
 Features & Accessories

Free contacts Relay card

ECO mode

Options:

UPS management software

Backfeed protection system

Remote Panel

ویژگی هاي عمومی

کاربري آسان با پنل جلو و EPO (خاموش اضطراري)

ECO پشتیبانی  از حالت

کارت رله اضافی

گزینه هاي انتخابی

SNMP آداپتور

سیستم محافظت  برگشت برق به شبکه

پنل ریموت

نرم افزار مدیریت یو پی اس
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AURIGA IN در حقیقت یک منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) جدید می باشد که در ساخت آن از IGBT هایی با تکنولوژي چند سطحی استفاده شده است.

که این خانواده از محصوالت در پنج توان ظاهري قابل انتخاب 100، 200، 300، 400 و 600 کیلو ولت آمپر به بازار عرضه شده است که جهت حفاظت هر

چه بیشتر بارها و مصرف کننده ها در برابر Blackout و Brownout کامال مناسب می باشند.

اصل طراحی آن بر مبناي اطمینان و طول عمر باال استوار است. همیشه این مطلب در ذهن ما بوده که حفاظت از دستگاه ها و ماشین االت صنعتی مانند

موتورها، تجهیزات کارگاهی و غیره را فراموش نکنیم و اصول و استاندارد هاي محافظت از اینگونه مصرف کننده ها را رعایت نماییم. هدف اصلی ما

THD دست یافتن به تولید یک محصول جدید با کیفیت و مزایاي باال، کاربري و استفاده آسان و نگهداري کم هزینه می باشد.محصولی که داراي

(مجموع اعوجاج هارمونیک ) کمتر از یک درصد باشد.

Auriga IN is a new Uninterruptible Power Supply, implementing multi-level IGBT technology, The family offers five power
options:100, 200,300, 400 and 600 kVA. It protects any load from blackouts and brownouts.
Design principles are based on reliability and longevity. It was designed keeping in mind the need of industrial loads,
like motors, looms, production workshop machinery, and never forgetting standard loads.
Our target was to achieve a new product with high efficiency, low operational and maintenance costs. A product which
had a total harmonic distortion lower than 1%.

Auriga-IN

Easy and quick to install, Auriga is the best solution for critical load.
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