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يفن مشخصاتجدول
 

135-260V يورود ولتاژ  
  فاز تكفاز

220±12V يخروج ولتاژ  
32Amax يخروج جريان 

8000VAmax يخروج توان  
0.9 از كمتر   بار بيضر 

64A استارت جريان 

50/60Hz فركانس 

3min زمان تاخير وصل  
  )mm(ابعاد يبندبسته بدون 184*422*370

 يبندبسته با 245*445*395  ]عرض *عمق *ارتفاع[

  وزن خالص 29
(kg) 30.6 يبندبسته با 

 
 

  معرفي دستگاه
تـا قـدرت    يگـاز  يآمپر و يا كولرها 32ها تا  ساختمان فاز، محافظت و تقويت يا تضعيف برق تكAVR32Fكيلو وات مدل  8ترانس اتوماتيك 

 .باشد يم دستگاهاين  يها و فيلتر نويزگير از قابليت يبار اضاف طيدر شرا يصوت هشداردهنده. دهد يم انجام را يو يت يب 24000
 

 
ويژهيهاقابليت

  تثبيت ولتاژ برق شهر وتقويت 

 خارج از محدوده مجاز يو خروج يمجهز به سيستم حفاظت در مقابل ولتاژ ورود 

 در مقابل نويزها و اختالالت برق شهر يمصرف يها حفاظت دستگاه  مجهز به فيلتر جهت 

 جهت اعالم اضافه بار يمجهز به هشداردهنده صوت 

 هنگام ضعف بيش از حد برق شهر يمجهز به كليد مخصوص جهت استفاده از روشناي 

 شهر هنگام قطع و وصل برق يمصرف ياه مجهز به مدار تاخير جهت حفاظت دستگاه 

 برق شهر يحفاظت در مقابل رعد و برق و تغييرات ناگهان  
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يفن مشخصاتجدول  
 

155-260V يورود ولتاژ 

  فاز تكفاز
220±12V يخروج ولتاژ  
25Amax يخروج جريان 

6000VAmax يخروج توان 

0.9 كمتر از     بار بيضر 
50A استارت جريان 

50/60Hz فركانس 

3min زمان تاخير وصل  
  )mm(ابعاد يبندبسته بدون 179*377*305

 يبندبسته با 235*390*330 ]عرض*عمق *ارتفاع[

  وزن خالص 21
(kg) 22.5 يبندبسته با 

 

 
 

  معرفي دستگاه
تا قدرت  يگاز يآمپر و يا كولرها 25ها تا  فاز ساختمانتضعيف برق تك ، محافظت و تقويت ياAVR25C كيلو وات مدل 6ترانس اتوماتيك 

  .باشد يم دستگاهاين  يها و فيلتر نويزگير از قابليت يبار اضاف طيدر شرا يدهنده صوتهشدار. دهد يانجام م را يو يت يب 24000
 

 
ژهوي يهاقابليت  

 تقويت و تثبيت ولتاژ برق شهر 

  خارج از محدوده مجاز يو خروج يمقابل ولتاژ ورودمجهز به سيستم حفاظت در 

 در مقابل نويزها و اختالالت برق شهر يمصرف يها حفاظت دستگاه  مجهز به فيلتر جهت 

 جهت اعالم اضافه بار يمجهز به هشداردهنده صوت 

 هنگام ضعف بيش از حد برق شهر يمجهز به كليد مخصوص جهت استفاده از روشناي 

  هنگام قطع و وصل برق شهر يمصرف يها جهت حفاظت دستگاهمجهز به مدار تاخير 

 برق شهر يحفاظت در مقابل رعد و برق و تغييرات ناگهان 



 

          Faratel » Products » AVR Series » Brochure                                  
3 Version: 2.1.4-Fa (1393-08-19) 

 
 

 
 
 

  
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 

يفن مشخصاتجدول  
 

165-235V يورود ولتاژ 

  فاز تكفاز
220±13V يخروج ولتاژ 

5.5Amax يخروج جريان 

2000VAmax يخروج توان 

0.6 كمتر از    بار بيضر 

11A استارت جريان 

50/60Hz فركانس 

5min زمان تاخير وصل  
  )mm(ابعاد يبندبسته بدون  162*199*154

 يبندبسته با 215*285*195 ]عرض*عمق *ارتفاع[

  وزن خالص 6.1
(kg) 6.5 يبندبسته با 

 
 

  معرفي دستگاه
از يخچال و فريـزر در مقابـل    يپيشرفته، بخوب مشخصات كامالً مخصوص يخچال و فريزر تا چهل فوت با AVR40 ترانس اتوماتيك فاراتل مدل

   .نمايد ياز رعد و برق و غيره محافظت م ياختالالت برق شهر، خطرات ناش نوسانات و
 
 

ويژه يهاقابليت   

 تقويت و تثبيت ولتاژ برق شهر 

 خارج از محدوده مجاز يو خروج يمجهز به سيستم حفاظت در مقابل ولتاژ ورود 

 هنگام قطع و وصل برق شهر يمصرف يها مجهز به مدار تاخير جهت حفاظت دستگاه 

 يداخل يحفاظت در مقابل افزايش دما  
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يفن مشخصاتجدول
155-280V يورود ولتاژ 

  فاز تكفاز
220±13V يخروج ولتاژ 

6Amax يخروج جريان 

2000VAmax يخروج توان 

0.5 كمتر از    بار بيضر 

18A استارت جريان 

50/60Hz فركانس 

3min زمان تاخير وصل  
  )mm(ابعاد يبندبسته بدون  162*199*154

 يبندبسته با 215*285*195 ]عرض *عمق *ارتفاع[

  وزن خالص 6.1
(kg) 6.5 يبندبسته با 

  
  

  معرفي دستگاه
 ديتول) تاليجيد ديجد ديسا يبا ديو انواع سا يانواع معمول( يخانگ يزرهايو فر خچاليمخصوص  DigiPower6فاراتل مدل  كياتومات ترانس

 و است آورده ارمغان به دستگاه نيا يبرا را يارزشمند يهايتوانمند تال،يجيكنترل د يو تكنولوژ عيسر يكروكنترلرهاياستفاده از م. شده است
  . مايدناز رعد و برق و غيره محافظت  ياز يخچال و فريزر در مقابل نوسانات و اختالالت برق شهر، خطرات ناش يخوب هشده ب باعث

  
  
ويژه يهاقابليت    

    كروكنترلريم هوشمند ستميس به بودن مجهز 

    كياتومات طور به دستگاه وبيع يابيرد امكان 

    كننده مصرف هاي دستگاه به دنيرس بيآس از يريجلوگجهت ( يخروج قطع و يصوت آالرم جاديا( 

    برق شهر  يناگهان راتييتغ وبرق و صاعقه  ديشد نوسانات برابر در كنندهمصرف يهادستگاه از حفاظت ستميس به بودن مجهز 

    ديجد يزرهايفر و  خچالي در موجود حساس يمدارها از حفاظت يبرا زينو لتريف به بودن مجهز 

    ژنراتور با كار امكان  

    در وقت يجوئ آسان و صرفه راتيجهت تعم ستميماژوالر بودن س 

   برق شهر يحفاظت در مقابل رعد و برق و تغييرات ناگهان  
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  تماس با فاراتل
  

  سازمان فروش  - 
  

، كوي كندوان، )ويال( خيابان انقالب، مقابل خيابان استاد نجات الهي ،تهران: آدرس پستي
  1131834914فاراتل، كد پستي ، ساختمان 12شماره 
  021 -  66700001) 5: (تلفن
  021 - 66709493: فكس

 sales@faratel.com: پست الكترونيكي

 http://www.faratel.com: سايت

  
  

  مركز خدمات پس از فروش  - 
  

شهريور  كيلومتر پنجم جاده قديم كرج، خيابان صنايع فلزي، خيابان هفده ،تهران: آدرس پستي
  1378763511متري شهيد عبدالرحيمي، كد پستي  35، خيابان )آباد شاد(

  021 -61922: تلفن
  021 - 66805525: فكس

  support@faratel.com: پست الكترونيكي
   http://www.faratel.com/support:سايت

  
  نظرات و شكايات -  
  .يدهاي مربوطه را تكميل نماي ه و فرمخواهشمند است جهت شركت در نظرسنجي و يا اعالم شكايات خود به سايت فاراتل مراجع 

 


