


رشکت ویرا انرژی مهر ماهان  در راستای ایفای  رسالت و مسئولیت محوله ، خودرا 
متعهد و موظف  به حفظ و اجرای خط مشی و سیاست های تبیین شده در ارائه 

خدمات و به روز منودن اطالعات و ارتقای سطح کفیت و بهره وری می داند. 
این رشکت همواره اجرای موارد ذیل را رسلوحه ی کار خود قرار داده است:

ارج نهادن به مشرتی به عنوان رسمایه اصلی و تالش جهت رضایت آنها �

توسعه همه جانبه رشکت با هدف دستیابی به بازارهای جدید و ارتقای تجاری  �

سازمان در سطح ملی و منطقه 

بهبود مداوم سطح کیفی کلیه فرایند های سازمان در جهت ارتقاء کیفیت محصوالت  �

و خدمات پس از فروش 

ارج منودن به مقام واالی نیروی انسانی و ارتقا سطح توامنندی کارکنان �

بهره گیری از تامین کنندگان با تعهد، متخصص و باتجربه جهت فروش محصوالتی با کیفیت �

استقرار مدیریت مالی کارآمد و افزایش سود با در نظرگرفنت مشرتی،کارکنان،تامین کنندگان و سهامداران �

علی نقشینه 

مدیرعامل



 فهرست  
 معرفی رشکت ویرا انرژی • 3

6 • UPS

32 • BATTERY

36 • NI-CD BATTERY

38 • BATTERY CABINET

40 • CHARGER

42 • INVERTER

44 • SOLAR

 45 • STABLIZER 

راهنامی استفاده • 46



3
 

نیاز صنایع کشور بوده است و همچنین  الکرتیکال مورد  لوازم و تجهیزات  تأمین  این رشکت  هدف 

  )stabilizer( ولتاژ  کننده  تثبیت   ،  )UPS( وقفه  بدون  برق  تجهیزات  زمینه  در  تخصصی  به صورت 

و باتری و سایر تجهیزات مرتبط فعالیت خود را گسرتش داده و در این راستا متام تالش خود را در 

بکارگیری برترین تکنولوژی های روز دنیا از کشورهای پیرشو در زمینه فن آوری به عمل آورده است.

رشکت ویراانرژی ماهان در حال حارض با داشنت منایندگیهای رسمی و انحصاری فروش و خدمات پس از فروش از 

معتربترین رشکت های خارجی،  از جمله رشکت EASES POWER ترکیه آمادگی خود را جهت تأمین تجهیزات 

مورد نیاز جهت صنایع مخابراتی، الکرتونیکی، نظامی، مراکز درمانی و صنایع پزشکی، IT  و صنایع نفتی و  ... را فراهم منوده و توانسته 

است اعتامد مراجعین به این رشکت را  با تحویل به موقع کاال، ضامنت بدون قید و رشط و ارائه خدمات فنی مورد نیاز جلب مناید.

بدون  برق  تجهیزات  زمینه  در  محصوالت  وسیع  دامنه  ارائه  و  گسرتش  به  نسبت  اخیر  سالیان  در  ماهان  ویراانرژی  رشکت 

این  محصوالت  تنوع  امر  این  که  است  منوده  اقــدام  تحویل  آمــاده  صورت  به   800kVA تا   500VA توان  از   )UPS( وقفه 

باشد. مرتبط  نیازهای  متامی  پاسخگوی  وقت  ارسع  در  بتواند  تا  میرساند  مختلف  مدل   100 به  نزدیک  به  را  رشکت 

رشکت ویراانرژی ماهان سعی منوده است با ایجاد شبکه گسرتده منایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش در سطح کشور پاسخگوی نیاز مشرتیان در 

حداقل زمان ممکن بوده،به نحوی که دسرتسی آنها به خدمات رشکت ویرا انرژی ماهان به رسعت و با بهرتین کیفیت امکان پذیر باشد. محصوالت رشکت 

ویراانرژی ماهان دارای استاندارد های کیفی بین املللی تایید شده توسط  ISO9001:2008  و SONCAP.R&D  ، GOST-R  ، ISO 14001  می باشد.

متایز   باعث  مشرتیان  به  شده  ارائــه  محصوالت  خصوص  در  وقفه  بــدون  فنی   خدمات  ارائــه  با  ماهان  ویــراانــرژی  رشکت   

از  پس  خدمات  سال   10 تعهد  اجــرای  راستای  در  حارض  حال  در  و  است  گردیده  همکار  های  رشکت  به  نسبت  خدمات 

ایجاد رضایتمندی مشرتیان برداریم. با تحقق آن قدمی رو به جلو در راستای تکریم و  فروش گام نهاده است که امید است 

شــرکت ویــرا انــرژی ماهــان

V I R A  E N E R G Y  M A H A N  C o



  برخی از فعالیت های شرکت  

ارائه یو پی اس های Online-Double Conversion براي سيستم هاي بانيك و آزمايشگاهي  �

ارائه یو پی اس های استاندارد تا توان 1.2MVA مناسب براي بيامرستان ها و كارخانجات صنعتي �

ارائه خدمات مشاوره طراحي Total Power Solution براي سايت ها و دیتا سنرتها �

ارائه  نقشه های اولیه و مشاوره طبق استاندارد های بین املللی �

ارائه انواع باتري هاي Sealed Lead Acid و Ni-Cd در ظرفيت هاي مختلف با مارك هاي معترب �

ارائه یو پی اس های Line Interactive تا توان  5KVA مناسب براي تجهيزات با حساسيت كمرت �

ارائه اســتابالیـزرهای رله ای و سـرو مـوتـور جهت تـثـبـیـت ولـتاژ مـناسب برای کلیـه دســتگاه های  پزشکی،آزمایشگاهی و تاسیساتی �

� DC طراحي و ارائه انواع سيستم هاي ركتيفاير سوئيچينگ براي سيستم هاي مخابرايت و سكوهاي نفتي و تجهيزات

ارائه تابلو برق های PDP  و همچنین تولید تابلوهای مادر - تابلو اصلی و سـاخت تابلوهای تـقسیم  �

طراحي و عرضه تجهيزات برق اضطراري AC و DC صنعتي به درخواست مشرتي  �



خدمات قابل ارائه

یکی از بهرتین راه های حفاظت از رسمایه گذاری مشرتیان، گنجاندن یک قرارداد رسویس همراه با خرید یو پی اس می باشد. 

تعمیرات پیشگیرانه منظم می تواند به تشخیص تعداد زیادی از مشکالت، پیش از جدی شدن آنها و ایجاد هزینه های 

اضافی منجر شود. یک قرارداد برنامه منظم و مناسب تعمیراتی توسط پرسنل مجرب و مجهز می تواند خطر خرابی 

را به حداقل برساند.

در همین راستا رشکت ویرا انرژی با انعقاد قراردادهای رسویس نگهداری این امکان را فراهم منوده است تا احتامل 

 on خرابی و مشکالت آتی برای تجهیزات الکرتیکال را به حداقل برساند و همچنین با در اختیار قرار دادن یک تلفن

call برای مشرتیان رسویس 24 ساعته نیز فراهم گردد.

مشکل برق شهر و  یو پی اس متناسب برای حل آنها

یو پی اس هایی که توسط رشکت ویرا انرژی ارائه می گردد متام 9 حفاظت در مقابل مشکالت معمول برق را در بر می 

گیرند. این یو پی اس ها طراحی شده اند تا نیازهای مربوط به حفاظت، توزیع و مدیریت توان در ادارات، شبکه های 

کامپیوتری، دیتا سنرتها و همچنین تجهیزات مخابراتی، مراکز درمانی و مکان های صنعتی را برآورده منایند.

برای کاربردهای اداری و خانگی، رشکت ویرا انرژی راه حل های کم قیمت را برای محافظت کلی سیستم های دسکتاپ 

ارائه می دهد. برای حفاظت از سیستم های حساس و حیاتی از قبیل رسورهای شبکه و رسورهای blade پیشنهادهای 

ویرا انرژی شامل یو پی اس های الین اینرتاکتیو و آنالین همچون: VIRA , APC , ESIS POWER می باشد.
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شرکت ویرا انرژی ماهان
VIRA ENERGY MAHAN Co

مشخصات کلی
تکنولوژی line-Interactive هوشمند �

مناسب کامپیوترهای شخصی و تجهیزات جانبی آنها �

مناسب تجهیزات کوچک اکتیو شبکه )هاب، سوئیچ، روتر و....( �

حجم و وزن پایین �

مجهز به باتری های سیلد اسید داخلی �

دارای قابلیت استفاده سیستم های مدیریت یو پی اس �

مجهز به کنرتل هوشمند میکروپروسسوری �

قابلیت راه اندازی يوپی اس بدون وجود برق شهر �

مجهز به باتری سیلد اسید داخلی �

� RS232 مجهز به پورت ارتباطی هوشمند

ماژوالر بودن سیستم جهت تعمیرات آسان و رصفه جوئی در وقت �

روشن شدن شارژر با اتصال يوپی اس به برق شهر بدون نیاز به روشن منودن يوپی اس �

UPS
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دارای حجم و وزن پایین �

ذخیره  � جهت  قدرمتند  نرم افزار  با  ارتباط  برقراری  امکان 

منودن، بسنت فایل های باز و خروج از شبکه در رشایط بحرانی 

و امکامنجهز به دکمه ی تست جهت اطالع از سالمت باتری

آیفون  � منازل،  تصویری  و  صوتی  های  سیستم  مناسب 

تصویری، سیستم اطفاء حریق، نظارت تصویری کوچک و....

UPS



fdsfsd

شرکت ویرا انرژی ماهان
VIRA ENERGY MAHAN Co

مشخصات کلی
 تکنولوژی line-Interactive هوشمند �

مناسب کامپیوترهای شخصی و تجهیزات جانبی آنها �

حجم و وزن پایین �

مجهز به باتری های سیلد اسید داخلی �

دارای قابلیت استفاده سیستم های مدیریت یو پی اس �

مناسب سیستم های صوتی و تصویری منازل، آیفون تصویری،  �

سیستم اطفاء حریق، نظارت تصویری کوچک و....

مناسب تجهیزات کوچک اکتیو شبکه )هاب، سوئیچ، روتر و....( �

قابلیتهای ویژه
مجهز به کنرتل هوشمند میکروپروسسوری �

قابلیت راه اندازی يوپی اس بدون وجود برق شهر �

مجهز به باتری سیلد اسید داخلی �

� RS232 مجهز به پورت ارتباطی هوشمند

دارای حجم و وزن پایین �

مجهز به دکمه ی تست جهت اطالع از سالمت باتری �

ماژوالر بودن سیستم جهت تعمیرات آسان و رصفه جوئی در وقت �

� RFI و راديوئی EMI توانايی حذف نويزهای تداخلی الکرتومغناطيسی

روشن شدن شارژر با اتصال يوپی اس به برق شهر بدون نیاز به روشن منودن يوپی اس �

امکان برقراری ارتباط با نرم افزار قدرمتند   جهت ذخیره منودن، بسنت فایل های باز و خروج از  �

شبکه در رشایط بحرانی و امکان کنرتلینگ و مانیتورینگ يوپی اس توسط آن

V I R A  M 5 &3
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سیستم حفاظتی
حفاظت از بارهای متصل به يوپی اس در مقابل رعد و برق و افزایش ناگهانی ولتاژ برق در صورت وجود ارت استاندارد �

حفاظت از دستگاه های مرصف کننده در مقابل تغییرات ولتاژ خروجی خارج از محدوده مجاز �

حفاظت در مقابل برگشت ولتاژ روی دوشاخه ورودی در حالت استفاده از باتری �

حفاظت در مقابل نویزهای Common Mode موجود در  �

برق شهر در صورت وجود ارت استاندارد

حفاظت در مقابل تغییرات ولتاژ و فرکانس برق ورودی �

حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه در خروجی �

حفاظت در مقابل تخلیه غیر مجاز باتری �

حفاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتری �

حفاظت از خط تلفن/فکس/مودم/شبکه �

حفاظت از بارهای متصل به يوپی اس در مقابل دو فاز شدن  �

برق ورودی

هشدار دهنده های صوتی 
اضافه بار �

پايني بودن ولتاژ باتری �

تامین برق خروجی توسط باتری �

عملکرد تست �

افزایش ولتاژ باتری و یا شارژر آن از حد مجاز  �

Vدرحالت برق زمان خاموش شدن I R A   M A Y ساختار داخلی
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شرکت ویرا انرژی ماهان
VIRA ENERGY MAHAN Co

 DSP Full منابع تغذیه بدون  وقفه فول دیجیتال با تکنولوژی ،EGE100 /EGE200یو پی اس های هوشمند فول دیجیتال رسی

Digital On-Line Double Conversion هستند که با توجه به ماهیت عملکردی اشان عالوه بر تامین برق مناسب برای مرصف 

کننده ها، قادرند تا از دستگاههای بسیار حساس انفورماتیکی، مخابراتی، الکرتونیکی و... در مقابل نوسانات و اختالالت برق شهر به 

بهرتین نحو محافظت منایند.

مشخصات
تکنولوژی On-Line Double Conversion هوشمند فول  �

DSP Full Digital دیجیتال

تکنولوژی IGBT و یا طراحی بدون ترانس �

مجهز به میکروکنرتلرهای پیرشفته DSP )دویست برابر رسیعرت( �

مجهز به سیستم کنرتلی متاماً دیجیتال �

ورودی سه فاز خروجی تک فاز یا ورودی و خروجی تکفاز �

قابلیت رگوالسیون باال �

� PFC اصالح رضیب قدرت ورودی

� Small Footprint طراحی

مناسب  شبکه های کامپیوتری بزرگ و تجهیزات جانبی آنها �

مناسب انواع رسورهای کامپیوتری �

راندمان باال �

دارای قابلیت کارکردن با ژنراتور �

مجهز به سیستم ديده بان هوشمند  �

قابلیت تنظیم بازه فرکانس ورودیدارای قابلیت استفاده سیستم های مدیریت یو پی اس  �

)USB و  RS232 مجهز به پورت ارتباطی هوشمند(

مناسب سیستم های حساس مخابراتی، آزمایشگاهی، اندازه گیری، سیستم های بانکی و…. �

V I R A  E 1 0 0
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قابلیت های ویژه
قابليت رگوالسيون باال �

� ±5HZ 3± یاHZ قابلیت کار در بازه ی فرکانس ورودی

� RFI و راديوئی EMI توانايی حذف نويزهای تداخلی الکرتومغناطيسی

مجهز به کنرتل هوشمند میکروپروسسوری �

قابلیت راه اندازی يوپی اس بدون وجود برق شهر �

روشن شدن شارژر با اتصال يوپی اس به برق شهر بدون نیاز به روشن منودن يوپی اس �

دارای حجم و وزن پایین �

مجهز به دکمه ی تست جهت اطالع از سالمت باتری �

مجهز به شارژر سوئیچینگ �

مجهز به کانکتور مخصوص جهت اتصال به کابینت باتری �

� SNMP Card های مدیریت يوپی اس مانندDevice امکان اضافه منودن

� )PFC( اصالح رضيب قدرت ورودی

توانايی کار با ژنراتور �

قابلیت تشخیص قطع باتری �

توانایی در تنظیم و کنرتل هوشمند رسعت فن ها �

توانایی در تشخیص قطع فن �

V I R A  E 1 0 0



fdsfsd

شرکت ویرا انرژی ماهان
VIRA ENERGY MAHAN Co

مشخصات
تکنولوژی On-Line Double Conversion هوشمند فول دیجیتال  �

DSP Full Digital

تکنولوژی IGBT و یا طراحی بدون ترانس �

مجهز به میکروکنرتلرهای پیرشفته DSP )دویست برابر رسیعرت( �

مجهز به سیستم کنرتلی متاماً دیجیتال �

ورودی سه فاز خروجی تک فاز یا ورودی و خروجی تکفاز �

قابلیت رگوالسیون باال �

� PFC اصالح رضیب قدرت ورودی

� Small Footprint طراحی

مناسب  شبکه های کامپیوتری بزرگ و تجهیزات جانبی آنها �

مناسب انواع رسورهای کامپیوتری �

راندمان باال �

مناسب سیستم های حساس مخابراتی، آزمایشگاهی، اندازه گیری، سیستم های بانکی و…. �

دارای قابلیت استفاده سیستم های مدیریت یو پی اس )مجهز به پورت ارتباطی هوشمند  �

)USB و  RS232

دارای قابلیت کارکردن با ژنراتور �

مجهز به سیستم ديده بان هوشمند  �

قابلیت تنظیم بازه فرکانس ورودی �

V I R A  E 2 0 0
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هشدار دهنده ها
اتصال نادرست به فاز و نول برق شهر �

برق ورودی نرمال �

� Bypass تامین برق خروجی از طریق سوئیچ

اضافه بار و اتصال کوتاه �

پايني بودن ولتاژ باتری �

افزايش دمای داخلی دستگاه �

منایشگر میزان توان مرصفی �

منایشگر ظرفیت باتری �

حالت خطا �

تامین برق خروجی از برق شهر �

تامین برق خروجی از باتری �

ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتری �

خراب بودن باتری �

حالت خطا �

هشدار دهنده های صوتی  �

اضافه بار �

پايني بودن ولتاژ باتری �

افزايش دمای داخلی دستگاه �

تامین برق خروجی توسط باتری �

V I R A  E G E 1 0 0 /  2 0 0 ساختار داخلی 

عملکرد تست �

ولتاژ و یا فرکانس ورودی خارج از محدوده مجاز �

افزایش ولتاژ باتری و یا شارژر آن از حد مجاز درحالت برق �

اتصال معکوس باتری �



fdsfsd

شرکت ویرا انرژی ماهان
VIRA ENERGY MAHAN Co

 Full Digital On-Line منابع تغذیه بدون  وقفه فول دیجیتال با تکنولوژی ،ATLAS100 یو پی اس های هوشمند فول دیجیتال رسی

Double Conversion هستند که با توجه به ماهیت عملکردی اشان عالوه بر تامین برق مناسب برای مرصف کننده ها، قادرند تا 

از دستگاههای بسیار حساس انفورماتیکی، مخابراتی، الکرتونیکی و... در مقابل نوسانات و اختالالت برق شهر به بهرتین نحو محافظت 

منایند.همچنین این دستگاهها دارای ورودی برق تک فاز و خروجی تک فاز بوده و دارای ترانس ایزوله نیز می باشند.

مشخصات
�    Double Conversion Online True Online تکنولوژی

� LED و  LCDمنایشگر

ورودی و خروجی سه فازو تکفاز �

روشن شدن با باتری در هنگام قطع برق �

� 15kva 5 الیkva در توان های

� UPS شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن

خروجی سوئیچینگ متام سینوسی  �

منایشگر میزان بار و سطح شارژ باتری �

�   transformer base دارای تکنولوژی

�                                         )ABM(مدیریت پیرشفته باتری

� IGBT فن آوری

دارای خروجی ایزوله �

توانایی تغذیه بارهای نامتعادل  �

�    RS-232 درگاه

امکان افزایش زمان کاردهی �

 SNMP Cartاختیاری �

� LCD/LED منایش وضعیت های اضافه بار، آن الین بودن و باتری با

سازگار با دیزل ژنراتور �

VIRA A100
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سیستم های حفاظتی
حفاظت از بارهای متصل به يوپی اس در مقابل رعد و برق و افزایش ناگهانی ولتاژ  �

برق در صورت وجود ارت استاندارد

حفاظت در مقابل تغییرات ولتاژ و فرکانس برق ورودی �

حفاظت در مقابل تخلیه غیر مجاز باتری �

حفاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتری �

حفاظت در مقابل اتصال کوتاه شارژر �

حفاظت در مقابل نویزهای Common Mode موجود در برق شهر در صورت  �

وجود ارت استاندارد

حفاظت از خط تلفن/فکس/مودم/شبکه �

حفاظت در مقابل اتصال معکوس باتری �

حفاظت در برابر اتصال خروجی دستگاه به ورودی آن �

هشدار دهنده ها
برق ورودی نرمال �

اضافه بار و اتصال کوتاه �

پايني بودن ولتاژ باتری �

افزايش دمای داخلی دستگاه �

منایشگر میزان توان مرصفی �

منایشگر ظرفیت باتری �

حالت خطا �

VIRA A100

تامین برق خروجی از برق شهر �

تامین برق خروجی از باتری �

ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتری �

خراب بودن باتری �

اتصال نادرست به فاز و نول برق شهر �

� Bypass تامین برق خروجی از طریق سوئیچ

ولتاژ و یا فرکانس ورودی خارج از محدوده مجاز �
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شرکت ویرا انرژی ماهان
VIRA ENERGY MAHAN Co

 Full Digital On-Line منابع تغذیه بدون  وقفه فول دیجیتال با تکنولوژی ،ATLAS200 یو پی اس های هوشمند فول دیجیتال رسی

Double Conversion هستند که با توجه به ماهیت عملکردی اشان عالوه بر تامین برق مناسب برای مرصف کننده ها، قادرند تا 

از دستگاههای بسیار حساس انفورماتیکی، مخابراتی، الکرتونیکی و... در مقابل نوسانات و اختالالت برق شهر به بهرتین نحو محافظت 

منایند.همچنین این دستگاهها دارای ورودی برق3 فاز و خروجی 1 فاز میباشند این دستگاهها دارای ترانس ایزوله میباشد.

مشخصات
�   Double Conversion Online True Online تکنولوژی

� LED و  LCDمنایشگر

ورودی و خروجی سه فازو تکفاز   �

روشن شدن با باتری در هنگام قطع برق �

�   30kva 6 الیkva در توان های

� UPS شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن

خروجی سوئیچینگ متام سینوسی  �

منایشگر میزان بار و سطح شارژ باتری �

� transformer base دارای تکنولوژی

�                                         )ABM(مدیریت پیرشفته باتری

�  IGBT فن آوری

دارای خروجی ایزوله �

توانایی تغذیه بارهای نامتعادل  �

�    RS-232 درگاه

امکان افزایش زمان کاردهی   �

 SNMP Cartاختیاری �

� LCD/LED منایش وضعیت های اضافه بار، آن الین بودن و باتری با

سازگار با دیزل ژنراتور �

VIRA A200
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سیستم های حفاظتی
حفاظت از بارهای متصل به يوپی اس در مقابل رعد و برق و افزایش ناگهانی ولتاژ  �

برق در صورت وجود ارت استاندارد

حفاظت در مقابل تغییرات ولتاژ و فرکانس برق ورودی �

حفاظت در مقابل تخلیه غیر مجاز باتری �

حفاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتری �

حفاظت در مقابل اتصال کوتاه شارژر �

حفاظت در مقابل نویزهای Common Mode موجود در برق شهر در صورت  �

وجود ارت استاندارد

حفاظت از خط تلفن/فکس/مودم/شبکه �

حفاظت در مقابل اتصال معکوس باتری �

حفاظت در برابر اتصال خروجی دستگاه به ورودی آن �

هشدار دهنده ها
اتصال نادرست به فاز و نول برق شهر �

برق ورودی نرمال �

اضافه بار و اتصال کوتاه �

پايني بودن ولتاژ باتری �

افزايش دمای داخلی دستگاه �

منایشگر میزان توان مرصفی �

منایشگر ظرفیت باتری �

VIRA A200

حالت خطا �

خراب بودن باتری �

تامین برق خروجی از برق شهر �

تامین برق خروجی از باتری �

ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتری �

ولتاژ و یا فرکانس ورودی خارج از محدوده مجاز �

� Bypass تامین برق خروجی از طریق سوئیچ
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شرکت ویرا انرژی ماهان
VIRA ENERGY MAHAN Co

 Full Digital On-Line منابع تغذیه بدون  وقفه فول دیجیتال با تکنولوژی ،ATLAS3000 یو پی اس های هوشمند فول دیجیتال رسی

Double Conversion هستند که با توجه به ماهیت عملکردی اشان عالوه بر تامین برق مناسب برای مرصف کننده ها، قادرند تا از 

دستگاههای بسیار حساس انفورماتیکی، مخابراتی، الکرتونیکی و... در مقابل نوسانات و اختالالت برق شهر به بهرتین نحو محافظت منایند.

همچنین این دستگاهها دارای ورودی برق3 فاز و خروجی 3 فاز بوده و دارای ترانس ایزوله می باشند.

مشخصات
�  Double Conversion Online True Online تکنولوژی

� LED و  LCDمنایشگر

� 300kva 10 الیkva در توان های

� UPS شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن

خروجی سوئیچینگ متام سینوسی �

منایشگر میزان بار و سطح شارژ باتری �

�  transformer base دارای تکنولوژی

� )ABM(مدیریت پیرشفته باتری

�  IGBT فن آوری

دارای خروجی ایزوله �

توانایی تغذیه بارهای نامتعادل  �

�    RS-232 درگاه

امکان افزایش زمان کاردهی �

SNMP Cart اختیاری �

�  LCD/LED منایش وضعیت های اضافه بار، آن الین بودن و باتری با

سازگار با دیزل ژنراتور �

ورودی و خروجی سه فازو تکفاز روشن شدن با باتری در هنگام قطع برق �

VIRA A300
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سیستم های حفاظتی
حفاظت از بارهای متصل به يوپی اس در مقابل رعد و برق و افزایش ناگهانی ولتاژ  �

برق در صورت وجود ارت استاندارد

حفاظت در مقابل تغییرات ولتاژ و فرکانس برق ورودی �

حفاظت در مقابل تخلیه غیر مجاز باتری �

حفاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتری �

حفاظت در مقابل اتصال کوتاه شارژر �

حفاظت در مقابل نویزهای Common Mode موجود در برق شهر در صورت  �

وجود ارت استاندارد

حفاظت از خط تلفن/فکس/مودم/شبکه �

حفاظت در مقابل اتصال معکوس باتری �

حفاظت در برابر اتصال خروجی دستگاه به ورودی آن �

هشدار دهنده ها
اتصال نادرست به فاز و نول برق شهر �

برق ورودی نرمال �

اضافه بار و اتصال کوتاه �

پايني بودن ولتاژ باتری �

افزايش دمای داخلی دستگاه �

منایشگر میزان توان مرصفی �

منایشگر ظرفیت باتری �

VIRA A300

حالت خطا �

تامین برق خروجی از برق شهر �

تامین برق خروجی از باتری �

ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتری �

خراب بودن باتری �

� Bypass تامین برق خروجی از طریق سوئیچ

ولتاژ و یا فرکانس ورودی خارج از محدوده مجاز �
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شرکت ویرا انرژی ماهان
VIRA ENERGY MAHAN Co

Full Digital On- منابع تغذیه بدون  وقفه فول دیجیتال با تکنولوژی ،ATLAS5000 یو پی اس های هوشمند فول دیجیتال رسی

Line Double Conversion هستند که با توجه به ماهیت عملکردی اشان عالوه بر تامین برق مناسب برای مرصف کننده ها، قادرند 

تا از دستگاههای بسیار حساس انفورماتیکی، مخابراتی، الکرتونیکی و... در مقابل نوسانات و اختالالت برق شهر به بهرتین نحو محافظت 

منایند.همچنین این دستگاهها دارای ورودی برق3 فاز و خروجی 3 فاز میباشند.

مشخصات
�   Double Conversion Online True Online تکنولوژی

� LED و  LCDمنایشگر

ورودی و خروجی سه فازو تکفاز �

روشن شدن با باتری در هنگام قطع برق �

�  600kva 10 الیkva در توان های

� UPS شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن

خروجی سوئیچینگ متام سینوسی �

منایشگر میزان بار و سطح شارژ باتری �

�  transformer base دارای تکنولوژی

�                                         )ABM(مدیریت پیرشفته باتری

�  IGBT فن آوری

دارای خروجی ایزوله �

توانایی تغذیه بارهای نامتعادل  �

�    RS-232 درگاه

امکان افزایش زمان کاردهی �

SNMP Cart اختیاری �

� LCD/LED منایش وضعیت های اضافه بار، آن الین بودن و باتری با

سازگار با دیزل ژنراتور �

VIRA A500
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سیستم های حفاظتی
حفاظت از بارهای متصل به يوپی اس در مقابل رعد و برق و افزایش ناگهانی ولتاژ  �

برق در صورت وجود ارت استاندارد

حفاظت در مقابل تغییرات ولتاژ و فرکانس برق ورودی �

حفاظت در مقابل تخلیه غیر مجاز باتری �

حفاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتری �

حفاظت در مقابل اتصال کوتاه شارژر �

حفاظت در مقابل نویزهای Common Mode موجود در برق شهر در صورت  �

وجود ارت استاندارد

حفاظت از خط تلفن/فکس/مودم/شبکه �

حفاظت در مقابل اتصال معکوس باتری �

حفاظت در برابر اتصال خروجی دستگاه به ورودی آن �

هشدار دهنده ها
اتصال نادرست به فاز و نول برق شهر �

برق ورودی نرمال �

� Bypass تامین برق خروجی از طریق سوئیچ

اضافه بار و اتصال کوتاه �

پايني بودن ولتاژ باتری �

افزايش دمای داخلی دستگاه �

منایشگر میزان توان مرصفی �

VIRA A500

منایشگر ظرفیت باتری �

حالت خطا �

تامین برق خروجی از برق شهر �

تامین برق خروجی از باتری �

ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتری �

ولتاژ و یا فرکانس ورودی خارج از محدوده مجاز �

خراب بودن باتری �



fdsfsd

شرکت ویرا انرژی ماهان
VIRA ENERGY MAHAN Co

 Full Digital On-Line منابع تغذیه بدون  وقفه فول دیجیتال با تکنولوژی ،MEDI یو پی اس های هوشمند فول دیجیتال رسی

Double Conversion هستند که با توجه به ماهیت عملکردی اشان عالوه بر تامین برق مناسب برای مرصف کننده ها، قادرند تا 

از دستگاههای بسیار حساس انفورماتیکی، مخابراتی، الکرتونیکی و... در مقابل نوسانات و اختالالت برق شهر به بهرتین نحو محافظت 

منایند.همچنین این دستگاهها دارای ورودی برق 3 فاز و خروجی 3 فاز میباشند.

مشخصات
تکنولوژی IGBT و یا طراحی بدون ترانس �

مجهز به میکروکنرتلرهای پیرشفته DSP )دویست برابر رسیعرت( �

مجهز به سیستم کنرتلی متاماً دیجیتال �

در مدل های ورودی تک فاز و 3 فاز )خروجی تک فاز( �

قابلیت رگوالسیون باال �

� PFC اصالح رضیب قدرت ورودی

قابلیت نصب بصورت خوابیده و رک مونت �

� Small Footprint طراحی

مناسب  شبکه های کامپیوتری بزرگ و تجهیزات جانبی آنها �

مناسب انواع رسورهای کامپیوتری �

راندمان باال �

دارای قابلیت کارکردن با ژنراتور �

مجهز به سیستم ديده بان هوشمند  �

قابلیت تنظیم بازه فرکانس ورودی �

� DSP Full Digital هوشمند فول دیجیتال On-Line Double Conversion تکنولوژی

� )USB و  RS232 دارای قابلیت استفاده سیستم های مدیریت یو پی اس )مجهز به پورت ارتباطی هوشمند

مناسب سیستم های حساس مخابراتی، آزمایشگاهی، اندازه گیری، سیستم های بانکی و…. �

V I R A  M E D I
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قابلیت های ویژه
طراحی N + X ماژوالر،  �

� 640kva10الیkvaمحدوده قدرت

ساختار سیستم قدرت بسیار انعطاف پذیر است،  �

حذف و نصب ماژول بدون تغییرات در ساختار دستگاه  �

تعمیر ونگهداری بسیار آسان �

اندازه کوچک- ووزن سبک �

قابليت رگوالسيون باال �

� ±5HZ 3± یاHZ قابلیت کار در بازه ی فرکانس ورودی

مجهز به باتری سیلد اسید داخلی �

� RS232 مجهز به پورت ارتباطی هوشمند

امکان برقراری ارتباط با نرم افزار قدرمتند  �

دارای حجم و وزن پایین �

مجهز به دکمه ی تست جهت اطالع از سالمت باتری �

مجهز به شارژر سوئیچینگ �

مجهز به کانکتور مخصوص جهت اتصال به کابینت باتری �

دارای مدل های قابل نصب در رک �

� )PFC( اصالح رضيب قدرت ورودی

توانايی کار با ژنراتور �

قابلیت تشخیص قطع باتری �

V I R A  M E D I

توانایی در تنظیم و کنرتل هوشمند رسعت فن ها �

توانایی در تشخیص قطع فن �

مجهز به کنرتل هوشمند میکروپروسسوری �

قابلیت راه اندازی يوپی اس بدون وجود برق شهر �

ماژوالر بودن سیستم جهت تعمیرات آسان و رصفه جوئی در وقت �

� RFI و راديوئی EMI توانايی حذف نويزهای تداخلی الکرتومغناطيسی

� SNMP Card های مدیریت يوپی اس مانندDevice امکان اضافه منودن

روشن شدن شارژر با اتصال يوپی اس به برق شهر بدون نیاز به روشن منودن يوپی اس �
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شرکت ویرا انرژی ماهان
VIRA ENERGY MAHAN Coمشخصات کلی

 Online یو پی اس های رسی وی تی دارای توپولوژی

Double Conversion در ظرفیتهای 10تا40 کیلو آمپر 

قابل ارائه و متام یو پی اس ها مجهز به باطری داخلی می 

باشند. همچنین قابلیت اتصال به باتری اکسرتنال )خارجی( 

را دارا می باشند و میتوانند به صورت ایستاده و رک مونت 

)به صورت کشویی در رکها( مورد استفاده قرار گیرد.

و  فاز  سه  خروجی  و  فاز  سه  ورودی  دارای  مذکور  اس  پی  یو 

قابلیت موازی شدن تا چهار دستگاه مشابه خود را دارا می باشد و 

باتری های داخلی و خارجی با ساختار ماژوالر قابل تعويض توسط 

كاربر خواهد بود.

 این یو پی اس ها سازگار با ژنراتور میباشند.

SMART UPS VT
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SMART UPS VT

 �Smart-UPS® VT offers centralized 3 Phase UPS power 

protection with the reliability of the award winning Smart-

UPS family

 �Ideal for small data centers, large retail stores, regional 

offices, and dense power requirements, the Smart-UPS VT 

includes dual-mains input, automatic and maintenance 

bypasses, and scalable runtime with hot-swappable batteries 

for increased availability. 

 �The rack mounted version maximizes valuable floor 

space by incorporating UPS, power distribution, and 

additional battery capacity in a single rack.

 � Low cost of ownership is achieved through best-

in-class efficiency and a reduction in rating of electrical 

infrastructure - wires, transformers, and generators due the 

Smart-UPS VT's Soft Start feature
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شرکت ویرا انرژی ماهان
VIRA ENERGY MAHAN Co

یو پی اس های رسی آر تی دارای توپولوژی  Online Double Conversion در ظرفیتهای 1 تا 20 کیلو ولت آمپر قابل ارائه و متام یو پی اس 
ها مجهز به باطری داخلی و همچنین قابلیت اتصال به باتری اکسرتنال )خارجی( را دارا می باشند. میتوانند به صورت ایستاده و رک مونت 
)به صورت کشویی در رکها( مورد استفاده قرار گیرد. دارای باالترين راندمان online UPS  است و هم برای محصوالت تكفاز و هم برای سه فاز 

استفاده می شوند. یو پی اس های مذکور سازگار با ژنراتور میباشند.

APC Smart-UPS RT belongs to a family of high-density, performance 

UPSs for voice and data networks, medical labs, and light industrial 

applications.

��Power capacity: 1500VA-20 kVA

��Plug/connector type: Hard wire 3 wire 2PH + G, receptacles: 1 x hard 

wire 3 wire 2PH + G – backup/surge protected, 2 x NEMA L6 30R, 2 x 

NEMA L6 20R – backup/surge protected

��Battery information: Spill proof, maintenance free sealed lead acid 

user replaceable hot swappable, Backup/run time: 0.11 Hour 6.40 kW full 

load, 0.30 Hour 3.20 kW half load, Battery recharge time: 2.20 Hour typical

��Interface/ports: DB 9 RS 232, RJ 45 10/100 Base T, smart slot

��Filtering: Full time multi pole noise filtering, 0.3% IEEE surge let 

through, zero clamping response time

��Waveform type: Sine wave

��Bypass switch: Automatic and manual

SRT
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��Control panel: LED status display with load and battery 

bar graphs and on line, on battery, replace battery, overload 

and bypass indicators, Audible alarm: Alarm when on battery, 

distinctive low battery alarm, overload continuous tone alarm

��Efficiency at full load: 92.5%, crest factor: 3:1, network 

management: SNMP manageable included

��Operating temperature: 0 – 40 deg C, – 15 – 45 deg 

C)storage(, humidity: 0 – 95%)operating and storage(, altitude: 

0 – 10000 ft, 0 – 50000 ft)storage(, thermal dissipation: 1739.00 

BTU/hr

��Automatically starts up the connected equipment upon 

the return of utility power, enables centralized management via 

the APC InfraStruXure manager, install maintenance releases of 

firmware remotely using FTP

��Certifications and standards: CSA, FCC part 15 class A, 

UL 1778

SRT

��Warranty: 2 years limited

��Protect essential equipment against overload conditions and faults with this APC tower/rack-mountable 10 kVA smart UPS. This uninterrupted power 

supply provides up to 6 minutes and 36 seconds of backup time, so your IT department can shut down equipment before damage to data occurs. It automatically 

restarts connected equipment when power returns, saving you the time and hassle of doing so yourself. This UPS features the APC InfraStruXure manager, which 

allows you to manage the system remotely and install maintenance firmware releases remotely via FTP.

A P C
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شرکت ویرا انرژی ماهان
VIRA ENERGY MAHAN CoMGE Galaxy 9000 

� RS-232 درگاه

� IGBT فن آوری

دارای خروجی ایزوله �

SNMP Cart اختیاری �

سازگار با دیزل ژنراتور �

� LED و  LCDمنایشگر

ورودی و خروجی سه فاز  �

امکان افزایش زمان کاردهی �

� )ABM(مدیریت پیرشفته باتری

توانایی تغذیه بارهای نامتعادل �

� 900kva 800 الیkva در توان های

� t خروجی سوئیچینگ متام سینوسی

منایشگر میزان بار و سطح شارژ باتری �

روشن شدن با باتری در هنگام قطع برق �

� UPS شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن

� LCD/LED منایش وضعیت های اضافه بار، آن الین بودن و باتری با

�  Double Conversion Online True Online تکنولوژی
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MGE Galaxy 9000 
��The MGE Galaxy 9000 is designed and built to meet the market 

demand for a network power supply with high kVA/kW in a single high 

density carbon footprint.

�� The MGE Galaxy 9000 is the top choice for Fortune 500 customers 

seeking the highest in reliability and availability in UPS solutions to meet 

their critical power protection demands.

�� Providing pure flexibility and high power capabilities, with unique 

auxiliary equipment such as: paralleling gear up to 4000kVA, and 12 pulse 

rectifier options that reduces the input THDI to less than 5%.

�� Featuring advanced generator compatibility by an exclusive integrated 

MGE Galaxy input current limiter design technique.

�� In addition, external bypasses and synchronization boxes maximize 

the product catalog while maintaining the efficiency and output power 

quality that you expect with the MGE Galaxy product range.

A P C
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شرکت ویرا انرژی ماهان
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مشخصات کلی
قابلیت کار با انواع دیزل ژنراتور �

� THDi <= 4% هارمونیک بسیار پائین در ورودی

� PFC< 0.99 مجهز به مدار تصحیح رضیب توان ورودی

دارای سیستم شارژ هوشمند باتری برای باال بردن عمر باتری ها �

� Double IGBT مجهز به رکتی فایر و همچنین اینورتر با تکنولوژی

� Redundancy قابلیت نصب به صورت موازی جهت افزایش توان و

مجهز به میکروکنرتلرهای پیرشفته دیجیتالDSP و تکنولوژی مبتنی بر ترانس �

� 300KVA 10 تاKVA سیستم سه فاز در ورودی، سه فاز در خروجی در توان های

مناسب جهت استفاده در مصارف بسیار حساس هامنند دیتاسنرتها و مراکز کنرتلی و  �

صنعتی

PYRAMID DSP-T
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مشخصات کلی
� 100kVA 10 تاkVA سیستم سه فاز ورودی، سه فاز خروجی در توان های

مجهز به منایشگر 3.5 اینچی �

کنرتل کامال دیجیتال مجهز به 3 پردازنده قدرمتند DSP محصول رشکت TI آمریکا �

دارای رضیب توان ورودی بیشرت از 0.99، و رضیب توان خروجی 0.9 �

رگوالسیون ولتاژ کمرت از %1، هارمونیک ولتاژ کمرت از %3 و هارمونیک جریان کمرت از 4% �

تغدیه کلیه بردها از دو منبع تغذیه مجزا که پشتیبان یکدیگر هستند �

کلیه قطعات حیاتی دستگاه ساخت آمریکا، اروپا و ژاپن �

امکان پارالل کردن دستگاه ها جهت افزایش قدرت و قابلیت اطمینان تا چهار دستگاه �

� SNMP و RS232، RS485 مانیتورینگ و کنرتل از طریق پورت های ارتباطی با پروتکل

� AUTO CUT OFF دارای سیستم هوشمند شارژر باتری برای باال بردن عمر باتری ها و قابلیت

توانایی کارکردن با بارهای موتوری و دارای جریان کشی رضبه ای و محیط های برقی پرنوسان و صنعتی �

� HMI جهت برقراری ارتباط آنالوگ با هشداردهنده ها یا سیستم های Dry Contact مجهز به بورد

دارای دو نوع کلید بای پس دستی و اتوماتیک �

قابلیت تغذیه بارها با %100 آنباالنسی �

مجهز به Remote Panel جهت مشاهده محتویات LCD از فواصل دور )قابلیت انتخابی( �

� )EPO( دارای کلید قطع فوری

PYRAMID DSP-PREMIUM
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انواع مدل های باتری
�  12V-6V-2V در ولتاژهای AGM 

 GEL تایپ �

�  Front Teminal

مشخصات کلی
دارای طول عمر بین 7سال تا 10 سال �

دارای تاییدیه از اداره استاندارد ایران �

کیفیت پایدار و قابلیت اطمینان باال �

قابلیت شارژ ودشارژ به دفعات مکرر �

� STANDBY میزان دشارژ کم در حالت

قابلیت نگهداری طوالنی بدون نیاز به شارژ مجدد �

حداقل تاثیر پذیری از پارامرت های محیطی)دما و رطوبت ( �

بی نیاز از هرگونه کنرتل و یا اضافه کردن آب و اسید  �

گارانتی معترب به همراه کارت گارانتی به عالوه برچسب �

دارای استانداردهای معترب جهانی UR,CE از امریکا و اروپا �

ساختار کامال سیلد بدون نشت الکرتولیت از ترمینال ها ویا بدنه باطری �

دارای VOCو TEST REPORTاز رشکت بازرسی BUREAU VERITAS فرانسه �

�  ، لیفرتاک   ، یو پی اس  از جمله  الکرتیکی  کننده های  کلیه مرصف  انرژی جهت  تامین 

روشنایی اضطراری ، مرصف کننده های مخابراتی و غیره
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HITACO MEGA MAX
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Z U M A /  L O N G

ZUMA LONG
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PANASONIC TIGER HEAD
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ALCAD NI-CD

NICKEL– :باتری های نیکل–کادمیم )به انگلیسی
انگلیسی:  )مخفف   )CADMIUM BATTERY
قابل  باتری های  از  ای  گونه    )NICAD یا   NICD
شارژ هستند که در آن از نیکل )III( اکسید و کادمیم 
به صورت فلز به عنوان الکرتود استفاده شده است. این 
نوع از باتری ها نخستین بار توسط مهندس سوئدی والدمار 

جانگرن در سال ۱8۹۹ میالدی اخرتاع گردید.

A L C A D
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SAFT NI-CD ویژگی ها
طول عمر بسیار زیاد ) دارای بیش از 1000 چرخه شارژ و دشارژ ( �

مقاومت بسیار زیاد در برابر تاثیرات الکرتیکی و مکانیکی مخرب �

مقدار دشارژ خودبخودی بسیار پایین �

مقدار مقاومت داخلی بسیار پایین �

کاربرد      
سیستم های یو پی اس ،توربین های گاز ، سیستم های روشنایی اضطراری ، راه آهن ، سایت های تلویزیونی �
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VIRA ENERGY MAHAN Coویژگی های اصلی

باالی  � تعداد  دادن  قرار  برای  مکانیکی  مالحظه  قابل  استحکام 

باتری تا وزن 1000 کیلوگرم 

رنگ الکرتوستاتیکی و استفاده از ورق های گالوانیزه در طراحی �

دارای چهارچوب مستحکم و صفحات داخلی ضخیم جهت جلوگیری  �

از تاب بر نداشنت طبقات

رک های  � برای  سایز  کابینت هم  روی  بر  یو پی اس  استقرار  برای  مناسب 

استاندارد

استفاده از پایه های ویژه با دو درجه آزادی جهت تنظیم ارتفاع کابینت و  �

امکان قرار دادن کابینت حتی در سطوح شیب دار 

در نظر گرفنت بست های ویژه جهت ثابت کردن باتری �

در  � بودن  زلزله  الزامات ضد  رعایت  منظور  به  زمین  به  پیچ شدن  قابل  پایه های 

محل نصب

در نظر گرفنت فضای الزم جهت تعبیه فیوزهای حفاظتی �

امکان تجهیز کابینت به فن و ترموستات جهت کنرتل اتوماتیک دمای داخلی کابین �

قابلیت تنظیم در هر یک از قفسه های دیگر در آنهایی که یک طبقه بیشرت دارند. �

VIRA
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ویژگی های اصلی
محل قرار دادن شارژرهای اکسرتنال �

اضافه شدن چرخ جهت سهولت در جابجایی �

تنوع گسرتده در ابعاد به منظور استفاده بهینه از فضا �

کابینت باتری قابلیت استقرار در رک �

توانایی دسرتسی از هر چهار طرف جعبه به داخل �

توانایی باز کردن درب با قفل کشویی  �

با استحکام جهت نگه داشنت باطری های سنگین �

دارای هواکش در چهار طرف �

دارای محل عبور کابل �

دارای چهار عدد پایه در زیر جعبه باطری �

طراحی شده برای نگه داشنت باطری های متفاوت �

ورق آهن به ضخامت 1.0 میلیمرت �

دارای جایگاه نقشه )Map Holder( جهت قرار دادن مدارک مربوط به  �

رسویس های دوره ای یا نقشه های سیم بندی

VIRA
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ویژگی های اصلی
�  24V / 48V / 60V / 110V ولتاژ خروجی

ولتاژ ورودی تک فاز و 3 فاز �

امکان جربان جریان حرراتی �

طراحی متناسب با محیط های صنعتی �

دارای مانیتورینگ بسیار قوی   �

قابل ارائه در ظرفیت های متنوع �

دارای چگای توان بسیار باال �

تکنولوژی سوئیچینگ با دقت و کیفیت باال �

قابل نصب در رک و جعبه مجزا �

منایشگر LED و قابلیت تنظیم توسط پتانسیومرت �

قابلیت تعمیر بسیار ساده �

شارژر سوئیچینگ دارای قطع کن اتوماتیک شارژ �

دارای عملکرد  اتصال شارژ باطری معکوس �

شـارژر سـوئیچـینگ  دارای قطـع کـن اتومـاتیـک شـارژ �

مجهز به فیوز جهت محافظت در برابر اضافه بار باتری �

� Limiter   دارای مـدار

حـفاظـت در بـرابـر اتصـال کـوتـاه و  اضـافـه بـار �

خـروجـی تثـبـیـت شـده و ایـزولـه  بـرق شـهر �

ولتـاژ ورودی  155 ولـت تا  280  ولـت �

دارای ریپل کمرت از 30 میلی ولت �

BORA

E A S E S  P O W E R
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MEAN WELL
��Built-in passive or active PFC function

��3 poles AC inlet IEC320-C14

��Cooling by built-in DC fan )except for PB-300(

��Built-in ON/OFF power switch

��Built-in remote ON/OFF control )except for PB-120(

��2/3/8 stage smart charger for PB-600 / PB-1000

��Protections: 

��   Short circuit / Over voltage / 

��   Over temperature / Reverse polarity

��LED indicator for charging status

��Approvals: 

��   UL, CUL, TUV, CB, CE)TUV except for

��   300/360W(

��2 years warranty )PA/PB-120, PB-230(

��3 years warranty )PB-300~1000(
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VIRA
ویژگی های اصلی

کیفیت ساخت باال �

بی صدا بودن �

راندمان بسیار باال �

عدم استهالک مکانیکی �

دارای فن خنک کننده �

عدم نیاز به تعمیر و نگهداری �

تولید ولتاژ خروجی به صورت سینوسی �

مرصف انرژی متناسب با جریان خروجی �

� AC 220 به DC 48 *12*24*تبدل ولتاژ

عدم آالیندگی محیط زیست)نداشنت دود( �

توانایی کار در محیطهای بسته و محدود �

روشن و خاموش کردن رسیع و امکان کنرتل و مانیتورینگ از دور �

اینورتر جهت استفاده در مراکز مخابراتی و پنل های خورشیدی 48 ولت �

E A S E S  P O W E R



43
INVERTER

MEAN WELL
��Input voltage: 12VDC/24VDC/48VDC

��Output voltage: 100/110/115/120 VAC or 200/220/230/240 VAC 

��True Sine wave output )THD<3%(

��2 times high surge power for motor related applications 

��Advanced digital control by microprocessor

��High efficiency up to 92%

��Conformal coating 

��Standby saving mode to conserve energy

��Built-in fan ON/OFF control function

��Output voltage / Frequency adjustable 

��Input protections: Battery low alarm / Battery low shutdown / 

��Output protections: Short circuit / Overload / Over temperature 

��Front panel indicator for load / Battery / Operation status

��High frequency design

��Selectable UPS & energy saving mode

��AC bypass / Built-in AC and solar charger

��Fast transfer time under 10ms  

��   ) Inverter mode  Bypass mode( 

��Solar input current up to 30A max.

��Approvals: UL458, E13, CE, FCC

��Computer-based monitoring software, recommended for 

��   Windows 7 and Windows 8 Operating System 

��3 years warranty M E A N  W E L L
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From Wikipedia, the free encyclopedia

Solar panel refers to a panel designed to absorb the sun's rays 

as a source of energy for generating electricity or heating.

A photovoltaic )PV( module is a packaged, connect assembly of 

typically 6×10 solar cells. Solar Photovoltaic panels constitute 

the solar array of a photovoltaic system that generates and 

supplies solar electricity in commercial and residential 

applications. Each module is rated by its DC output power 

under standard test conditions, and typically ranges from 100 

to 365 watts. The efficiency of a module determines the area 

of a module given the same rated output – an 8% efficient 230 

watt module will have twice the area of a 16% efficient 230 watt 

module. There are a few commercially available solar panels 

available that exceed 22% efficiency[1] and reportedly also 

exceeding 24%.[2][3] A single solar module can produce only 

a limited amount of power; most installations contain multiple 

modules. A photovoltaic system typically includes a panel or 

an array of solar modules, a solar inverter, and sometimes a 

battery and/or solar tracker and interconnection wiring.

The price of solar power has continued to fall so that in many 

countries it is cheaper than ordinary fossil fuel electricity from 

the grid )there is "grid parity"(

VIRA SOLAR PANEL
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ویژگی های اصلی
رنج ولتاژ ورودی وسیع  تکفاز و سه فاز �

� Over load مجهز به حفاظت در برابر بار اضافی

مجهز به سیستم خنک کننده هوشمند �

مجهز به سیستم محافظت در مقابل دوفاز شدن ورودی �

مجهز به سیستم آنتی شوک و ضد صاعقه �

مجهز به کنرتل ولتاژ ورودی و خروجی استابالیزر �

مجهز به ترانسفورماتور از نوع تیروئیدال با بازده باال %95 �

مجهز به منایشگر دیجیتال جهت منایش ولتاژ ورودی و خروجی و سایر عالئم حفاظتی �

استفاده از رسو موتور و درايور قدرمتند جهت اصالح دقيق ولتاژ برق در كمرت از 1 ثانيه �

داراي صحت عملكرد بسيار باال در مدت زمان طوالين �

مجهز به براکت مقاوم جهت نصب مطمنئ و آسان �

مجهز به ترمینال ورودی و خروجی مقاوم در برابر حرارت باال �

مدار کنرتل کامال دیجیتال میکروپروسسوری �

رضیب توان  کمرت از 0.9 �

ظاهر زیبا و قابل استفاده به صورت دیواری �

مجهز به حفاظت حرارتی داخلی جهت جلوگیری از آسیب دیدگی ترانسفورماتور �

� MEI,RFI مجهز به سیستم  نویزگیر و حذف نویزهای الکرتومغناطیسی و رادیویی

مجهز به فیوز مینیاتوری جهت قطع و وصل کلی استابالیزر و حفاظت در برابر اتصال کوتاه در خروجی �

توان  � از  خارج  مصارف  منظور  به  استابالیزر  منودن   BYPASS جهت  مینیاتوری  فیوز  به  مجهز 

استابالیزرمجهز به کلید انتخاب زمان تاخیر در وصل خروجی )255-5ثانیه( 

MADRA
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شرکت ویرا انرژی ماهان
VIRA ENERGY MAHAN Co

هیافتها یامنهار

   محاسبه یو پی اس و باتری / انتخاب بهترین باتری برای یو پی اس 

محاسبه خودکار آمپر باتری ، زمان پشتیبانی و یو پی اس
یکی از مهم ترین نکات بعد از انتخاب یو پی اس مورد نظر ، انتخاب بهرتین باتری با آمپرساعت مناسب برای یوپی اس است. چرا 

که از UPS انتظار می رود تا در هنگام قطعی برق بتواند برق مورد نیاز دستگاه های متصل را تأمین مناید و این امر به عهده باطری 

ها می باشد لذا باید در انتخاب آنها دقت الزم به عمل آید.

از فرمول زیر به راحتی می توان با دانسنت میزان زمان پشتیبانی ، آمپرساعت باتری ، و با دانسنت آمپرساعت باتری ، میزان ساعت پشتیبانی 

را محاسبه منود: 

مثال: توان مرصفی دستگاه ها برابر با 2000 وات و 2 ساعت می خواهد هنگام قطعی برق دستگاه کار کند، به عبارتی دیگر میزان ساعت 

پشتیبانی 2 ساعت نیاز دارد؟

 5KVA 5 باشد که بهرت استKVA 3 و یا یو پی اسKVA با توجه به مرصف 2000 وات دستگاه یو پی اس پیشنهادی می تواند یو پی اس

  : چون ولتاژ باطری هر دو برابر 48 ولت می باشد، لذا داریم  باشد ) دلیل انتخاب یو پی اس ( اما در فرمول فوق فرقی بین این دو نیست 

در نتیجه با باطری 83AH ، می تواند 2 ساعت از دستگاه هنگام قطعی برق استفاده کند اما از آنجهت که باطری 83AH نیست ، اولین آمپر باالیی پیشنهاد 

100AH داده می شود، یعنی
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نکته: در فرمول فوق آمپرساعت یک باطری بدست می آید ، سپس با توجه به ولتاژ باطری دستگاه یو پی اس ، تعداد باطری مشخص می گردد مثال در مثال 

فوق چون ولتاژ باطری 48v می باشد نیاز به 4 باطری 12v ، 100AH است. 

حال با یک تغییر در فرمول اول می توان به راحتی در صورت مشخص بودن آمپرساعت باطری، میزان ساعت پشتیبانی را بدست آورد.
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شرکت ویرا انرژی ماهان
VIRA ENERGY MAHAN Co

هیافتها یامنهار

   جریان مجاز 
جریان مجاز عبوری از سیم ها و کابل ها به گونه ای تعین می شود که در هر نقطه ای از کابل، حرارت تولید شده در 

هادی های آن به خوبی به محیط اطراف منتقل شود؛

درجه حرارت عایق در سطح هادی سیم ها و کابل های پی.وی.سی از 70 درجه سانتی گراد تجاوز نکند.

جریان های مجاز عبوری داده شده برای کابل های برق وقتی در داخل خاک قرار می گیرند، بر مبنای قرار گرفنت کابل به روی 

بسرتی از ماسه نرم است که پس از خاک ریزی به روی کانال سطح آن آجر فرش شود.

به عالوه، کابل در مسیر خود می تواند از داخل تعداد محدودی لوله، فوالدی که طول هیچ یک از آنها بیشرت از 6 مرت باشد عبور 

کند. جریان مجاز کابل هایی 

دارند،  قرار  آزاد  هوای  در  که 

براساس رضیب بار1 و در هوای 

با درجه حرارت 30 درجه سانتی 

گراد است.

کامال  که  هنگامی  کابل  مجاز  جریان 

در داخل آب قرار گرفته باشد 1.15 برابر 

جریان در کابل قرار گرفته در خاک است. اما 

باید توجه داشت که وقتی قسمتی از کابل 

در خاک یا هوای آزاد باشد، این قسمت ها 

تعیین کننده جریان عبوری از کابل هستنند.
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