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به نام خداوند خالق خالقیت 
اتوماسـیون یکـی از فنـاوری هـای مـدرن اسـت کـه در جوامـع مختلـف درجهـت 
افزایـش سـرعت، دقـت کارهـا، کاهـش اسـتفاده از منابـع، هدایـت و کنتـرل بـه 
کار مـی رود و از ایـن رو ضروریسـت از ایـن طـرح و تکنولوژی در سـه بخش صنعت 

یعنـی تولیـد، انتقـال و توزیـع بـه بهتریـن شـکل بهـره بـرداری گـردد.
در ایـن راسـتا تدویـن سیاسـت هـای توسـعه ای در جهـت نیـل بـه هـدف نهایـی 
کـه همـان خلـق باالتریـن ارزش برای مشـتریان و کسـب حداکثر رضایت آنهاسـت 
در دسـتور کار مـا قـرار گرفــته و بـه همیـن منظـور نیـز افزایـش بهـره وری، بهبـود 
مسـتمر، ارتقـای دانـش و کاهـش هزینه ها جـزء اولویت ها و برنامـه های مدیران 

ایـن مجموعـه قـرار گرفته اسـت.
گـروه سـامان گسـتر بـا راه انـدازی دفاتـر و مراکز فـروش و خدمات پـس از فروش 
خـود در اسـتان هـای مختلف ایـران و بهره گیری از بهترین مشـاوران ارشـد داخلی 
همـواره در تـاش اسـت تـا همـگام بـا تکنولـوژی هـای روز جهـان حرکـت کـرده و 
بـا انتقـال دانـش جهانـی بـه کشـور ، سیسـتم هـای اتوماسـیون در ایـران را بـا 

پیشـرفت چشـمگیری روبـرو سـازد.
   امیـد اسـت حرکـت و گامهـای اسـتوار مجموعـه کـه از دیروز شـروع شـده و امروز 
بـه اینجـا رسـیده و قـرار اسـت فـردا مـا را بـه نتایـج درخشـان و  برجسـته ای برای 
خانـواده بـزرگ سـامان گسـتردر حـوزه کسـب و کار، در سـطح ملـی و بیـن المللـی 
برسـاند، باعث کسـب افتخارات برای این مجموعه در سـطوح باالتر گردد و کشـور 

عزیزمـان ایـران را بـه سـوی سـرآمدی در عرصـه هـای گوناگون رهنمون سـازد.

با سپاس      
فرامرز مهدوی      

مدیر عامل      
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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
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شــرکت  ســامان گســتر بــه شــماره ثبــت 326832 فعالیــت خــود را از 
ســال 1387 آغــاز کــرده و در حــال حاضــر بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن 
و باتجربــه تریــن شــرکت هــای فعــال در زمینــه اتوماســیون صنعتــی 
 AC ،DC  و تامیــن تجهیــزات الکترونیکــی هماننــد کنتــرل دور موتــور
ــیدی در  ــادی و خورش ــای ب ــور و اینورتره ــتارتر، الکتروموت ــافت اس س

ســطوح ولتــاژی HV ، MV ، LV مــی باشــد.
ایــن شــرکت بــا در اختیــار داشــتن مهندســین و نماینــده هــای اســتانی 
آمــوزش دیــده ، پشــتیبانی و خدمــات پــس از فــروش مناســبی را بــه 
کلیــه نماینــدگان و مشــتریان خــود در سراســر کشــور ارائــه مــی کنــد.
مشــاوره  همچــون  خدماتــی  ارائــه  آمــاده  گســتر  ســامان  شــرکت 
شــناخت نیازهــای بــازار و دســتیابی بــه بهتریــن راه حــل هــا در نصــب 

ــد.  ــی باش ــدازی م و راه ان
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پيشــينه ســامان گســتر در تاميــن تجهيــزات الكتريكــي و نيــاز روز 
افــزون صنايــع بــه اينگونــه تجهيــزات باعــث گرديــد، شــركت نســبت 
بــه ايجــاد مشــاركت هــای ایرانــی -خارجــی و عقــد قراردادهــای 
انحصــاری طوالنــی مــدت بــا ســازندگان معتبــری كــه در رده هــای بيــن 
ــه  ــه از آن جمل ــد ك ــدام نماي ــد، اق ــترده ای دارن ــت گس ــی فعالي الملل
مــی تــوان بــه نمايندگــی انحصــاری فــروش و خدمــات پــس از فــروش 

شــركت هــای ذیــل اشــاره نمــود.
 SANTERNO ايتاليا •

 OME  ايتاليا •
TRIOL اوکراین •

ــع  ــا صنای ــود ب ــی خ ــل ارتباط ــظ پ ــا حف ــرکت ب ــن ش ــت ای ــی اس  بدیه
گوناگــون و ارائــه خدماتــی همچــون نصــب و راه انــدازی و آمــوزش  

ــد. ــی کوش ــود م ــتریان خ ــت مش ــب رضای ــت کس ــواره در جه هم
اعضــای شــرکت ســامان گســتر بــه طــور مــداوم جلســات آموزشــی را 
در مــکان هــای تولیــدی - صنعتــی برگــزار مــی کننــد تــا جدیدتریــن 

اطاعــات را بــه مشــتریان خــود ارائــه دهنــد.
به جرأت میتوان گفت دانش ما به اندازه کیفیت ما باالست.

پيشــينه ســامان گســتر در تاميــن تجهيــزات الكتريكــي و نيــاز روز 
افــزون صنايــع بــه اينگونــه تجهيــزات باعــث گرديــد، شــركت نســبت 
بــه ايجــاد مشــاركت هــای ایرانــی -خارجــی و عقــد قراردادهــای 
انحصــاری طوالنــی مــدت بــا ســازندگان معتبــری كــه در رده هــای بيــن 
ــه  ــه از آن جمل ــد ك ــدام نماي ــد، اق ــترده ای دارن ــت گس ــی فعالي الملل
مــی تــوان بــه نمايندگــی انحصــاری فــروش و خدمــات پــس از فــروش 

شــركت هــای ذیــل اشــاره نمــود.
• ايتاليا
• ايتاليا 

• اوکراین 
ــع  ــا صنای ــود ب ــی خ ــل ارتباط ــظ پ ــا حف ــرکت ب ــن ش ــت ای ــی اس  بدیه
گوناگــون و ارائــه خدماتــی همچــون نصــب و راه انــدازی و آمــوزش  

ــد. ــی کوش ــود م ــتریان خ ــت مش ــب رضای ــت کس ــواره در جه هم
اعضــای شــرکت ســامان گســتر بــه طــور مــداوم جلســات آموزشــی را 
در مــکان هــای تولیــدی - صنعتــی برگــزار مــی کننــد تــا جدیدتریــن 

اط
به جر
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سیاست شرکت سامان گستر بر آن است که فقط به عنوان یک شرکت تجاری و بازرگانی فعالیت ننماید و در این راستا 
پرسنل واحد خدمات فنی ، به روز رسانی اطاعات فنی خود و آشنایی با صنایع مختلف را در دستور کار خود قرار داده 
تا بتواند علیرغم ارائه خدمات مربوط به محصوالت خود ، به عنوان مشاوری کارآمد در کنار شرکتها و خریداران دیگر 
باشد.به همین سبب با برگزاری سمینارهای تخصصی و عمومی سعی در افزایش سطح اطاعات فنی خریداران در زمینه 
اتوماسیون صنعتی را دارد. شرکت سامان گستر از بدو تاسیس عاوه 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 سهم بسزایی به خود اختصاص داده  

است.
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38.5 درصــد از پرســنل شــرکت ســامان گســتر در واحدمهندســی 

فــروش و بازاریابــی فعالیــت مــی کننــد کــه همــواره ســعی نمــوده انــد 
بــا همــکاری متقابــل بــا نماینــدگان رســمی و اســتانی خــود گامــی مهم 
در جهــت رشــد و شــکوفایی و رســیدن بــه اهــداف مجموعه برداشــته 
تــا بتواننــد کیفیــت و برتــری محصــوالت خــود را در صنایــع مختلــف به 

اثبــات برســانند.
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از جملـه واحـد های شـرکت سـامان گسـتر میتوان بـه دپارتمان 
فنـی بـا داشـتن  سـهم  35 درصـد از پرسـنل اشـاره کرد.کلیـه 
افـراد شـاغل در بخـش فنـی و خدمات پس از فـروش دوره های 
تخصصـی مرتبـط بـا فعالیـت خـود را در داخـل و خـارج از کشـور 

گذرانیـده اند.

شـرکت سـامان گسـتر سـعی نمـوده بـه جهـت حفـظ پویایـی و 
ارائـه خدمـات سـریعتر و بهتـر، از نیروهـای جـوان و بـا تجربـه 
اسـتفاده نمایـد بطوریکـه متوسـط سـنی افـراد شـاغل در ایـن 

شـرکت 35 سـال مـی باشـد.
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شـرکت سـانترنو بـا داشـتن البراتوارهـای مجهز و با بکارگیـری نیروهای متخصص از ملیتهـای مختلف در سـال 1970 فعالیت خود را 
در زمینه اتوماسـیون صنعتی آغاز نمود و در ابتدا با طراحی و تولید دسـتگاههای کنترل دور موتورهای DC توانسـت گوی رقابت 

را از شـرکت هـای دیگـر ربـوده و به عنوان مرجع ایفـای نقش نماید.
در دهـه هشـتاد میـادی و پـس از مطالعـات فـراوان توانسـت محصوالت جدیـد خود را در زمینـه کنترل دور موتورهـای AC طراحی 

و وارد بـازار نماید.
بـا افزایـش قیمـت انـرژی هـای فسـیلی و مطـرح شـدن اسـتفاده از انـرژی هـای نویـن و پایـدار در جهـان ، شـرکت سـانترنو قدم در 
عرصـه ای جدیـد نهـاده و در کنـار تولیـد دسـتگاههای کنتـرل دور موتورهـای  AC و DC فعالیـت خود را در زمینـه تولید مبدل های 
خورشـیدی و بـادی آغـاز نمـوده و بـا اسـتفاده از تخصـص کارشناسـان مجـرب و همچنیـن مراکـز دانشـگاهی ،توانسـت بـه عنـوان 
مرجـع ایـن تکنولـوژی درایتالیـا و در سـالهای بعـد در اروپـا و امریـکا مطـرح شـود تـا جایـی کـه امـروزه بـه عنـوان بزرگتریـن تولیـد 
کننـده و مجـری در زمینـه ایجـاد نیـروگاه هـای خورشـیدی در جهـان مـی باشـد.محصوالت شـرکت سـانترنو با داشـتن 2 تا 5  سـال 
وارانتـی ارائـه مـی گردد.گواهینامـه هـای دریافتـی ایـن شـرکت تائیـدی بـر عملکـرد و کیفیـت محصـوالت SANTERNO بـوده و 

تمامـی محصـوالت تولیـدی سـانترنو مطابـق بـا اسـتانداردهای جهانـی و دارای گواهینامـه هـای معتبـر بیـن المللـی می باشـند.
یکی از دالیل انتخاب شـرکت سـانترنو توسـط شـرکت سـامان گسـتر ، مجموعه کاملی از محصوالت اسـت که شـرکت سـانترنو در 

زمینـه اتوماسـیون صنعتی ارائه میدهد.شـرکت سـانترنو دارای :
 AC (MV-LV ( دستگاههای کنترل دور موتورهای •

DC  دستگاههای کنترل دور موتورهای •
( MV-LV( راه  اندازهای نرم •

     DC / AC (MV, LV ( الکتروموتورهای •
SOFT STARTER
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شرکت تریول به عنوان یک موسسه خصوصی از حدود 20 سال پیش فعالیت خود را در جهت ارائه خدمات R&D ، اجرای پروژه 
تولید و خدمات پس از فروش در حوزه الکترونیک آغاز کرده و در این راستا پیشرفت در تولید و فروش ، پشتیبانی فنی و خدمات 

پس از فروش محصوالت را در دستور کار خود قرار داده است .
EPC برای کنترل Switch board ، درایوهای سرعت متغیر ، سافت استارتر •

• درایوهای فرکانس متغیر مدیوم ولتاژ و سافت استارتر جهت کاربردهایی مانند پمپهای افقی

• سیستم کنترل از راه دور

• توسعه نرم افزاری

• توسعه محصوالت سفارشی ) ویژه )

• موتورهای خطی شناور و پمپ پیستون ) جهت صنعت نفت )

• گردش مالی بالغ بر 80 میلیون دالر در سال 2013

• تجهیزات استخراج نفت و گاز

• این شرکت با داشتن 760 کارمند در بخشهای مختلف و 150 کارشناس و مهندس در قسمت R&D و پشتیبانی فنی آماده 
هستندتا هرگونه نیاز مشتری را مرتفع نمایند.

 : Triol از جمله مشتریان شرکت
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•کمپانی OME در سال 1960 توسط خانواده Orsatti تاسیس و فعالیت خود را به طور انحصاری در زمینه الکتروموتور ، بخصوص 

الکتروموتورهای آسنکرون سه فاز ادامه داده است.
• تجربه ، تکنولوژی و دانش 40 ساله ایتالیایی ها در این زمینه عاملی مهم در کیفیت OME بوده است.

• OME با داشتن بیش از 40 سال تجربه در زمینه تولید الکتروموتورهای ضد انفجار و الکتروموتورهای خاص در سطوح ولتاژی 

پایین ، متوسط و باال ودر راستای اهداف مشتری مداری ، کنترل کیفی دستگاههای تولیدی خود را با بازدهی باال توسط تکنسین 
های متخصص انجام میدهد.

• تمامی الکتروموتورهای OME براساس نیاز مشتری و مطابق با استانداردهای اروپائی  UNEL MEC که پارامترهای بین المللی 

را در جزئیات ساخت تعریف می کند ساخته میشود.برخی گواهینامه های معتبر OME عبارتند از :
RINA به عنوان تولید کننده از انیستیتو ISO 9001 / VISION 2000 گواهینامه •

• گواهینامه ISO 9001 با برگشت از فروش کمتر از %0.01 ناشی از ایرادات ساخت

• رضایت نامه اروپایی سازگاری با محیط زیست

• شاخصه های اروپایی KVOTO TREATY & ENEA ADDRESS جهت تولید موتورها با بازدهی باال 

ATEX تولید کننده رده سوم موتورهای •

ADPE تولید کننده رده دوم موتورهای ضد انفجار •

• تولید موتور جهت کاربرد در صنایع دریایی
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YEARS YEARS

•  محصوالت شـرکت سـامان گسـتر در ایران با 2 و 3 سـال وارانتی در پروژه های مختلف صنعتی ایران ، شـرکت های نفتی، گاز، 

پتروشـیمی ، آب و فاضاب ، فوالد و .... مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت.
•  از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کاال ضامـن بقـا و یکـی از عوامـل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان 
گسـتر ایـن امـر را در دسـتور کار خـود قـرار داده و همـواره کوشـیده تـا بـه منظـور جلـب رضایـت و ایجـاد اطمینـان بـرای مشـتریان 

خدماتـی شایسـته به مصـرف کننـدگان ارائه دهد.
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همــکاری بــا شــرکتهای مشــاور در صنایــع مختلــف کشــور و کیفیــت بــاالی تجهیــزات  باعــث گردیــد تــا بتوانیــم در مــدت زمانــی 
کوتــاه ســهم بزرگــی از بــازار اتوماســیون را بــه خــود اختصــاص داده و همچنیــن بتوانیــم وارد لیســت تامیــن کننــدگان کاالی 
شــرکت هــای مختلفــی همچــون نفــت و گاز پــارس، شــرکت ملــی گاز ایــران ، شــرکت ملــی مهندســی و ســاختمان نفــت ایــران 

و .... شــویم.
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شــرکت ســامان گســتر بواســطه محصــوالت بــا کیفیــت و مــدرن اتوماســیون صنعتــی 
ســانترنو و نیــز در ســایه تاشــهای نیروهــای پشــتیبانی و منطقــه ای خــود، تاکنــون 
توانســته اســت تاییدیــه هــای فــراوان و معتبــری را از ســازمان هــا و مراکــز صنعتــی 
معتبــر داخلــی فعــال در صنایــع نفــت ، گاز ، پتروشــیمی ، بــرق ، آب و فاضــاب، 
ــر کیفیــت  ــدی ب ــر تایی ــره دریافــت دارد کــه ایــن خــود مه ــع ســاختمانی و غی صنای

تجهیــزات مــی باشــد.
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5– FUNCTION ALL PURPOSE INVERTER    

AC three  phase induction motors             

AC three phase synchronous motors                                

• 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 •

• پارامتـــر هـــا می تواننـــد در صفحه کلیـــد و یا کامپیوتر بـــه منظور انتقال به ســـایر 
اینورترها ذخیره شـــوند.

(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 12کلید و صفحه نمایشگر بزرگ •

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

• راه انـــدازی چندین موتـــور با عملکرد یکســـان بصورت Master-slave توســـط یک 
(VTC and FOC( درایو 

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

SINUS PENTA AC
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• 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 STO (safe torque off) 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
 مشخصات فنی :   

 5000-65000 Hz

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

 38.400 Baud تا MODBUS RTU

 cat.3 EN 954-1

• storage temperature -25-+75°C
• Humidity 5-95% (non condensing(
• Altitude 
Standard max , altitude 2000 m a.s.l 
(2000 m – 4000 m , on request (
Above 1000 m, derate 1%/100m
• Cooling system                                        
Forced air-cooling

• Connected Motor power range/voltage range                                                
3-3000kW  380-415Vac  3phase                                                                     
3-3000kW  660-690Vac  3phase                                                                     
• Mains Vac supply voltage and frequency                                                      
4T  380-500 Vac  3phase,  -15%+10%  50-60H
6T  575-690 vac  3phase,  -15%+10%  50-60Hz
• DC supply voltage                                                                                         
4T  530-705  Vdc                                                                                              
6T  845-970  Vdc                                                                                              
• Ambient temperature                                                                                        
-10°C to 65°C with derating (or 2% /°C over 40°C based on
The inverter model and the appliction category(

SINUS PENTA

2-zone PID / Second PID

I/O Expentsion ,RTC, Data loggers,Resolver

circuit breakers DC  Switch ,AFE

PTC, 0-10Vdc, 0(4(-20 mA 
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Standard overload up to 140% (120s) or up to 168% (3s)

SINUS PENTA 4T
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Standard overload up to 140% (60s)  or up to 168% (3s)

SINUS PENTA 6T
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           THE NEW SANTERNO ECONOMY PRODUCT FOR
 GENERAL PURPOSE APPLICATIONS AND ELEVATOR
                          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: 
• 7ورودی 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 

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

• سـینوس وگا بـا عملکـرد کنتـرل بـرداری و کارایـی بـاال بـا اسـتفاده از تکنولـوژی flux control امـکان دسترسـی گشـتاور % 180 در  
0.5Hz بـا دقـت دور % 0.5 را ارائـه مـی دهـد.

• اسـتفاده از مـد کنترلـی خـاص باعـث کاهـش تنشـهای راه انـدازی و کاهـش صـدای موتـور شـده و همچنیـن از بـاال رفتـن دمـای موتور 
جلوگیـری کـرده کـه ایـن امـر باعـث افزایـش طـول عمـر موتور مـی 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

• 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 5پمپ
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

AC
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• بویلر

SINUS VEGA
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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

• کنترلر مولتی پمپ تا 5پمپ
Arcfibus/Expentsion I/O/Encoder کارت •
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Meduim Voltage Inverter                                                                              
AC three phase induction motors                
AC three phase synchronous motors        

• Wide power range 250kW to 20000kW
• Wide power supply voltage range ,3.3kV,6.6kV,11kV  
• Input frequency 50-60Hz 
• Enclosure IP30, IP43, IP54,Nema 3R
• THD≤3%
• Cell bypass 
• Cascade control
• Bypass cabinet (optional(
• Smooth drive bypass
•Protection against single multi-phase-to-earth 
faults
• Cabinet and box type
• Compliance with the requirements of IEE-519
• LCD displayer
• Efficiency ≥95%
Functionality
• Soft motor start and stop with preset acceleration and braking rate (Hz/s( , limiting inrush current
• ((manual(( , ((Automatic(( or ((Automatic with preset time(( modes depending on whether the
motor need to start automatically after a fault occurs or await the operators command
• (( current optimization(( mode to provide automatic output voltage adjustment in order to 
get the minimum full load current at fixed output frequency 
• Start and stop according to a preset time schedule
• local distant or ACS control modes enable the operator to choose the most convenient control source
• Change output frequency according to a preset time schedule
• Cascade starting of several motors
• Changing the motors speed of rotation according to a feedback from a technological parameter sensor 
(pressure, temperature ,etc(
• Self-diagnostic system enables the drive to find the exact place a failure occurs and save details of the 
failure in question in a log
• Measures consumed energy
restart after short time supply drop out (> 2.5 s( and continue operation
Motor starting  modes:
• Soft– with adjustable rate of the motor acceleration
• Impact , swinging , hard start
Motor deceleration may be as follows:
• Dynamic braking by a motor with adjustable deceleration rate.
• Breaking by run out with a protection against restart within 5 seconds 

AT27 MV DRIVE ولتاژ متوسط AC



25

Basic parameters of AT27 frequency drive

AT27-M20

AT27-M25

AT27-M32

AT27-M40

AT27-M50

AT27-M63

AT27-M80

AT27-1M0

AT27-1M2

AT27-1M4

AT27-1M6

AT27-2M0

AT27-2M5

AT27-3M0

AT27-3M5

AT27-4M0

AT27-4M5

AT27-5M0

AT27-5M5

AT27-6M3

AT27-8M0*

AT27-9M3*

AT27-10M5*

AT27-12M5

AT27-14M*

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1400

1600

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6300

8000

9300

10500

12500

14000

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

-

-

-

-

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

25

30

40

50

63

75

100

120

150

170

195

240

300

360

420

480

540

600

660

750

1000

1180

1330

1585

-

50

63

75

100

120

150

195

240

300

360

420

480

600

750

875

1000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

40

50

65

75

100

105

120

150

195

240

265

300

335

360

420

480

600

710

800

950

1060

Type of VFD Number
of power cells per

phase

Number
of power cells per

phase

Number
of power cells per

phase

U = 3000 V U = 6000 V U = 10000 V

P, kW I,A I,A I,A

AT27 MV DRIVE
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       Soft start/stop static starters for
  three-phase A-synchronous motors

 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 )3عدد 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

ASAB
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Power rate table :

ASAB



28

Power rate table :

ASAB
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Model
Dimensions WxHxD

mm (inches)
Weight
kg (ibs)

Dimensions and weight

ASAB
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   Soft start/stop static starters for
  three-phase A-synchronous motors

سـری ASA راه اندازهـای پیشـرفته دیجیتالـی مناسـبی بـرای موتورهایـی بـا تـوان 5.5kW تـا 
600kW مـی باشـند. راه اندازهـای نـرم  ASA بـا ایجـاد سیسـتم حفاظتـی مناسـب بـرای رنج 

گسـترده ای از موتورهـا سـبب عملکـرد قابـل اطمینـان درکاربردهـای مختلـف 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-4عدد 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

ASA
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ASA
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ASA
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Model
Dimensions LxBxH

mm
Weight

kg

Dimensions and weight

ASA
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Soft start/stop statics starters medium voltage

مشخصات فنی :
200-630A :رنج جریان •

• رنج ولتاژ ورودی:

• فرکانس ورودی:

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

200-600A 15000-2300 جریان نامی ازVac ولتاژ ورودی •

• 3نوع راه انداز موتور )جریان ثابت، جریان متغیر، کنترل گشتاور)

• توقف )سریدن تا توقف، توقف نرم، نمودار کنترل پمپ، توقف اتوماتیک)

• اضافه بار مجاز %600 جریان نامی
  ،IP54 درجه حفاظت مدل کابینت •

• دمای عملکرد                   )بسته به سفارش )                   ))

• درجه رطوبت از %5 تا 95%

• درجه آلودگی 3

•حفاظت: افزایش/ کاهش ناگهانی ولتاژ، فرکانس شبکه، توالی فاز، اتصال کوتاه تریستور، اضافه بار موتور )مدل حرارتی)، اضافه 

جریان ناگهانی، افت جریان، نامتقارنی جریان، افزایش زمان راه اندازی، ولتاژ ورودی ، خطای کمکی
•ارتباط: 5ورودی کنترل از راه دور)3عدد ثابت، 2عدد قابل برنامه ریزی)، 6خروجی رله )3عدد ثابت 3عدد قابل برنامه ریزی) 

خروجی آنالوگ  )1عدد قابل برنامه ریزی)، خروجی سری 
•ارتباط با کاربر: نمایشگر                     ، راه اندازی /توقف / ریست دستی، کنترل از راه دور، LED نمایش دهنده وضعیت

راه انداز، ثبت کننده وقایع )99 وضعیت آخر به همراه تاریخ و زمان)، ثبت خطا )60خطای آخر به همراه تاریخ و زمان)، شمارنده 
ها )تعداد راه اندازی ها، ساعات کاری،  انرژی بر حسب kWh)، اندازه گیری پارامتر ها )جریان ، ولتاژ، ضریب توان، انرژی بر 

حسب kWh)، صفحه نمایش پارامتر ها با قابلیت برنامه ریزی، حفاظت توسط کلمه رمز
تجهیزات جانبی:

RTU رابط •

PT100 رابط •

Profibus رابط •

Device Net رابط •

• کنترل موتور سنکرون

• نرم افزار کنترل از راه دور درایو

• اپراتور کنترل از راه دور
• ترانسفورمر تغذیه مدار کنترل

• حفاظت در برابر خطای زمین

E3 = IP54 Enclosure, by-pass contactor,line contactor                                   

E2 = IP54 Enclosure, by-pass contactor,line contactor,fuses,switch-gear 

 (1×RS485 Modbus-RTU(

 2300-13800 Vac

 50-60 Hz

  2X20 (LCD( 

ASAMV

 0~+50°C-20~+50°C

ولتاژ متوسط

 Class A EMC
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 پروژه  فوالد مبارکه اصفهان

Current ratings—Basic Class E3 Soft Starter

ASAMV
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Current ratings—Complete Class E2 Soft Starter

ASAMV
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پروژه آب منطقه ای بوشهر پروژه  فوالد مبارکه اصفهان

Dimensions and weight—Basic Class E3 Soft Starter

Model
ASAMV-CABINET

H (MM) W (MM) D (MM) Kg

IPS4

ASAMV
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تأمین الکتروموتور فوالد مبارکه اصفهان

Dimensions and weight—Complete Class E2 Soft Starter

Model
ASAMV-CABINET

H (MM) W (MM) D (MM) Kg

IPS4

ASAMV
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Product description
ASAMV plus high voltage soft starter is a new type start-up equipment which integrates electronic
 techniques,computer techniques and modern control theory.It is the new generation product to replace 
the conventional star-delta starter,self-coupling voltage-drop starter and magnetic 
control voltage-drop starter in high voltage applications.
At a glance
• Widely used in electric industry with rated voltage 3000 to 10000V
• Mainly applicable to the control and protection for the starting and stopping of 
squirrel-cage type asynchronous and synchronous motors
• Application in water pumps,fans,compressors,crushers,agitators and conveyor belt 
etc.
• Start frequency reach to 1-3 times per hour
• Open-phase protection,Over-current protection in operation,unbalanced phase 
current protection,Overload protection,Underload protection,Start timeout, Over-
voltage protection,Under-voltage protection,Phase protection and Ground protection
• Communication support RS485 with Modbus RTU protocol. Support maximum 31 
devices in network.
• LCD display with 6 touch membrane keyboard
Customer benefits
• Solves effectively the surging problem of inertia system when stopping.
• Only active at start up (and stop,if equipped(. Ramping up the initial voltage to the motor produces 
gradual motor start.
• Generates a gentle start to relieve torque and tensions(conveyors,belt driven systems,gears,etc(
• Eliminate pressure surges caused in piping systems when fluid changes direction rapidly

 Model Definition

ASAMV plus High voltage soft starter

ASAMV PLUS
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Specification

Basic parameters

Type of load                                                Three-phase squirrel cage asynchronous and synchronous motors

AC voltage                                                  3000---10000Vac

Service frequency                                        50Hz/60Hz±2Hz

Phase sequence                                          ASAMV plus is allowed to work with any phase sequence through setting parameter

Composition of major loop                         (12 SCRS,18 SCRS,30 SCRS depend on model)

Bypass contactor                                         Contactor with direct starting capacity

Control power                                            220Vac±15%

Transient voltage overload protection          dv/dt snubber network

Start frequency                                           1-3 times per hour

Ambient condition                                      Ambient temperature   -20°C –+50°C

                                                                   Relative humidity 5%----95% no condensation

                                                                   Altitude less than 1500m (derating when altitude is more than 1500m)        

Protective functions

Open-phase protection                                Cut off any phase of primary power supply in the course of starting or operation

Over-current protection in operation            Operational Over-current protecting setting:20~500% le 

Unbalanced phase current protection          Unbalanced phase current protection:0~100%

Overload protection                                    Overload protection grade:10A 10 15 20 25 30 0FF

Underload protection                                  Underload protection grade:0~99%

                                                                   Action time of underload protection:0~250s

Start timeout:Start time limit                       0~120S

Over-voltage protection                               When voltage of primary power supply is 70% lower than rated value,

                                                                   under voltage protection is enabled.

Under-voltage protection                             When voltage of primary power supply is 120%higher than rated value,

                                                                   over voltage protection is enabled.

Phase protection                                         Allow to work with any phase sequence (through setting parameter)

Ground protection                                      Protection available when grounding current is higher than set value

 Description of communication

Protocol                                                      Modbus RTU

Communication interface                            RS485

Network connection                                    Each ASAMV plus can communicate with 31 ASAMV plus equipments in network

Function                                                      Operation state and programming can be observed through communication interface.

ASAMV PLUS
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Operating interface

LCD display                                                 LCD display/touch screen display

Language                                                    Chinese,English,Italian 

Keyboard                                                     6touch membrane keyboard

Meter display

Voltage of primary power supply                 Display voltage of three-phase primary power supply

Three-phase current                                     Display current of three-phase major loop

Data record

Fault history                                                Record recent 15 faults information

History of number of starts                          Record number of starts of this soft starter

ASAMV PLUS
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100

150

400

>600

50

75

96

150

200

300

400

500

>600

30

45

60

90

110

130

160

180

200

250

280

320

400

430

500

>600

Voltage Grade Speci�cation W (mm) H (mm) L (mm)Rated Current (A)

ASAMV plus-400-3

ASAMV plus-630-3

ASAMV plus-1600-3

ASAMV plus-2500-3

ASAMV plus-420-6

ASAMV plus-630-6

ASAMV plus-800-6

ASAMV plus-1250-6

ASAMV plus-1600-6

ASAMV plus-2500-6

ASAMV plus-3300-6

ASAMV plus-4150-6

ASAMV plus-5000-6

ASAMV plus-420-10

ASAMV plus-630-10

ASAMV plus-800-10

ASAMV plus-1250-10

ASAMV plus-1500-10

ASAMV plus-1800-10

ASAMV plus-2250-10

ASAMV plus-2500-10

ASAMV plus-2800-10

ASAMV plus-3500-10

ASAMV plus-4000-10

ASAMV plus-4500-10

ASAMV plus-5500-10

ASAMV plus-6000-10

ASAMV plus-7000-10

ASAMV plus-8500-10

3000V

6000V

10000V

10000V

1000

1300

1000

1300

1000

1300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

1500

1600

1500

1600

1500

1600

ASAMV PLUS
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       AC/DC digital converter 
      Two quadrant DCREG2 

Four quadrant DCREG4 

• 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 5متر)
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 AC
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Power rate table:

DCREG.4
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Power rate table:

DCREG.4
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STANDARD ELECTRIC MOTOR
ALUMINIUM
• Single phase
• Three phase
• Two speed
• Self brake
• Special shaft
• IE1 , IE2 &IE3 premium efficiency
• Pole 2-4-6-8
• Ambient temperature: -15 + 40ºC ambient temperature 55ºC ambient temperature on request
• Multi frequencies ( 50&60 Hz(
• Multi voltage
• Frame size: H.56-132
CAST IRON
• Three phase
• Two speed
• Self brake
• Special shaft
• Self ventilated (IC416(
• IE1,IE2&IE3 premium efficiency
• Special tension
• Pole 2-4-6-8
• Bearing SKF , PTC , KLIXON
• Ambient temperature : -15 + 40ºC ambient temperature , 55ºC ambient temperature on request
• Multi frequencies (50&60Hz(
• Multi voltage
• Frame size : H.80-560
IE4 : PERMANENT  MAGNET
• IE4 , three phase , cast iron
• Pole 2-4-6
• Ambient temperature : -15 + 40ºC ambient temperature,
  55ºC ambient temperature on request
• Multi frequencies ( 50&60Hz(
• Multi voltage
• Frame size : H.132-355
SYNCHRONOUS GENERATION
• Outputs : KVA 160—KVA 3250 ÷
• Rated voltage : 400 v-6600 v ÷
• Frequency : 50 Hz—60 Hz ÷
• Cooling method : IC01—IC611-IC81W ÷
• MOUNTING ARRANGMENT: b3 , v1 ÷
• Asynchronous speed: 176—1800 RPM ÷

OME MOTORS
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LOW & MEDIUM & HIGH VOLTAGE
3.3 / 4.16 / 6.6 / 10 / 11 / 13.2 KV  50 / 60 HZ 

INDUCTION MOTORS
• Squirrel cage rotor
• 2—30 pole
• 120—10.800 kw

EXPLOSION PROOF MOTORS
• Ex-d , Ex-de
• Atex category 2G , 2GD , 3GD
• Group IIC
• Ambient temperature: -15 + 40ºC ambient temperature, 55ºC ambient temperature on request
• A21—tD Ip: 55-56-65-66
• IE1 ( IE2 on request ) efficiency
• Ex-na no sparking motors
• Three phase
• Self ventilated
• Voltage 2000-11.000 V
• Frequency 50-60 Hz
• Service factor 1.0
• Ambient temperature –20 +40ºC
• Frame size : H.63– 450
SPECIAL MOTORS
Operating  conditions:
• Ip23 motors
• Drummotors
• Vibro motors
• Ring motors
• Marine motors

OME MOTORS
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SUNWAYTM M XS

Transformerless Single-Phase Solar Inverter

The SunwayTM M XS is the ideal solution for PV plants ranging from 2kWp to 9kWp. Light 

weighted thanks to transformerless architecture which result in best energy efficiency.

Very simple to install, the SunwayTM M XS Features an easy to use interface, the SunwayTM 

M XS is technologically advanced thanks to coloure touchscreen display, the integrated 

datalogger and wireless connectivity. The user can dialogue with the inverter by way of 

special applets downloadable from your mobile phone . Its desighn is unique and stylish.

SUNWAYTM M PLUS

Single phase solar inverter with transformer.

The best solution when the presence of an integrated transformer is requested by regula-

tions or by the functional requirements of a unit , a plant or a network.

SUNWAYTM M Plus is the ideal single phase inverter for compact size grid-connected use 

on a network , for power values from 2 kWp to 7kWp of the photovoltaic field.

Reliable : it guarantees quality and the perfect operation of the plant Being protected 

even in case of unreliable networks . The solidity and strength of the product are guaran-

teed by high quality and very strong materials.

SUNWAYTM  TG 800V STD

Three-phase solar inverter rated output powe from 27 KVA to 100 KVA

Designed for medium scale and rooftop applications SUNWAY TG inverters with integrat-

ed galvanic insulation transformer feature best-in-class technology providing the highest 

flexibility and reliability.

SUNWAY TG product range allows the optimal configuration of medium and large PV 

plants providing the lowest system cost and the maximum yield.

SOLAR & WIND ENERGY
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SUNWAYTM  STATION
Fully integrated outdoor solar power stations.
Santernos Sunway station with integrated DC input with fuses , inverters , medium voltage transformer 
, medium voltage switch gear , PLC and remote control systems , represent a technologically advanced 
plug-and -play Solution for utility scale power generation PV plants.

SUNWAYTM  TG  OUTDOOR

Centralized compact inverters for outdoor applications : 

SUNWAYTM 800V TE OD: integrated transformer, low volt-

age connection, power range from 62 KVA to 100KVA.

SUNWAYTM 1000V TE OD: external transformer, medium 

voltage connection power range from 590KVA to 844 KVA.

SOLAR & WIND ENERGY
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