شتاب افزاینده
• کنترل شیب راه اندازی

• جریان ثابت
• شیب جریان

• توقف نرم بر اساس نمودار شیب ولتاژ زمان بندی شده دارای رنج
   گسترده ولتاژ در تمامی توان ها

200V رنج ولتاژ •
380V رنج ولتاژ •
690V رنج ولتاژ •

11A-1200A رنج جریانی •
    ورودی و خروجی ها

• ورودی های کنترل از راه دور 3 عددثابت 1عدد قابل برنامه ریزی
• خروجی های رله 2عدد ثابت 1 عدد  قابل برنامه ریزی

• خروجی آنالوگ  20mA-4 عدد قابل برنامه ریزی
)Modbus RTU( قابلیت ارتباط با •

    نمایشگری که پارامترها به راحتی قابل مشاهده اند
• نمایش پارامترها به صورت چند زبانه

• صفحه نمایش چند حالته با کیفیت گرافیکی عالی
kWh دارای شمارنده تعداد راه اندازها - ساعات کاری - انرژی برحسب •

• نمایش پارامترها جریان - ولتاژ
    حفاظهای قابل تنظیم

• افزایش زمان راه اندازی
• افزایش جریان در هنگام راه اندازی

• تعداد دفعات راه اندازی
• راه اندازی موتور بدون بار

• توقف آنی در صورت ایراد یا قطعی مدار
• افت ولتاژ

• افزایش ولتاژ
• خطا در مدار فرمان

• خطا در شبکه قدرت

ASAASA
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Model Dimensions LxBxH
mm

Weight
kg

ASAASA
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AC/DC کانورتر ،DC درایو
DCREG2 اینورتر دو جهته

DCREG4 اینورتر چهار جهته
• رنج توان:  

                           200-690Vac :رنج گسترده ولتاژ ورودی •
50-60Hz :فرکانس ورودی •

• تمام دیجیتال
• سازگاری کامل با نرم افزار ارتباطی“ REMOTE DRIVE” جهت کنترل از راه دور

مشخصات فنی :
• کالیبره کردن اتوماتیک جریان و سرعت )برای کاهش خطای احتمالی و زمان نصب(        

)economy مبدل فیلد هنگام توقف موتور ) فیلد •
• تقویت فیلد )افزایش گشتاور راه اندازی موتور(

• کنترل پیش بینی شده )افزایش پاسخ دینامیکی موتور(
• مولتی متر داخلی

• قابلیت داشتن شیب های متفاوت
S شیب •

• قابلیت دریافت فیدبک ازتاکو، انکدر و آرمیچر
• تغییر اتوماتیک فیدبک به روی آرمیچر در هنگام قطع انکدر و تاکو )عملکرد ایمن(

• کنترل حد جریان در حالت پله ای یا هایپربولیک
• سرعت 7 مرحله ای

• کنترل موتور با سرعت کم و یکنواخت
• ریست اتوماتیک آالرم ها

• پتانسیومتر دیجیتال داخلی
• تایمر فعال برای خروجی های دیجیتال

• کنترل از طریق صفحه کلید
• غیر حساس نسبت به جابجایی فاز ها

• ورودی ولتاژ جداگانه برای مدار کنترل و قدرت
• 8 ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی

0±10Vdc,0)4(-20mA  4 ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی •
• ورودی انکدر دو جهته

• ورودی تاکو
• 5 خروجی رله ای قابل برنامه ریزی 

24Vdc,±10Vdc,5Vdc ولتاژ کمکی •
±10Vdc 1خروجی سرعت آنالوگ •

• 1 خروجی جریان آنالوگ
0±10Vdc,0)4(-20mA 2 خروجی آنالوگ قابل برنامه ریزی •

EN 61800-3 2nd ed سازگار با استاندارد EMC فیلتر •
تجهیزات جانبی:

REMOTE DRIVE نرم افزار •
• کیت کنترل از راه دور صفحه کلید )با برد 5 متر(

RS232/485 پورت •
MODBUS RTU 115, 2Kbps •

Profibus DP12mbps, CanBus , Device Net etc •
IP20 :درجه حفاظت •

• چوک های ورودی
• فیوز های تند کار

CU400 Clamping unit for electromagnets •

10-4500A )2.4-3200kW(

DCREG.4

Power rate table:

DCREG.4
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Power rate table:

• محصوالت شرکت سامان گستر طبا مهر ارس در ایران با 2 و 3 سال وارانتی در پروژه های مختلف صنعتی ایران ، شرکت های  
     نفتی، گاز، پتروشیمی ، آب و فاضالب ، فوالد و .... مورد استفاده قرار گرفته است.

• از آنجا که خدمات پس از فروش کاال ضامن بقا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشد،  شرکت سامان گستر 
     طبا مهر ارس این امر را در دستور کار خود قرار داده و همواره کوشیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای  

    مشتریان خدماتی شایسته به مصرف کنندگان ارائه دهد.

DCREG.4





شرکت سامان گستر طبا مهر ارس
آدرس دفتر مرکزی:

تهران - خیابان ولیعصر، چهارراه مطهری
ابتدای خیابان فتحی شقاقی، پالک۳ واحد ۱0

تلفن: 8۷۱۳۳ 02۱
فکس: 88۱0۱۵44 02۱

 آدرس کارخانه
 آذربایجان شرقی - جلفا، منطقه ویژه اقتصادی ارس
فاز 2  کوچه قطعات تجاری، پالک ۳۷ 
 تلفن : 42۱۱00۵۳  04۱


