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           HGV دژنکتور خلاء

زمان تحمل جریان اتصال کوتاه تا 4 ثانیه 	 

مکانیزم پیشرفته و جدید قطع 	 

فن آوری پیشرفته وجدید محفظه خالء	 

استقامت الکتریکی و مکانیکی بسیار باال	 

سازگاری کامل با محیط زیست 	 

ساختار محکم با قابلیت اطمینان بسیار باال	 

ابعادکوچک با وزن سبک 	 

دارای جداره پنجره ای در پل ها جهت بررسی  محفظه  خالء	 

باال رفتن عمر مکانیکی و الکتریکی	 

دارای تاییدیه های بین المللی گوناگون 	 

دارای نشانگر مکانیکی وضعیت قرارگیری در حاالت تست و سرویس	 

HGP/HE/HGM کلید اتوماتیک کامپکت

استفاده ازتکنولوژی محدود کنندگی جریان 	 

باال رفتن محدوده تنظیمات در کلیدهای حرارتی –مغناطیسی	 

 	RSTN,NRST توالی فاز انتخابای درکلیدهای چهار پل

 	ICS=100%ICU باال رفتن ظرفیت قدرت قطع

 توسعه رنج های جریان 	 

بهبود مکانیزم قطع	 

باال بردن ولتاژ عایقی 	 

باال رفتن عمر مکانیکی والکتریکی 	 
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HGT/HGC کنتاکتور و بیمتال 

تعویض بسیار ساده و آسان بوبین 	 

دسترسی آسان به کنتاکت ها 	 

دارای 2 سری کنتاکت کمکی درداخل کنتاکتور جهت سهولت درسیم بندی 	 

باال بردن ولتاژ عایقی	 

توسعه رنج های عملکردی ولتاژ بوبین 	 

باال رفتن عمر مکانیکی والکتریکی	 
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N800 کنترل دور موتور سری
درایوهای نسل جدید هیوندای که با همکاری گروه VACON اخیراً  به بازار ارائه شده است ،مجهز به امکانات و توابعی هستند که سطح 
الت فراهم آورده اند ،این درایو ها می توانند در صد ها کاربردی مختلف به صورت تخصصی مورد   و کالس جدیدی را در کنترل ماشین آ
استفاده قرارگیرند،همه کاره بودن این درایو د رصنایع عامل متمایز شدن آنها از سایر برندها می باشد ،نصب آسان ، عملکرد دقیق و 

کارایی و بازدهی باال و توابع پیشرفته تخصصی برای کاربری مختلف ازویژگی های این درایو می باشد .
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           انواع  کلیدهای مینیاتوری هیوندای به شرح زیر می باشد:
HIBD کلید مینیاتوری 

HIBD)63-E,63-S,63-N,63H,63-NS,125(: مدل ها

IEC60898-1/IEC60947-2: استاندارها

حفاظت ها : اضافه بار ،اتصال کوتاه 

1,2,3,4,N+1,3+N : تعداد پل ها

ولتاژ عملکرد : 240 تا 415ولت 

جریان نامی : 1 تا 125 آمپر

قدرت قطع : 3,4/5,6,10 کیلو آمپر 

D,C,B : منحنی قطع

HISD کلیدخشک 

HISD125 : مدل ها

IEC60947-3: استانداردها

حفاظت ها : ندارد 

تعدادپل ها : 1,2,3,4

 ولتاژ عملکرد : 240 تا 415 ولتاژ

جریان نامی : 125,100,63,32,16 آمپر

HIRC کلید محافظ جان 

HIRC)100-N,63N,63( : مدل ها

IEC61008 : استاندارها

حفاظت ها : نشتی جریان 

)3+N( )1+N( : تعداد پل ها

ولتاژ عملکرد240 :تا 415 ولت

جراین نامی :100,80,63,40,32,25,16 آمپر

جریان نشتی : 500,300,100,30,10 میلی آمپر
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          HIRO/HIRD کلید ترکیبی
HIRO)32)S,N(,40(-HIRD)125,63,32( : مدل ها

IEC61009 : استانداردها

حفاظت ها :اضافه بار ،اتصال کوتاه ،نشتی جریان 

3+N,1+N,4,3,2 : تعداد پل ها

 ولتاژ عملکرد : 240تا 415 آمپر 

قدرت قطع : 10,6,4/5 کیلو آمپر

D,C,B : منحنی قطع

جریان نشتی : 500,300,100,30,10 میلی آمپر

        لوازم جانبی 
HGT بی متال سری

IEC60947 :استانداردها

)CT تنظیم جریانی : 0/18تا 100آمپر )بدون

)CT 48تا 800 آمپر )همراه با

حفاظت ها : اضافه بار ،قطعی فاز

1N0+1NC : تعداد کنتاکتها

ریست  ازنوع دستی واتوماتیک 
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کلید مینیاتوری

کلید خشک
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کلید محافظ جان

تاییدیه ها

کلید ترکیبی
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انواع کلیدهای اتوماتیک کامپکت هیوندای به شرح زیر می باشد :

HGM
 ویژگی اصلی: دسترسی وسیع جهت انتخاب مشخصه های جریان ،قدرت قطع  و ...

مکانیزم عملکرد :حرارتی ، مغناطیسی ،)قابل تنظیم حرارتی ،غیرقابل تنظیم(
استانداردها :

IEC60947-2/KS C8321
حفاظت ها : اضافه بار ،اتصال کوتاه 

تعداد پل ها : 4,3,2
)220-690 VAC(DC 250V)2P(:ولتاژ عملکرد

جریان نامی :16تا  800آمپر
ICS=100% ICU

ولتاژ قابل تحمل ضربه :  8 کیلو ولت 
ولتاژ نامی عایقی :  1000 ولت

HGE
ویژگی اصلی : دسترسی وسیع  جهت انتخاب مشخصه های جریان،قدرت قطع و حفاظت نشتی جریان 

مکانیزم عملکرد : حرارتی ،مغناطیسی)غیرقابل تنظیم (
IEC60947-2/KS C 4613 : استانداردها

حفاظت ها : اضافه بار ،اتصال کوتاه ، نشت جریان )قابل تنظیم زمانی –جریانی (
تعداد پل ها : 4,3,2

220-460 VAC : ولتاژ عملکرد
جریان نامی : 16 تا 800 آمپر

قدرت قطع : 16تا 100  کیلو آمپر
ICS=100% ICU

ولتاژ قابل تحمل ضربه :  6 کیلو ولت

HGP
ویژگی اصلی: دسترسی وسیع جهت انتخاب مشخصه های جریان ،قدرت قطع و تنظیمات حفاظتی جریانی

مکانیزم عملکرد : حرارتی –مغناطیسی )قابل تنظیم حرارتی ،مغناطیسی،غیر قابل تنظیم (
IEC60947-2/KS C 8321 : استاندارها

حفاظت ها : اضافه بار،اتصال کوتاه 
تعداد پل : 4,3
ولتاژ عملکرد: 

 )220-690 VAC(DC 250V
جریان نامی : 16تا 800 آمپر

قدرت قطع :  50تا 150  کیلو آمپر
ICS=100% ICU

ولتاژ قابل تحمل ضربه :  8 کیلو ولت 
ولتاژ نامی عایقی "  1000ولت
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لوازم جانبی
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: HGM کلیدهای اتوماتیک کامپکت سری: HGM کلیدهای اتوماتیک کامپکت سری
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: HGM کلیدهای اتوماتیک کامپکت سری
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: HGP کلیدهای اتوماتیک کامپکت سری : HGP کلیدهای اتوماتیک کامپکت سری
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: HGP کلیدهای اتوماتیک کامپکت سری
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کلیدهای اتوماتیک کامپکت الکترونیکی  :
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:  HGE کلیدهای اتوماتیک کامپکت نشتی جریان سری
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:  HGE کلیدهای اتوماتیک کامپکت نشتی جریان سری
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کلیدهای هوایی :

انواع کلیدهای هوایی هیوندای به شرح زیر می باشد :

UAN
IEC60898-1/IEC60947-2: استانداردها

حفاظت ها : اضافه بار ،اتصال کوتاه ،خطای اتصال زمین ،نشتی جریان 

نحوه قرارگیری :ثابت ،کشویی

کاربری :عمومی ،ژنراتوری 

تعداد پل : 4,3

 ولتاژ عملکرد : 220تا 690 ولت 

جریان نامی : 630 تا 6300 آمپر

قدرت قطع :  150,100,85,65 کیلو آمپر

زمان ایستادگی در برابر جریان اتصال کوتاه : 3 ثانیه 

UAS
IEC60898-1/IEC60947-2 : استاندارها

حفاظت ها : اضافه بار ،اتصال کوتاه ، اتصال زمین ، نشتی جریان 

نحوه قرارگیری : ثابت و کشویی

کاربری : عمومی ، ژنراتوری 

تعداد پل : 3,4

ولتاژ عملکرد: 220 تا 690 ولت 

جریان نامی : 630تا 3200 آمپر

قدرت قطع  : 65,85 کیلو آمپر 

زمان ایستادگی در برابر جریان اتصال کوتاه :  3 ثانیه 
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کلیدهای هوایی :
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رله های کلیدهای هوایی :

تاییدیه ها
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انواع کنتاکتورهی هیوندای به شرح ذیل می باشند

HGC کنتاکتور قدرت سری

IEC60947- 4:استاندارها 

حفاظت ها : اضافه بار توسط بیمتال 

تعداد پل ها : 3

AC ولتاژ عملکرد: 200 تا 1000ولت

DC 24تا 220ولت

جریان نامی : 9تا 800 آمپر 

AC3توان عملکرد :  4تا 440 کیلو وات د ر

AC1,AC2,AC3,AC4,AC12,AC15 : دسته بندی کاربردی

DC1, DC3, DC5, DC12, DC13

HGR کنتاکتور فرمان سری 

IEC60947-5-1,VDE0660 : استانداردها

AC:HGR-X : کاربری

DC:HGR-T : کاربری

DC)PERMANENT MAGNETIC( :HGR-P: کاربری

عملکرد مکانیکی : 15000000 بار قطع و وصل 

AC1 جریان نامی : 16 آمپر در

تعداد کنتاکت ها :

   4NC,1NO+ 3NC, 2NO+ 2NC, 3NO+1NC+ 4NO

کنتاکتور  و  بی متال :
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 کنتاکتور فرمان

تاییدیه ها
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کنتاکتور  3 پل 9 تا 100 آمپر
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کنتاکتور  3 پل 115 تا 800 آمپر
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لوازم جانبی

کنتاکت کمکی
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لوازم جانبی
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کنتاکتور خازنی
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لوازم جانبی
HGT بی متال سری

IEC60947 :استانداردها
)CT تنظیم جریانی :18/0تا 100آمپر )بدون

)CT 48 تا 800 آمپر )همراه با
حفاظت ها : اضافه بار ،قطعی فاز

1NC+1N0 : تعداد کنتاکتها
ریست  ازنوع دستی واتوماتیک 
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کلیدهای حرارتی هیوندای به شرح زیر می باشد :

HMMS
HMMS-32K,HMMS-80K: مدل ها

IEC60947-2,IEC 60947-4-1 : استانداردها

حفاظت ها : اضافه بار ،اتصال کوتاه ، قطع فاز

ولتاژ عملکرد:

)230-690(VAC

جریان نامی : از 0/1 تا 80 آمپر

قدرت قطع : 100,50,15,10 کیلو آمپر

عملکرد مکانیکی و الکترونیکی : 

HMMS- 32K       100/000

                  HMMS-80K                   30/000

تنظیم جریانی : 0/1 تا 32 آمپر واز 25 تا 80آمپر
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مشخصات
نوع استاندارد

        رله حفاظت موتور دیجیتال 

HIMP
انواع : استاندارد ،دولوکس 

IEC60947 : استاندارها

حفاظت ها : 
مدل دولوکس : اضافه جریان ،افت جریان،قطع فاز ،عدم تعادل در فازها 

معکوس شدن فازها ،قفل شده روتور ،نشتی  جریان یا اتصال کوتاه 

مدل استاندارد :
اضافه جریان ، قطع فاز،عدم تعادل در فازها ،معکوس شده فازها ،

قفل شدن روتور 

جریان نامی :

60آمپر  5تا  - 0/5تا 6آمپر  مدل دولوکس : 

40آمپر 8- تا  22آمپر  مدل استاندارد : 0/3تا 1/5 آمپر -1تا5-4/4تا 
10تا 50آمپر-30تا150آمپر60 تا300 آمپر 

انواع نصب : تونلی ،ترمینالی ،نصب مستقیم

تاییدیه ها

نوع دولوکس
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   رله حفاظت موتور دیجیتال 

UMP
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 زمان تحمل جریان اتصال کوتاه تا 4 ثانیه

مکانیزم پیشرفته و جدید قطع 

فن آوری پیشرفته وجدید محفظه خالء

استقامت الکتریکی و مکانیکی بسیار باال

سازگاری کامل با محیط زیست 

ساختار محکم با قابلیت اطمینان بسیار باال

ابعادکوچک با وزن سبک 

دارای جداره پنجره ای در پل ها جهت بررسی  محفظه  خالء

باال رفتن عمر مکانیکی و الکتریکی

دارای تاییدیه های بین المللی گوناگون 

دارای نشانگر مکانیکی وضعیت قرارگیری در حاالت تست و سرویس

HGP/HE/HGM کلید اتوماتیک کامپکت
استفاده ازتکنولوژی محدود کنندگی جریان 

باال رفتن محدوده تنظیمات در کلیدهای حرارتی –مغناطیسی

RSTN,NRST توالی فاز انتخابای درکلیدهای چهار پل

ICS=100%ICU باال رفتن ظرفیت قدرت قطع

 توسعه رنج های جریان 

بهبود مکانیزم قطع

باال بردن ولتاژ عایقی 

باال رفتن عمر مکانیکی والکتریکی 

HGT/HGC کنتاکتور و بیمتال 

تعویض بسیار ساده و آسان بوبین 

  HGV دژنکتور خالء                 
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HG کلیدهای فشار متوسط خالء سری
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 HVکلیدهای فشار متوسط خالء سری 

تاییدیه ها
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         کنتاکتور فشار متوسط خالء

انواع کنتاکتورهای خالء هیوندای به شرح زیر می باشد :

UVC
IEC60470 :استانداردها 

حفاظت ها : فیوز )به صورت انتخابی (

نحوه قرارگیری :ثابت و کشویی

کاربری : سوئیچینگ )قطع و وصل های باال ومکرر(

مکانیزم عملکرد:ولتاژ مستمر ،نگهدارنده لج

نگهدارنده فیوز: نگهدارنده تکی 

ولتاژ عملکرد :3.6,7.2 کیلو ولت 

جریان نامی : 200 و 400 آمپر

قدرت قطع: 4  کیلو آمپر

HCA
 IEC60470 : استانداردها

حفاظت ها : فیوز)به صورت انتخابی(

نحوه قرار گیری :ثابت و کشویی

کاربری : سوئیچینگ )قطع و وصل های  باال و مکرر(

مکانیزم  عملکرد : ولتاژ مستمر،نگهدارنده لج

نگهدارنده عملکرد: 3.6,7.2,12 کیلو ولت 

جریان نامی :  200و 400 آمپر
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 Uکنتاکتورهای فشار متوسط خالء سری  

تاییدیه ها
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Uکنتاکتورهای فشار متوسط خالء سری  H

تاییدیه ها
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N700E کنترل دور موتور مدل         

طراحی ساده و کامپکت ،کنترل سرعت عالی ،پاسخ گشتاور مناسب ،دوام و کارایی باال از ویژگی های برجسته این درایوها می باشد

برخی از قابلیت ها :

• نصب و راه اندازی آسان 	

• 	PID کنترل دقیق پروسه توسط عملکرد

• مد کنترل برداری به همراه شناسایی بسیار دقیق مشخصات موتور	

• مجهیز به امکانات ویژه برای کاربری پمپ و فن 	

• 	22KW سیستم ترمز دینامیکی داخلی تا رنج

•  امکان ارتباط با شبکه مدباس به صورت استاندارد 	

• صرفه جویی درمصرف انرژی 	

N700 کنترل دورموتور
این سری از درایو ها با توابع و حفاظتی پیشرفته در کاربری هایی که نیاز به دقت و قدرت باال مورد استفاده قرار می گیرد .

برخی از قابلیت ها :

• گشتاور راه اندازی باال تا 200 درصد مقدار نامی 	

• قابلیت  موقعیت یابی )POSITIONING(با انگودر 	

• 	)SYNCHRONIZATION(امکان سنگرون کردن الکترو موتورهای

• سیستم ترمز دینامیکی با تنظیمات پیشرفته 	

• قابلیت کنترل گشتاور 	

• امکان ارتباط با شبکه مد باس به صورت استاندارد 	

• حفاظت های پیشرفته برای موتور و درایو 	
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 N700Eمشخصات عمومی 

 N700مشخصات عمومی 
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 N800A کنترل دور موتور مدل          
الت فراهم آورده است و می تواند درصد ها کاربری  این دستگاه با طراحی منحصر به فرد ،سطح و کالس جدیدی را درکنترل ماشین آ

مختلف به صورت تخصصی مورد استفاده قرارگیرد.

برخی از قابلیت ها :

• دارای تاییدیه و استاندارهای معتبر اروپایی	

• مجهز به دسته پارامترهای تخصصی و پیشرفته برای کاربری های مختلف نظیر جرثقیل ،پمپ و غیره 	

• 	IEC61000-3-12 به منظور کاهش هارمونیکها طبق استاندارد DC مجهز به چوک

• استفاده از خازن های فویل پالستیک با عمر طوالنی و مزیت های ویژه	

• کی پد گرافیکی با قابلیت جستجو ،تنظیم سریع ،رسم منحنی های کاری ،راهنمای پارامترها.....	

• طراحی ماژوالر بخش کنترل و قدرت	

• سایر امکانات نظیر :PLCداخلی ،فیلتر EMC،قابلیت کنترل سرعت	
ATEX فن داخلی ارتباط مستقیم با کامپیوتر ،حفاظت ترمیستوری 

توابع تخصصی بهینه سازی مصرف انرژی و...

N800S کنترل دور موتور مدل
کاربری آسان ،دقت باال و ابعاد کوچک در اصول اولیه طراحی این مدل

 مدنظر قرار داده شد ه است تا  امکان جلب رضایت مشتریان جهت استفاده از این
 درایو در صنایع پایین دست فراهم شود .

• پارامترها و نرم افزارهای تخصصی جهت برخی کاربری ها نظیر :	
پمپ ،باالبرو....

• مجهز به شبکه صنعتی مدباس به صورت استاندارد و پشتیبانی	
 از دیگر شبکه های صنعتی

• مجهز به خازن های فویل پالستیک باعمر طوالنی و	
)MR FRAME(مزیت های ویژه

• امکان کپی کردن پارامترها بدون نیاز به تغذیه ورودی دستگاه 	

• 	)MR FRAME( به منظور کاهش هارمونیک ها DCمجهز به چوک

• قابلیت افزایش تعداد ورودی ها و خروجی ها 	

• 	)MR FRAME( طراحی ماژوالر بخش کنترل و قدرت
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 N800A مشخصات عمومی
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 N800Sمشخصات عمومی
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N5000 کنترل دور موتور فشار متوسط هیوندای مدل           
این سری از درایوها در رنج وسیع ولتاژی وتوانی طراحی و ساخته شده اند .با توجه به امکانات متنوعی که در طراحی این سری درنظر 

گرفته شده ،از آنها می توان در صنایع مهم و حساس از قبیل نفت ،گاز ،پتروشیمی ،فوالد سیمان و....استفاده کرد.

برخی ازقابلیت ها :

• راندمان باالی 97%  و ضریب قدرت باالی %95	

• 	IEEE 519-1992 هارمونیک جریان بسیار پایین )کمتر از %5(،دارای تاییدیه

• 	)POWER CELL( تعمیرات و نگهداری آسان به دلیل طراحی ماژوالر

• سازگار با انواع الکتروموتورهای قدیمی و یا روتور سیم پیچی موجود در سایت 	

• گشتاور راه اندازی باال	

• سیستم خنک کاری با هوا به دلیل تلفات پایین	

• امکان بای پس کردن الکتروموتور به شبکه تغذیه بعد از راه اندازی 	

• برخورداری ازتوابع گوناگون و تمهیدات فراوان به منظور افزایش قابلیت  اطمینان دستگاه 	
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 N5000مشخصات عمومی 
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