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EST220SBXX 220-380-480 +/- 2% 5 A 400

ESTABILIZADOR
ESTABILIZADOR INDUSTRIAL

Os Estabilizadores Industrial da Linha EST e ESM contam com
forma de onda da entrada ( acionando instantaneamenteTrue RMS)
o TAP de tensão no consumidor. São projetados  de forma a suprir
todas as deficiências de tensão na rede comercial.
Os projetos dos estabilizadores são customizados proporcionando
ao cliente maior autonomia em cores ,tamanhos, proteções e
acessórios (disjuntores extras, instrumentos e outros).
Fabricado com qualidade e robustez industrial atendendo as normas
NBR14373/2006 e IEC 686-1/1980 (stabilized Power Supply, AC).

ESM220SBXX 220-380-480 +/- 2% 5 A 300

* Compatível com Grupos Geradores.

* Alto rendimento elétrico.

* Totalmente Estático (Solid State)

* Alarme sumario

* Potencias disponíveis: 5, 10, 20, 40, 50KVA

* Regulação Estática: 2%

* Regulação Dinâmica: 4%

* Distorção harmônica: nâo introduz

* Rendimento: 95% (c/ trafo isolador)

* Sobrecarga

* Proteções (padrâo de fabrica):

* Curto-circuito

* Sub e sobre tensão de entrada e saída

* Bypass automático

* Auto rearme inteligente

* Fator de potencia: 1

* Manutenção simples e reduzida

* Transformador Isolador na entrada com

blindagem eletrostática que elimina ruídos

e transientes para as cargas mais sensíveis.

* Módulos de potência controlados pelo micro

controlador com sistema inteligente de disparo

em alta velocidade eliminando a alta corrente

sem a necessidade de resistores, indutores e

outros dispositivos de alivio (descarga).

* Protocolo aberto sem a necessidade de software

para configuração de todo o sistema, configurável

pelo display de 4,7" touch screen.

*  Bypass Manual e automático sem interrupção.

*  Faixa de temperatura entre 0º a 45º

*  Umidade relativa sem condensação < 95%

*  Grau de proteção entre IP21 a IP55

*  Pintura eletrostática  com cores personalizadas

com espessura de  > 80 m.μ


