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اطالعــات منــدرج درایــن کاتالــوگ همــــواره آخریــن ویرایــش
مشــخصات فنــی محصــوالت میباشــد .باایــن حــال جهــت بهبــود
کیفیــت و مشــخصات محصــوالت « ،شــرکت نیــا ک انــرژی» حــق دارد
بــدون اطــاع قبلــی یــا بعــد از آخریــن ویرایــش مربوطــه تغییراتــی در
محصولایجـــاد نمایــد.
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اطالعــات فنــی مربــوط بــه محصــوالت از طریــق «وب
ســایت نیــا ک انــرژی »در دســترس میباشــد.

درباره نیاک انرژی گلسار...
ش ــرکت نی ــا ک ان ــرژی گلس ــار ب ــه عن ــوان یکـی از ش ــرکتهای زیـر مجموع ــه هلدینـگ گلنـور ص ــدرا در شـهریورماه1400بـا
یه ــای تجدیدپذی ــر  ،ب ــا تکی ــه ب ــر دان ــش فن ــی و تجربـــه  15ســـاله جهـــت
ه ــدف پای ــه گ ــذاری نگاه ــی ن ــو ب ــه ح ــوزه انرژ 
توس ــعه و تمرک ــز بیش ــتر ب ــر ای ــن ح ــوزه ،فعالیـت خ ــود را آغـاز نم ــوده اسـت.
ایــن شــرکت در راســتای تحقــق هــدف راهبــردی صنعــت بــرق کشــور «بــرق بــرای همه»میکوشــد بــا گســترش و ترویــج
انــرژی پــا ک خورشــیدی و همچنیــن حفــظ ســرمایههای ملــی در حــوزه ســوختهای فســیلی گام بــردارد.

حوزه فعالیتها
•مشاوره فنی-اقتصادی احداث نیروگاه
•مطالعه و امکانسنجی نیروگاههای خورشیدی متصل
به شبکه ،جدا از شبکه و روشنایی خورشیدی

واحدهای شرکت نیاک
شــرکت نیــا ک انــرژی جهــت ارائــه خدمــات بــا کیفیــت و
مناســب بــه مشــتریان و صاحبــان مشــاغل در بخشهــای
زیــر در حــال فعالیــت میباشــد:

•فروش تجهیزات خورشیدی

•تحقیق و توسعه

•کنترل کیفیت

•طراحی و ساختاینورهای خورشیدی متصل به شبکه

•فنی و مهندسی

• تضمین کیفیت

•طراحی و ساخت سامانههای خورشیدی(سامانه
قابل حمل ،سامانه هشدار )

• بازرگانی

•برنامه ریزی و تولید

•مهندسی فروش

• مالی و حسابداری

•بازاریابی و فروش

•خدمات پس از فروش

•برگزاری دورههای آموزشی

10

پنلهای فتوولتائیک

23

اینورترهای متصل به شبکه

36

اینورترهای جدا از شبکه

45
شارژ کنترلر

58
باطری

61

سامانه قابل حمل خورشیدی

66

تجهیزات جانبی

73

چراغهای DC

«ش ــرکت نی ــا ک ان ــرژی» ع ــاوه ب ــر انج ــام فعالی ـتهای خ ــود در زمین ــه خدم ــات فن ــی و مهندســـی ،تحقیـــق ،توســــعه
و فرهنگسـ ــازی اسـ ــتفاده از سیسـ ــتمهای فتوولتائیـ ــک ،همـ ــواره کوشـ ــیده اسـ ــت کاالهـ ــای مــــورد اســـتفاده جهـــت
اج ــرای پروژ هه ــای خ ــود را از معتب ــر و ش ــناخته ش ــدهترین نا مه ــای تج ــاری تهی ــه نمای ــد .در همیـــن راســـتا همـــکاری
له ــای خورشـــیدی ،باتـری،
وس ــیعی ب ــا تولی ــد کننـد هه ــای معتب ــر در زمین ــه تامی ــن تجهی ــزات فتوولتائی ــک اع ــم از پنـ 
ش ــارژرکنترلر ،اینورتـره ــای خورشـیدی(متص ــل ب ــه ش ــبکه و ج ــدا از ش ــبکه) و سیس ــتمهای مانیتورینـــگ داشـــته و بـــه
عن ــوان نماین ــده و ی ــا توزی ــع کنن ــده آنه ــا در ح ــال فعالی ــت میباشد.
نامهای تجاری که نیا ک انرژی در تامین تجهیزات خود با آنها همکاری متقابل دارد عبارتند از :

Wire&Cable

SIGMA

جدول عالئم اختصاری

تلرانس مثبت توان

Deep
cycle

چرخه عمیق

منبع نور LED

تکنولوژی Half-Cut

اینورتر خورشیدی

طول عمر باال

تکنولوژیPERC

تک فاز

ماژوالر

مولتی باس بار

سه فاز

نورافکن

تحمل فشار مکانیکی

ماژول Wi-Fi

خیابانی

سلول پلی کریستال

بلوتوث

نصب سریع

سلول مونوکریستال

سطح صدا

پخش نور متقارن

نصب دیواری

پخش نور نامتقارن

باتری سرب اسید

کالس یک حفاظتی

مدوالسیون عرض پالس()PWM

الکترولیت ژل

بدون فن

ردیابی نقطه حداکثر توان()MPPT

حداقل اتالف آب

تهویه با فن

موج سینوسی خالص

باتری لیتیوم یون

IR

خود دشارژی پایین

اتصال کابل از سمت پایین

موج سینوسی خالص فرکانس
باال

درگاه USB

شارژ باتری با آداپتور برق شهر

کابل دو رشته

شارژ معمولی

شارژ باتری با پنل خورشیدی

کانکتور نری و مادگی

شارژ سریع()Fast Charge

المپ DC

نشانگر LED

قابل برنامه ریزی

سازه قابل تنظیم

صفحه نمایشگر LCD

پروتکل ارتباطی  Modbusبا
کابل RS485

نصب بدون ابزار

درجه حفاظت در برابر برخورد
اجسام سخت()IK

کنترل از راه دور با کابل RJ45

فیوز

درجه حفاظت IP

مادون قرمز()IR

محدوده دمای عملکرد

پنلهای فتوولتائیک
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مشخصات الکتریکی(در شرایط تست استاندارد())STC

پنل پلی کریستال  10وات
کد محصول270301030:

شاخص

JS 10

توان ماکزیمم()W

10

تلرانس توان خروجی()%

±5

راندمان()%

10.6

ولتاژ در ماکزیمم توان()V

18.4

جریان در ماکزیمم توان()A

0.54

ولتاژ مدار باز()V

22.5

جریان اتصال کوتاه()A

0.57

ضریب تامینFill Factor/

0.77

تعداد سلول

36

مشخصات دمایی(در شرایط تست())NOCT

دمای نامیسلول(در وضعیت عملکرد)
25

ضریب دمایی (Pmax )%/°C

190

ضریب دمایی ()%/°C

Voc

ضریب دمایی(ISC )%/°C

مشخصاتمکانیکی
ابعاد()mm
496

وزن()Kg

مشخصاتبستهبندی

تعداد پنل در هر بسته بندی(عدد)
85

-0.45
-0.37
0.06

496×190×25

ابعادبسته بندی()mm

40

46±2

مشخصاتعمومی

محدوده دمای عملکرد()°C

1.5

511×205×285
10

-40~+85

12
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مشخصات الکتریکی(در شرایط تست استاندارد())STC

پنل پلی کریستال  20وات
کد محصول270301033:

شاخص

JS 20

توان ماکزیمم()W

20

تلرانس توان خروجی()%

±5

راندمان()%

14.1

ولتاژ در ماکزیمم توان()V

18.3

جریان در ماکزیمم توان()A

1.09

ولتاژ مدار باز()V

22.3

جریان اتصال کوتاه()A

1.15

ضریب تامینFill Factor/

0.77

تعداد سلول

36

مشخصات دمایی(در شرایط تست())NOCT

دمای نامیسلول(در وضعیت عملکرد)
25

ضریب دمایی (Pmax )%/°C

345

ضریب دمایی ()%/°C

Voc

ضریب دمایی(ISC )%/°C

مشخصاتمکانیکی
ابعاد()mm
وزن()Kg

410

مشخصاتبستهبندی

تعداد پنل در هر بسته بندی(عدد)
85

www.niakenergy.co

-0.45
-0.37
0.06

410×345×25

ابعادبسته بندی()mm

40

46±2

مشخصاتعمومی

محدوده دمای عملکرد()°C

2.0

425×360×285
10

-40~+85

13
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مشخصات الکتریکی(در شرایط تست استاندارد())STC
شاخص

پنل پلی کریستال  40وات
کد محصول270301037:

JS 40

توان ماکزیمم()W

40

تلرانس توان خروجی()%

±5

راندمان()%

14.4

ولتاژ در ماکزیمم توان()V

18.3

جریان در ماکزیمم توان()A

2.19

ولتاژ مدار باز()V

22.7

جریان اتصال کوتاه()A

2.31

ضریب تامینFill Factor/

0.76

تعداد سلول

36

مشخصات دمایی(در شرایط تست())NOCT

دمای نامیسلول(در وضعیت عملکرد)
ضریب دمایی (Pmax )%/°C
ضریب دمایی ()%/°C

Voc

ضریب دمایی(ISC )%/°C

مشخصاتمکانیکی
670

25
415

-0.37
0.06

ابعاد()mm
وزن()Kg

3.2

مشخصاتبستهبندی

تعداد پنل در هر بسته بندی(عدد)
85

-0.45

640×415×25

ابعادبسته بندی()mm

40

46±2

مشخصاتعمومی

محدوده دمای عملکرد()°C

430×685×175
6

-40~+85
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مشخصات الکتریکی(در شرایط تست استاندارد())STC
شاخص

پنل پلی کریستال  60وات
کد محصول270301038:

JS 60

توان ماکزیمم()W

60

تلرانس توان خروجی()%

±5

راندمان()%

15.2

ولتاژ در ماکزیمم توان()V

18.4

جریان در ماکزیمم توان()A

3.26

ولتاژ مدار باز()V

22.4

جریان اتصال کوتاه()A

3.44

ضریب تامینFill Factor/

0.77

تعداد سلول

36

مشخصات دمایی(در شرایط تست())NOCT

دمای نامیسلول(در وضعیت عملکرد)
ضریب دمایی (Pmax )%/°C

670

30

46±2

ضریب دمایی ()%/°C

-0.45

Voc

-0.37

ضریب دمایی(ISC )%/°C

0.06

مشخصاتمکانیکی
590

ابعاد()mm

670×590×30

وزن()Kg

4.6

مشخصاتبستهبندی

ابعادبسته بندی()mm
تعداد پنل در هر بسته بندی(عدد)
85

www.niakenergy.co

40

مشخصاتعمومی

محدوده دمای عملکرد()°C

605×685 ×205
6

-40~+85
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مشخصات الکتریکی(در شرایط تست استاندارد())STC

پنل پلی کریستال  90وات
کد محصول270301040:

شاخص

JS 90

توان ماکزیمم()W

90

تلرانس توان خروجی()%

±5

راندمان()%

15.7

ولتاژ در ماکزیمم توان()V

18.9

جریان در ماکزیمم توان()A

4.75

ولتاژ مدار باز()V

23.0

جریان اتصال کوتاه()A

5.13

ضریب تامینFill Factor/

0.76

تعداد سلول

36

مشخصات دمایی(در شرایط تست())NOCT

دمای نامیسلول(در وضعیت عملکرد)
670

30

ضریب دمایی (Pmax )%/°C
ضریب دمایی ()%/°C

Voc

ضریب دمایی(ISC )%/°C

مشخصاتمکانیکی
ابعاد()mm
855

وزن()Kg

مشخصاتبستهبندی

تعداد پنل در هر بسته بندی(عدد)
85

-0.45
-0.37
0.06

855×670×30

ابعادبسته بندی()mm

40

46±2

مشخصاتعمومی

محدوده دمای عملکرد()°C

6.7

870×685×205
6

-40~+85
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مشخصات الکتریکی(در شرایط تست استاندارد())STC

پنل پلی کریستال  100وات
کد محصول270301058:

شاخص

JS 100

توان ماکزیمم()W

100

تلرانس توان خروجی()%

±5

راندمان()%

15.0

ولتاژ در ماکزیمم توان()V

18.5

جریان در ماکزیمم توان()A

5.41

ولتاژ مدار باز()V

22.9

جریان اتصال کوتاه()A

5.74

ضریب تامینFill Factor/

0.76

تعداد سلول

36

مشخصات دمایی(در شرایط تست())NOCT

دمای نامیسلول(در وضعیت عملکرد)
25

46±2

ضریب دمایی (Pmax )%/°C

660

-0.45

ضریب دمایی (Voc )%/°C

-0.37

ضریب دمایی (ISC )%/°C

0.06

مشخصاتمکانیکی
1010

ابعاد()mm
وزن()Kg

85

www.niakenergy.co

40

1010×660×25

مشخصاتبستهبندی

7.7

ابعادبسته بندی()mm

1025×675×175
1520×740×860

تعداد پنل در هر بسته بندی(عدد)

6
26

مشخصاتعمومی
محدوده دمای عملکرد()°C

-40~+85
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مشخصات الکتریکی(در شرایط تست استاندارد())STC

پنل پلی کریستال  150وات
کد محصول270301031:

شاخص

JS 150

توان ماکزیمم()W

150

تلرانس توان خروجی()%

±5

راندمان()%

15.1

ولتاژ در ماکزیمم توان()V

18.5

جریان در ماکزیمم توان()A

8.12

ولتاژ مدار باز()V

22.9

جریان اتصال کوتاه()A

8.61

ضریب تامینFill Factor/

0.76

تعداد سلول

36

مشخصات دمایی(در شرایط تست())NOCT

دمای نامیسلول(در وضعیت عملکرد)
35

46±2

ضریب دمایی (Pmax )%/°C

670

-0.45

ضریب دمایی (Voc )%/°C

-0.37

ضریب دمایی (ISC )%/°C

0.06

مشخصاتمکانیکی
ابعاد()mm
1480

وزن()Kg

1480×670×35

مشخصاتبستهبندی

ابعادبسته بندی()mm
تعداد پنل در هر بسته بندی(عدد)
85

40

مشخصاتعمومی
محدوده دمای عملکرد()°C

10.8

1495×685×90
1520×1135×850
2
30

-40~+85
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مشخصات الکتریکی(در شرایط تست استاندارد())STC

پنل مونو کریستال  455وات

توان ماکزیمم()W

455

تلرانس توان خروجی()%

0~5

راندمان()%

20.9

ولتاژ در ماکزیمم توان()V

41.64

جریان در ماکزیمم توان()A

10.92

ولتاژ مدار باز()V

49.5

جریان اتصال کوتاه()A

11.66

ضریب تامینFill Factor/

0.788
)144(6×24

تعداد سلول

تکنولوژی(ها)
تعداد باس بار(عدد)

کد محصول270301060:
35

شاخص

LR4-72HPH-455M

PERC/ Half-cell
11

مشخصات دمایی(در شرایط تست())NOCT

دمای نامیسلول(در وضعیت عملکرد)

1038

45±2

ضریب دمایی (Pmax )%/°C

-0.35

ضریب دمایی (Voc )%/°C

-0.275

ضریب دمایی (ISC )%/°C

0.045

مشخصاتمکانیکی
ابعاد()mm

2094×1038×35

وزن()Kg

23.5

2094

مشخصاتبستهبندی

تعداد پنل در هر بسته بندی(عدد)

مشخصاتعمومی

85

40

محدوده دمای عملکرد()°C

افت عملکرد پس از 25سال()%
درجه حفاظت IP

www.niakenergy.co

گارانتی(سال)

30
-40~+85
IP68
12
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مشخصات الکتریکی(در شرایط تست استاندارد())STC
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شاخص

JAM72S30-540/MR

توان ماکزیمم()W

540

تلرانس توان خروجی()%

0~5

راندمان()%

20.9

ولتاژ در ماکزیمم توان()V

41.64

جریان در ماکزیمم توان()A

12.97

ولتاژ مدار باز()V

49.60

جریان اتصال کوتاه()A

13.86

ضریب تامینFill Factor/

0.785
)144(6×24

تعداد سلول

تکنولوژی(ها)

پنل مونو کریستال  540وات

PERC/ Half-cell

تعداد باس بار(عدد)

11

مشخصات دمایی(در شرایط تست())NOCT

کد محصول270301059:

دمای نامیسلول(در وضعیت عملکرد)

45±2

ضریب دمایی (Pmax )%/°C

-0.350

ضریب دمایی (Voc )%/°C

-0.275

ضریب دمایی (ISC )%/°C

مشخصاتمکانیکی
ابعاد()mm

2279±2×1134±2×35±1

وزن()Kg

28.6±3%

مشخصاتبستهبندی

تعداد پنل در هر بسته بندی(عدد)

31

کانتینر /تعداد پنل در هر کانتینر(عدد)

620/40ft

مشخصاتعمومی

85

40

0.045

محدوده دمای عملکرد()°C

افت عملکرد پس از 25سال()%
درجه حفاظت IP
گارانتی(سال)

-40~+85
15.2
IP68
12

20

مشخصات الکتریکی(در شرایط تست استاندارد())STC
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شاخص

UL-455M-144HV

توان ماکزیمم()W

455

تلرانس توان خروجی()W

0~+5

راندمان()%

20.93

ولتاژ در ماکزیمم توان()V

41.1

جریان در ماکزیمم توان()A

11.07

ولتاژ مدار باز()V

49.9

جریان اتصال کوتاه()A

11.64

ضریب تامینFill Factor /

0.79

تعداد سلول

تکنولوژی(ها)

پنل مونو کریستال  455وات

PERC/ Half-cell

تعداد باس بار

9BB

مشخصات دمایی(در شرایط تست())NOCT

کد محصول270301059:
35±1

)144(6×24

دمای نامیسلول(در وضعیت عملکرد)
ضریب دمایی (Pmax )%/°C

1038±2

ضریب دمایی ()%/°C

2094±2
85

+0.049

مشخصاتمکانیکی

ابعاد()mm

2094×1038×35

وزن()Kg

24

مشخصاتبستهبندی

تعداد پنل در هر بسته بندی(عدد)

65

کانتینر /تعداد پنل در هر کانتینر(عدد)

715/40ft

محدوده دمای عملکرد()°C

افت عملکرد پس از 25سال()%
درجه حفاظت IP

www.niakenergy.co

-0.330

ISC

مشخصاتعمومی

40

-0.360

Voc

ضریب دمایی()%/°C

998±2

43±2

گارانتی(سال)

-40~+85
15.2
IP68
12
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مشخصات الکتریکی(در شرایط تست استاندارد())STC
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شاخص

پنل مونو کریستال  540وات

توان ماکزیمم()W

550

تلرانس توان خروجی()W

0~+5

راندمان()%

21.28

ولتاژ در ماکزیمم توان()V

41.9

جریان در ماکزیمم توان()A

13.13

ولتاژ مدار باز()V

50

جریان اتصال کوتاه()A

13.75

ضریب تامینFill Factor /

0.8

تعداد سلول

)144(6×24

تکنولوژی(ها)

PERC/ Half-cell

تعداد باس بار

10BB

مشخصات دمایی(در شرایط تست())NOCT

کد محصول270301059:
35

UL-550M-144HV

دمای نامیسلول(در وضعیت عملکرد)

43±2

ضریب دمایی (Pmax )%/°C

1134

ضریب دمایی ()%/°C

-0.360

Voc

-0.290

ضریب دمایی (ISC )%/°C

+0.049

مشخصاتمکانیکی

ابعاد()mm

2279×1134×35

وزن()Kg

28.3

2279

مشخصاتبستهبندی

تعداد پنل در هر بسته بندی(عدد)

62

کانتینر /تعداد پنل در هر کانتینر(عدد)

620/40ft

مشخصاتعمومی

85

998±2

40

محدوده دمای عملکرد()°C

افت عملکرد پس از 25سال()%
درجه حفاظت IP
گارانتی(سال)

-40~+85
IP68
12

22

اینورترهای متصل به شبکه

مشخصاتالکتریکی
شاخص

GS-5000-S

GS-3000-S

ورودی()DC
ماکزیمم توان ورودی()W

اینورتر آرکا  )5,3KW(-تک فاز
کد محصول3کیلووات270502093 :
کد محصول5کیلووات270502087 :

6500

3900

ماکزیمم ولتاژ ورودی()V

600

ولتاژ راه اندازی()V

120

ولتاژ نامیورودی()V

360

محدوده ولتاژ MPPT

90 - 550 V

محدوده ولتاژ  MPPTدر بار کامل()V

250 - 480

150 - 480

ماکزیمم جریان ورودی

11A×2

ماکزیمم جریان اتصال کوتاه()A

12 A×2

تعداد ورودیهای مستقلMPPT

خروجی()AC

2

ماکزیمم توان خروجی()KW

3

5

ماکزیمم جریان خروجی()A

13

21.8

ولتاژ نامیشبکه()Vac

230

محدوده ولتاژ شبکه()Vac

180-280

فرکانس نامیشبکه()Hz

50 / 60

محدوده فرکانس شبکه()Hz

45 - 55 / 55 - 65

هارمونیک

< 3%

ضریب توان

> 0.99

ضریب توان قابل تنظیم

پیش فاز ~ 0.8پس فاز 0.8

24
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راندمان
ماکزیمم راندمان()%

97.8

راندمان(اروپایی)()%

97.3

مشخصاتمکانیکی
ابعاد()mm

370×126.5×420

وزن()Kg

10.9

مشخصاتعمومی
محدوده دمای عملکرد()°C

-25 ~ +60

رطوبت نسبی()%

0~100

درجه حفاظت IP

IP65

سایر مشخصات
حفاظتها
ارتباطات

حفاظت در برابر جزیرهای شدن،حفاظت اتصال کوتاه خروجی ،حفاظت جریان نشتی،
حفاظت از جا به جایی قطبها ،تشخیص امپدانس ورودی  ،DCسوئیچ  ، DCحفاظت
از نوسانات شدید(ضربان)AC
ماژول Wi-Fi

نمایشگر

نشانگرLED

مصرف در شب

<0.5W

تهویه

طبیعی

روش نصب

دیواری

جنس بدنه

آلومینیوم دایکاست

پایانه سیم کشی DC

MC4

پایانه سیم کشی AC

Plug and play

ارتفاع از سطح دریا()m

4000m

سطح صدا

<40db

www.niakenergy.co
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مشخصاتالکتریکی
شاخص

GS-5000-T

GS-10000-T

GS-16000-T

13000

20800

ورودی()DC
ماکزیمم توان ورودی()W

6500

ماکزیمم ولتاژ ورودی()V

1000

ولتاژ راه اندازی()V

اینورتر آرکا  )5,10,16KW(-سه فاز
کد محصول5کیلووات270502088 :
کد محصول10کیلووات270502089 :
کد محصول16کیلووات270502090 :

180

محدوده ولتاژ MPPT

120 - 950 V

محدوده ولتاژ  MPPTدر بار کامل()V

250 - 850

250
200 - 950 V
470 - 850

500 - 850

ماکزیمم جریان ورودی()A

11 / 11 A

11A×2 / 11 A

ماکزیمم جریان اتصال کوتاه

12 / 12 A

12A×2 / 12 A
2

تعداد ورودیهای مستقلMPPT
تعداد ورودیهای DC

515

166.5

515

1000

A:2/B:1

A:1/B:1

خروجی()AC

ماکزیمم توان خروجی()KW

5

10

16

ماکزیمم توان موثر()KW

5

10

16

ماکزیمم توان ظاهری()KVA

5

10

16

ماکزیمم جریان خروجی()A

7.3

14.5

23.2

ولتاژ نامیشبکه

230V/400V,3W+N+PE

محدوده ولتاژ شبکه()Vac

176-276 / 304-480

فرکانس نامیشبکه()Hz

50 / 60

محدوده فرکانس شبکه()Hz

45 - 55 / 55 - 65

هارمونیک

< 3%

ضریب توان

> 0.99

ضریب توان قابل تنظیم

پیش فاز  ~ 0.8پس فاز 0.8
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راندمان
ماکزیمم راندمان()%

98.65

راندمان(اروپایی)()%

98.2

مشخصاتمکانیکی
ابعاد()mm

515×166.5×435

وزن()Kg

25

مشخصاتعمومی
محدوده دمای عملکرد()°C

-25 ~ +60

رطوبت نسبی()%

0~100

درجه حفاظت IP

IP65

سایر مشخصات
حفاظتها
کالس حفاظتی
طبقه بندی ولتاژ باال
ارتباطات

حفاظت در برابر جزیرهای شدن ،حفاظت افزایش ولتاژ خروجی ،حفاظت افزایش
جریان خروجی ،حفاظت جریان نشتی ،حفاظت از جا به جایی قطبها ،حفاظت نوسان
شدید(ضربان)  ،DC/ACتشخیص مقاومت عایق زمین ،سوئیچ DC
I
)III(AC

II(DC) /

ماژول Wi-Fi

نمایشگر

نشانگرLED

مصرف در شب

<1W

تهویه

طبیعی ،فن()16Kw

روش نصب

دیواری

جنس بدنه

آلومینیوم دایکاست

ایزوالسیون

بدون ترانسفورماتور

ارتفاع از سطح دریا()m

2000

www.niakenergy.co
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مشخصاتالکتریکی
شاخص

GS-20000-T

GS-25000-T

26000

32500

ورودی()DC
ماکزیمم توان ورودی()W

اینورتر آرکا  )20,25KW(-سه فاز
کد محصول20کیلووات270502091 :
کد محصول25کیلووات270502092 :

225

ماکزیمم ولتاژ ورودی()V

1100

ولتاژ راه اندازی()V

250

محدوده ولتاژ MPPT

200 - 950 V

محدوده ولتاژ  MPPTدر بار کامل()V

470-850

ماکزیمم جریان ورودی()A

11×2A / 11×2A

11×3A / 11×2A

ماکزیمم جریان اتصال کوتاه

12×2A / 12×2A

12×3A / 12×2A

تعداد ورودیهای مستقلMPPT
تعداد ورودیهای DC

635

2
A:3/B:2

A:2/B:2

خروجی()AC

ماکزیمم توان خروجی()KW

20

25

ماکزیمم توان موثر()KW

20

25

ماکزیمم توان ظاهری

20

25

ماکزیمم جریان خروجی()A

29

36.3

480

ولتاژ نامیشبکه

230V/400V,3W+N+PE

محدوده ولتاژ شبکه()Vac

176-276 / 304-480

فرکانس نامیشبکه()Hz

50 / 60

محدوده فرکانس شبکه()Hz

45 - 55 / 55 - 65 Hz

هارمونیک

< 3%

ضریب توان

> 0.99

ضریب توان قابل تنظیم

پیش فاز  ~ 0.8پس فاز 0.8
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راندمان
ماکزیمم راندمان()%

98.9

راندمان(اروپایی)()%

98.5

مشخصاتمکانیکی
ابعاد()mm

635×225×480

وزن()Kg

43

مشخصاتعمومی
محدوده دمای عملکرد()°C

-25 ~ +60

رطوبت نسبی()%

0~100

درجه حفاظت IP

IP65

سایر مشخصات
حفاظتها
کالس حفاظتی
طبقه بندی ولتاژ باال
ارتباطات

حفاظت در برابر جزیرهای شدن ،حفاظت افزایش ولتاژ خروجی ،حفاظت افزایش
جریان خروجی ،حفاظت جریان نشتی ،حفاظت از جا به جایی قطبها ،حفاظت نوسان
شدید(ضربان)  ،DC/ACتشخیص مقاومت عایق زمین ،سوئیچ DC
I
)III(AC

II(DC) /

ماژول Wi-Fi

نمایشگر

نشانگرLED

مصرف در شب

<1W

تهویه

طبیعی ،فن()25Kw

روش نصب

دیواری

جنس بدنه

آلومینیوم دایکاست

ایزوالسیون

بدون ترانسفورماتور

ارتفاع از سطح دریا()m

2000

www.niakenergy.co
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مشخصاتالکتریکی
شاخص

ورودی()DC

اینورتر )2.5KW( -SBتک فاز
کد محصول270502056 :

ماکزیمم توان پنل ورودی()W

5000

ماکزیمم ولتاژ ورودی()V

600

محدوده ولتاژ MPPT

260 - 500

ولتاژ نامیورودی()V

360

مینیمم ولتاژ ورودی()V

50

ولتاژ ورودی اولیه()V

80

ماکزیمم جریان ورودی(هر)String

10 A

ماکزیمم جریان اتصال کوتاه(هر)String

18 A

تعداد ورودیهای مستقل/MPPT
تعداد  stringدر هر ورودی MPP

1/1

خروجی()AC

120

460

SB2.5-1VL-40

357

توان نامی()KW)(230V@5Hz

2.5

ماکزیمم توان ظاهری()VA

2.5

ولتاژ نامی()Vac

220/230/240

محدوده ولتاژ نامی()Vac

180-280

فرکانس نامیشبکه()Hz

50 / 60

محدوده فرکانس شبکه()Hz

45 - 55 / 55 - 65

ماکزیمم جریان خروجی()A

11

ضریب توان

1

ضریب توان قابل تنظیم

پیش فاز  ~ 0.8پس فاز 0.8
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راندمان
ماکزیمم راندمان()%

97.2

راندمان(اروپایی)()%

96.7

مشخصاتمکانیکی
ابعاد()mm

460×357×120

وزن()Kg

9.2

مشخصاتعمومی
محدوده دمای عملکرد()°C

-40 ~ +60

رطوبت نسبی()%

0~100
IP65

درجه حفاظت IP

سایر مشخصات
I

کالس حفاظتی
ارتباطات

WLAN / Ethernet

پروتکلهای ارتباطی

Modbus, Webconnect

نمایشگر اطالعات

تلفن همراه،تبلت ،لپ تاپ

مصرف در شب

2W

تهویه

همرفتی )(Convection

اتصال DC

SUNCLIX

اتصال AC

کانکتور

ایزوالسیون

بدون ترانسفورماتور

سطح صدا

<25 db

40

www.niakenergy.co
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مشخصاتالکتریکی
STP10.03AV-40

شاخص

ورودی()DC
ماکزیمم توان پنل ورودی()W

15000

ماکزیمم ولتاژ ورودی()V

1000

محدوده ولتاژ MPPT

320 - 800 V
580

ولتاژ نامیورودی()V

125

مینیمم ولتاژ ورودی()V

اینورتر )10KW( -STPسه فاز

175

ولتاژ ورودی اولیه()V

A:20A / B:12A

ماکزیمم جریان ورودی(هر)String

کد محصول270502049 :

A:30A / B:18A

ماکزیمم جریان اتصال کوتاه(هر)String
تعداد ورودیهای مستقل/MPPT
تعداد  stringدر هر ورودی MPP

A:2, B:1.5

خروجی()AC

176

توان نامی()K)(230V@5Hz

497

ماکزیمم توان ظاهری()VA
ولتاژ نامی()Vac

460

محدوده ولتاژ نامی()Vac
فرکانس نامیشبکه()Hz
محدوده فرکانس شبکه()Hz
ماکزیمم جریان خروجی()A
ضریب توان
ضریب توان قابل تنظیم

10
10
3/N/PE:220/380
3/N/PE:230/400
3/N/PE:240/415
180-280
50 / 60
45 - 55 / 55 - 65
3×14.5A
1

پیش فاز ~  ~ 0.8پس فاز 0.8
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راندمان
ماکزیمم راندمان()%

98.3

راندمان(اروپایی)()%

98

مشخصاتمکانیکی
ابعاد()mm

460×497×176

وزن()Kg

20.5

مشخصاتعمومی
محدوده دمای عملکرد()°C

-25 ~ +60

رطوبت نسبی()%

0~100

درجه حفاظت IP

IP65

سایر مشخصات
I

کالس حفاظتی
ارتباطات

WLAN / Ethernet

پروتکلهای ارتباطی

Modbus, Webconnect

نمایشگر اطالعات

تلفن همراه،تبلت ،لپ تاپ

مصرف در شب

5W

تهویه

همرفتی )(Convection

اتصال DC

SUNCLIX

اتصال AC

کانکتور

ایزوالسیون

بدون ترانسفورماتور

سطح صدا

<30 db

25

www.niakenergy.co
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مشخصاتالکتریکی
STP15000TL-30

شاخص

ورودی()DC

اینورتر )15KW( -STPسه فاز

ماکزیمم توان پنل ورودی()W

27000

توان نامی()w

15330

ماکزیمم ولتاژ ورودی()V

1000

محدوده ولتاژMPPT

240 - 800 V

ولتاژ نامیورودی()V

600 V

ولتاژ ورودی راه اندازی()A

188V

ماکزیمم جریان ورودی()A

A:33 / B:33

ماکزیمم جریان اتصال کوتاه()A

A:43 / B:43

ماکزیمم جریان ورودی()A

A:30 / B:18

تعداد ورودیهای مستقل/MPPT
تعداد  stringدر هر ورودی MPP

کد محصول270502069 :

خروجی()AC

توان نامی()KW)(230V@5Hz
264

ماکزیمم توان ظاهری()VA

682

ولتاژ نامی()Vac
محدوده ولتاژ نامی()Vac
فرکانس نامیشبکه()Hz
661

محدوده فرکانس شبکه()Hz
ماکزیمم جریان خروجی()A
جریان خروجی نامی
ضریب توان(توان نامی)
ضریب توان قابل تنظیم
THD

2/A:2, B:1
15
15
3/N/PE:220/380
3/N/PE:230/400
3/N/PE:240/415
180-280
50 / 60
45 - 55 / 55 - 65
29
21.7
1

پیش فاز ~  ~ 0.8پس فاز 0.8
≤3%
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راندمان
ماکزیمم راندمان()%

98.4

راندمان(اروپایی)()%

98

مشخصاتمکانیکی
ابعاد()mm

661×682×264

وزن()Kg

61

مشخصاتعمومی
محدوده دمای عملکرد()°C

-25 ~ +60

رطوبت نسبی()%

0~100

درجه حفاظت IP

IP65

سایر مشخصات
ارتباطات

RS485, Speedwire, Webconnect

پروتکلهای ارتباطی

Modbus, Webconnect, SMA Data

نمایشگر اطالعات

تلفن همراه،تبلت ،لپ تاپ

مصرف در شب

1W

تهویه

Opticool

اتصال DC

SUNCLIX

اتصال AC

Spring-cage terminal

ایزوالسیون

بدون ترانسفورماتور

سطح صدا

<51 db

25
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51
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اینورترهای جدا از شبکه

www.niakenergy.co

مشخصاتالکتریکی

اینورتر 350- IPowerوات
کد محصول270502025 :

شاخص

IP350-12

توان خروجی پیوسته()W

280

توان خروجی(15دقیقه اول)()W

350

توان لحظهای()W

750

ولتاژ خروجی()V

)220 VAC(±5%), 230 VAC(-7%~+5%

فرکانس خروجی

50/60 Hz ±0.1%

شکل موج خروجی

موج سینوسی خالص

اعوجاجهارمونیکی کل

THD≤3%

ضریب توان بار

0.2-1

ولتاژ ورودی نامی()VDC

12

محدوده ولتاژ ورودی()VDC

10.8~16

ولتاژ لحظهای ورودی()VDC

<32

بیشینه راندمان خروجی()%

91

جریان بی باری()A

<0.7

پورت USB

5VDC/MAX.1A

کابل RS485

57.7

214

ابعاد()mm

214×105.5×57.7

وزن()Kg

1

مشخصاتعمومی

105

محدوده دمای عملکرد()°C

-20~+45

رطوبت نسبی()%

<95

درجه حفاظت IP

IP20

45
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مشخصاتمکانیکی

-

20

20
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مشخصاتالکتریکی
شاخص

اینورتر 500- IPowerوات
کد محصول270502026 :IP500/12V
کد محصول270502023 :IP500/24V

IP500-12

توان خروجی پیوسته()W

400W

توان خروجی(15دقیقه اول)()W

500W

توان لحظهای()W

1000W

ولتاژ خروجی()V

)220VAC(±5%), 230VAC(±5%

فرکانس خروجی

50/60 Hz ±0.1%

شکل موج خروجی

موج سینوسی خالص

اعوجاجهارمونیکی کل

THD≤3%
0.2-1

ضریب توان بار
ولتاژ ورودی نامی()VDC

12

24

محدوده ولتاژ ورودی()VDC

10.8~16

21.6~32

ولتاژ لحظهای ورودی()VDC

<32

<44

بیشینه راندمان خروجی()%

92

92

جریان بی باری()A

<0.9

پورت USB
74.5

کابل RS485

232

IP500-22

<0.5
5VDC/MAX.1A

مشخصاتمکانیکی

-

ابعاد()mm

232×132×74.5

وزن()Kg

1.7Kg

محدوده دمای عملکرد()°C

مشخصاتعمومی

-20°C~+45°C

231.5

رطوبت نسبی

<95%

درجه حفاظت IP

IP20

45

20

20
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مشخصاتالکتریکی

اینورتر 1000- IPowerوات
کد محصول270502019 :

شاخص

IP1000-22

توان خروجی پیوسته()W

800

توان خروجی(15دقیقه اول)()W

1000

توان لحظهای()W

1600

ولتاژ خروجی()V

)220VAC(±5%), 230VAC(±5%

فرکانس خروجی

50/60 Hz ±0.1%

شکل موج خروجی

موج سینوسی خالص

اعوجاجهارمونیکی کل

THD≤3%

ضریب توان بار

0.2-1

ولتاژ ورودی نامی()VDC

24

محدوده ولتاژ ورودی()VDC

21.6~32

ولتاژ لحظهای ورودی()VDC

<40

بیشینه راندمان خروجی()%

94.50

جریان بی باری()A

<0.5

پورت USB

5VDC/MAX.1A

98.5

کابل RS485

284.7

ابعاد()mm

284.7×231.5×98.5

وزن()Kg

3.6

مشخصاتعمومی

231.5

محدوده دمای عملکرد()°C

-20~+45

رطوبت نسبی()%

<95

درجه حفاظت IP

IP20

45
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مشخصاتمکانیکی

5VDC/200mA

20

20
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مشخصاتالکتریکی

اینورتر 1500- IPowerوات
کد محصول270502020 :

شاخص

IP1500-22

توان خروجی پیوسته()W

1200

توان خروجی(15دقیقه اول)()W

1500

توان لحظهای()W

2400

ولتاژ خروجی()v

)220VAC(±5%), 230VAC(-7%~+5%

فرکانس خروجی

50/60 Hz ±0.1%

شکل موج خروجی

موج سینوسی خالص

اعوجاجهارمونیکی کل

THD≤3%

ضریب توان بار

0.2-1

ولتاژ ورودی نامی()VDC

24

محدوده ولتاژ ورودی()VDC

21.6~32

ولتاژ لحظهای ورودی()VDC

<40

بیشینه راندمان خروجی()%

94

جریان بی باری()A

<0.6

پورت USB

5VDC/MAX.1A

98.5

کابل RS485

284.7

مشخصاتمکانیکی

5VDC/200mA

ابعاد()mm

284.7×231.5×98.5

وزن()Kg

3.9

مشخصاتعمومی

231.5

محدوده دمای عملکرد()°C

-20~+45

رطوبت نسبی()%

<95

درجه حفاظت IP

IP20

45

20

20

40

www.niakenergy.co

مشخصاتالکتریکی
شاخص

IP2000-22

IP2000-42

توان خروجی پیوسته()W

1600

1600

توان خروجی(15دقیقه اول)()W

2000

2000

توان لحظهای()W

3200

3200

ولتاژ خروجی()v

اینورتر 2000- IPowerوات
کد محصول270502021 :IP2000/24V
کد محصول270502024 :IP2000/48V

98.5
326.1

فرکانس خروجی

50/60 Hz ±0.1%

شکل موج خروجی

موج سینوسی خالص

اعوجاجهارمونیکی کل

THD≤3%
0.2-1

ضریب توان بار
ولتاژ ورودی نامی()VDC

24

48

محدوده ولتاژ ورودی()VDC

21.6~32

43.2~60

ولتاژ لحظهای ورودی()VDC

<40

<80

بیشینه راندمان خروجی()%

95%

95%

جریان بی باری()A

<0.6

<0.4

پورت USB

5VDC/MAX.1A

کابل RS485

5VDC/200mA

مشخصاتمکانیکی

ابعاد()mm

326.1×231.5×98.5

وزن()Kg

4.6

مشخصاتعمومی

231.5

محدوده دمای عملکرد()°C

-20~+45

رطوبت نسبی()%

<95

درجه حفاظت IP

IP20

45
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)220VAC(±5%), 230VAC(-10%~+5%

20

20
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مشخصاتالکتریکی

اینورتر 3000- Shiوات
کد محصول270501023 :

شاخص

SHI 3000-22

ولتاژ نامیباتری()V

24

محدوده ولتاژ ورودی()VCD

21.6~32

جریان در حالت بی باری

≤1.2

شکل موج خروجی

موج سینوسی خالص

ولتاژ خروجی()V

)220VAC(±3%), 230VAC(+10%

توان خروجی پیوسته()W

3000

توان لحظهای()W

6900

فرکانس خروجی

50/60 Hz ±0.2%

اعوجاجهارمونیکی کل

THD≤3%

راندمان()%

≥93%

بیشینه راندمان

≥95%

مشخصات مکانیکی
148

ابعاد()mm

507×249×116

وزن()Kg

7.5

مشخصاتعمومی
521

محدوده دمای عملکرد()°C

-20~+50

رطوبت نسبی()%

<95

274

50

20

20
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مشخصاتالکتریکی

اینورتر 3000- IP/Plusوات
کد محصول270501024 :

شاخص

IP3000-22-Plus

توان خروجی پیوسته

3000

توان لحظهای

6000W@55

جریان لحظهای(لحظه روشن شدن)

<100A

ولتاژ خروجی()V

)220VAC(±5%), 230VAC(-7%~+3%

فرکانس خروجی

50/60 Hz ±0.1%

شکل موج خروجی

موج سینوسی خالص

اعوجاجهارمونیکی کل

THD≤3%

ضریب توان بار

0.2-1

ولتاژ ورودی نامی()VDC

24VDC

محدوده ولتاژ ورودی()VDC

21.6~32.0

راندمان خروجی نامی

>90%

بیشینه راندمان خروجی

)>94%(30% Loads

جریان بی باری

<1A

خروجی USB

5VDC/Max.1A

پورت RS485

5VDC/200mA

148

مشخصات مکانیکی

ابعاد()mm
وزن()Kg

521

مشخصاتعمومی

8

274

محدوده دمای عملکرد()°C

-20~+60

رطوبت نسبی()%

<95

درجه حفاظت IP

IP20

60
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521×274×148

20

20

43

مشخصاتالکتریکی

اینورتر 3000- IP/Plusوات
کد محصول270501025 :

شاخص

IP3000-42-Plus

توان خروجی پیوسته

3000

توان لحظهای

6000W@55

جریان لحظهای(لحظه روشن شدن)

<65A

ولتاژ خروجی()VAC

)220VAC(±3%) , 230VAC(-7%~+3%

فرکانس خروجی

50/60 Hz ±0.1%

شکل موج خروجی

موج سینوسی خالص

اعوجاجهارمونیکی کل

THD≤3%

ضریب توان بار

0.2-1

ولتاژ ورودی نامی()VDC

48

محدوده ولتاژ ورودی()VDC

43.2~64.0

راندمان خروجی نامی()%

>92.5

بیشینه راندمان خروجی

)>94.5%(30% Loads

جریان بی باری

<0.5

خروجی USB

-

پورت RS485

5VDC/200mA

123

مشخصات مکانیکی

ابعاد()mm
وزن()Kg

491

491×231.5×123

مشخصاتعمومی

7

231

محدوده دمای عملکرد()°C

-20~+60

رطوبت نسبی()%

<95

درجه حفاظت IP

IP20

60

20

20
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مشخصاتالکتریکی
شاخص

UP3000-M6322

ولتاژ نامیباتری()VDC

24

محدوده ورودی ولتاژ باتری()VDC
توان خروجی پیوسته()W

خروجیاینورتر

فرکانس خروجی

50/60Hz±0.1%

)220VAC(±5%), 230VAC(-10%~+5%

حالت خروجی

50

تک فاز

168

518

اعوجاجهارمونیکی کل

THD≤3%

بیشینه راندمان()%

بیشینه جریان شارژ منبع()A

ورودی منبع

بیشینه ولتاژ مدار باز پنل

),محدوده ولتاژ کاری(160~280
)محدوده ولتاژ راه اندازی منبع(170~270

شارژ خورشیدی

30

بیشینه توان ورودی پنل()W
مرحله شارژ Equalization

Sealed:29.2V, Flooded:29.6V

مرحله شارژ boost

مرحله شارژ (Floatشناوری)
310

95

),در حداقل دمای محیط عملکرد(150V
)در دمای عملکرد 138V(25°C
1500

بیشینه جریان شارژ پنل()A

راندمان ردیابی()%
بازده تبدیل شارژ
ابعاد()mm
وزن()Kg

محدوده دمای عملکرد()°C

www.niakenergy.co

موج سینوسی خالص

محدوده ولتاژ ورودی منبع()VDC

30

20

2400

توان خروجی(15دقیقه اول)()W

شکل موج خروجی

کد محصول270501018 :

21.6~32

3000

ولتاژ خروجی()V

اینورتر 3000- UPOWERوات

www.niakenergy.co

درجه حفاظت IP

60

Gel:28.4V, sealed:28.8V, Flooded:29.2V
Gel/ sealed/ Flooded:27.6V
≤99.5
≤98

مشخصاتمکانیکی
مشخصاتعمومی

518×310×168
14.9

-20~+50
IP30

45

مشخصاتالکتریکی
شاخص

UP5000-M10342

ولتاژ نامیباتری()VDC

48

محدوده ورودی ولتاژ باتری()VDC
توان خروجی پیوسته()W

43.2~64

خروجیاینورتر

4000

توان خروجی(15دقیقه اول)()W

5000

ولتاژ خروجی()V

)220VAC(±5%), 230VAC(-10%~+5%

فرکانس خروجی

50/60 Hz ±0.1%

حالت خروجی

تک فاز

شکل موج خروجی

اینورتر 5000- UPOWERوات

کد محصول270501026 :
50

178

اعوجاجهارمونیکی کل

THD≤3%

بیشینه راندمان()%

ورودی منبع

محدوده ولتاژ ورودی منبع()VDC

30

20

موج سینوسی خالص

605

بیشینه جریان شارژ منبع()A
بیشینه ولتاژ مدار باز پنل

95

),محدوده ولتاژ کاری(160~280
)محدوده ولتاژ راه اندازی منبع(170~270

شارژ خورشیدی

30

),در حداقل دمای محیط عملکرد(200V
)در دمای عملکرد 180V(25°C

بیشینه توان ورودی پنل()W

5000

مرحله شارژ Equalization

Sealed:58.4V, Flooded:59.2V

بیشینه جریان شارژ پنل()A

100

مرحله شارژ boost

Gel:56.8V, sealed:57.6V, Flooded:58.4V

راندمان ردیابی()%

≤99.5

مرحله شارژ Float

315

بازده تبدیل شارژ

Gel/ sealed/ Flooded:55.2V

مشخصاتمکانیکی

ابعاد()mm
وزن()Kg

محدوده دمای عملکرد()°C
درجه حفاظت IP

≤98
605×315×178

مشخصاتعمومی

17.8

-20~+50
IP30

46

شارژ کنترلر
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مشخصاتالکتریکی

شارژ کنترلر  5-Ls EUآمپر
کد محصول270401012:

شاخص

LS0512EU

ولتاژ نامیسیستم

12VDC

نوع باتری

Sealed(Default)/Gel/Flooded

محدوده ولتاژ ورودی باتری()V

8~32

جریان شارژ نامی()A

5

جریان دشارژ نامی()A

5

بیشینه ولتاژ مدار باز PV

30V

ولتاژ Equalization

Sealed:14.6V, Flooded:14.8V

ولتاژ Boost

Gel:14.2V, sealed:14.4V, Flooded:14.6V

ولتاژ Float

Gel/sealed/flooded:13.8V

خروجی USB

1.2A/+5V

اتصال به زمین

ترمینال مشترک مثبت

مشخصاتمکانیکی

20.8

109.7

ابعاد()mm

109.7×65.5×20.8

وزن()Kg

0.09

مشخصاتعمومی
65.5

محدوده دمای عملکرد()°C

-35~50

رطوبت نسبی

≤95%

درجه حفاظت IP

IP20
50

35

20

48
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مشخصاتالکتریکی

شارژ کنترلر  10-Ls EUآمپر
کد محصول270401018:

شاخص

LS1024EU

ولتاژ نامیسیستم

12/24VDC Auto

نوع باتری

Sealed(Default)/Gel/Flooded

محدوده ولتاژ ورودی باتری()V

8~32

جریان شارژ نامی()A

10

جریان دشارژ نامی()A

10

بیشینه ولتاژ مدار باز PV

50V

ولتاژ Equalization

Sealed:14.6V, Flooded:14.8V

ولتاژ Boost

Gel:14.2V, sealed:14.4V, Flooded:14.6V

ولتاژ Float

Gel/sealed/flooded:13.8V

خروجی USB

1.2A/+5V

اتصال به زمین

ترمینال مشترک مثبت

مشخصاتمکانیکی

21.5

120.3

ابعاد()mm

120.3×67×21.8

وزن()Kg

0.1

مشخصاتعمومی
67

محدوده دمای عملکرد()°C

-35~50

رطوبت نسبی()%

≤95%

درجه حفاظت IP

IP20
50

www.niakenergy.co

35

20

49
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مشخصاتالکتریکی

شارژ کنترلر  20-Ls EUآمپر
کد محصول270401025:

34.8

148.7

85.6

شاخص

LS2024EU

ولتاژ نامیسیستم

12/24VDC Auto

نوع باتری

Sealed(Default)/Gel/Flooded

محدوده ولتاژ ورودی باتری()V

8~32

جریان شارژ نامی()A

20A

جریان دشارژ نامی()A

20A

بیشینه ولتاژ مدار باز PV

50V

ولتاژ Equalization

Sealed:14.6V, Flooded:14.8V

ولتاژ Boost

Gel:14.2V, sealed:14.4V, Flooded:14.6V

ولتاژ Float

Gel/sealed/flooded:13.8V

خروجی USB

1.2A/+5V

اتصال به زمین

ترمینال مشترک مثبت

ابعاد()mm

148×85.6×34.8

وزن()Kg

0.18

مشخصاتمکانیکی

مشخصاتعمومی

محدوده دمای عملکرد()°C

-35~50

رطوبت نسبی()%

≤95%

درجه حفاظت IP

IP20
50

35

20

50
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مشخصاتالکتریکی

شارژ کنترلر  10-Ls Bآمپر

کد محصول270401014:

37

138.6

69.3

شاخص

LS1024B

ولتاژ نامیسیستم

12/24VDC Auto

نوع باتری

Sealed(Default)/Gel/Flooded/User

محدوده ولتاژ ورودی باتری()V

8~32

جریان شارژ نامی()A

10

جریان دشارژ نامی()A

10

بیشینه ولتاژ مدار باز PV
ولتاژ Equalization

Sealed:14.6V, Flooded:14.8V, User-Defined:9~17Vfi
Gel:14.2V/Sealed:14.4V/ Flooded:14.6V, UserDefined:9~17Vfi

ولتاژ Boost
ولتاژ Float

Gel/Sealed/ Flooded:13.8V, User-Defined:9~17Vfi

اتصال به زمین

ترمینال مشترک مثبت

رابط ارتباطی

)RS485(RJ45

ابعاد()mm

138.6×69.3×37

وزن()Kg

0.13

مشخصاتمکانیکی

مشخصاتعمومی

محدوده دمای عملکرد()°C

-35~+50

رطوبت نسبی()%

≤95

درجه حفاظت IP

IP30

50
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50V

35

30
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مشخصاتالکتریکی

شارژ کنترلر  30-Ls Bآمپر
کد محصول270401027:

57

شاخص

LS3024B

ولتاژ نامیسیستم

12/24VDC Auto

نوع باتری

Sealed(Default)/Gel/Flooded/User

محدوده ولتاژ ورودی باتری()V

8~32

جریان شارژ نامی()A

30

جریان دشارژ نامی()A

30

بیشینه ولتاژ مدار باز PV

50

ولتاژ Equalization

Sealed:14.6V, Flooded:14.8V, User-Defined:9~17Vfi

ولتاژ Boost

Gel:14.2V/Sealed:14.4V/ Flooded:14.6V, UserDefined:9~17Vfi

ولتاژ Float

Gel/Sealed/ Flooded:13.8V, User-Defined:9~17Vfi

اتصال به زمین

ترمینال مشترک مثبت

رابط ارتباطی

)RS485(RJ45

مشخصاتمکانیکی
200.6

ابعاد()mm

200.6×101.3×57

وزن()Kg

0.5

مشخصاتعمومی
101.3

محدوده دمای عملکرد()°C

-35~+50

رطوبت نسبی()%

≤95

درجه حفاظت IP

IP30

50

35

30
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مشخصاتالکتریکی

شارژ کنترلر  10-Ls BPDآمپر
کد محصول270401015:

شاخص

LS1024BPD

ولتاژ نامیسیستم

12/24/VDC Auto

جریان شارژ نامی()A

10

جریان دشارژ نامی()A

10

بیشینه ولتاژ مدار باز PV

50V

نوع باتری

Sealed(Default) /Gel/Flooded

ولتاژ Equalization

sealed:14.6V, flooded:14.8V

ولتاژ Boost

Gel:14.2V, sealed:14.4V, flooded:14.6V

ولتاژ Float

Gel:14.2V, sealed:14.4V, flooded:14.6V

اتصال به زمین

ترمینال مشترک مثبت

مشخصاتمکانیکی

25.5

108.5

ابعاد()mm

108.5×64×25.6

وزن()Kg

0.33

مشخصاتعمومی
64

محدوده دمای عملکرد()°C

-35~+55

درجه حفاظت IP

IP67

55
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مشخصاتالکتریکی
شاخص

LS1024EPD

ولتاژ نامیسیستم

LS2024EPD

12/24VDC Auto

نوع باتری

Sealed

محدوده ولتاژ ورودی باتری()V

شارژ کنترلر  10,20-Ls EPDآمپر
کد محصول 270401017 :EPD/10A
کد محصول 270401024 :EPD/20A

جریان شارژ نامی()A
جریان دشارژ نامی()A
بیشینه ولتاژ مدار باز PV

8~32
10

20

10

20
50V

ولتاژ Equalization

)14.8V(12V),29.6V(24V

ولتاژ Boost

)14.4V(12V),28.8V(24V

ولتاژ Float

)13.7V(12V),27.4V(24V

اتصال به زمین
25.6

ترمینال مشترک مثبت

مشخصاتمکانیکی
108.5

ابعاد()mm
وزن()Kg

75

108.5×75×25.6
0.43

0.41

مشخصاتعمومی

محدوده دمای عملکرد()°C

-35~+50

درجه حفاظت IP

IP67
55

35

67
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شاخص

مشخصاتالکتریکی
LS2024120LPLI

ولتاژ نامیسیستم
نوع باتری
محدوده ولتاژ ورودی باتری

12/24VDC
Lead-acid(Sealed /Gel/Flooded)/Lithium/User
9 ~32

جریان شارژ نامی
بیشینه توان خروجی

شارژ کنترلر 20 - Ls LPLIآمپر
کد محصول270401021:

بیشینه ولتاژ مدار باز PV

20A
60W/12V, 120W/24V
50V

بیشینه جریان خروجی
محدوده ولتاژ خروجی()V
بیشینه راندمان خروجی

4.0A
(Max. battery +2V) ~60V
96%

دقت کنترل جریان خروجی
ولتاژ Equalization
ولتاژ Boost
25.6

ولتاژ Float
108.5

رابط ارتباطی
ابعاد()mm
وزن()Kg

88

محدوده دمای عملکرد()°C

≤2%
sealed:14.6V, flooded:14.8V, user-defined:9~17V
Gel:14.2v, sealed:14.4V, flooded:14.6V, userdefined:9~17V
Gel:14.2v, sealed:14.4V, flooded:14.6V, userdefined:9~17V

مشخصاتمکانیکی

IR

108.5×88×25.6

مشخصاتعمومی

0.4
-40~+55

درجه حفاظت IP

)IP68(1.5m,72h
55

IR
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شاخص

مشخصاتالکتریکی
VS3048AU

ولتاژ نامیسیستم

12/24/36/48VDC Auto

نوع باتری

Sealed/Gel/Flooded

محدوده ولتاژ ورودی باتری()V

شارژ کنترلر  30-Vs AUآمپر
کد محصول270401038:

9~64

جریان شارژ نامی()A

30

جریان دشارژ نامی()A

30

بیشینه ولتاژ مدار باز PV

96V

ولتاژ Equalization

Sealed:14.6V,Flooded:14.8V

ولتاژ Boost

Gel:14.2V,Sealed:14.4V,Flooded:14.6V

ولتاژ Float

Gel/sealed/Flooded:13.8V

خروجی USB
اتصال به زمین
59.8

ابعاد()mm
181

وزن()Kg
محدوده دمای عملکرد()°C

100.9

5VDC/2.4A
ترمینال مشترک مثبت

مشخصاتمکانیکی

181×100.9×59.8

مشخصاتعمومی

0.58
-25~+55

رطوبت نسبی()%

≤95

درجه حفاظت IP

IP30

55

25

30
56

مشخصاتالکتریکی

شارژ کنترلر  50-Tracer ANآمپر
کد محصول270401042:

شاخص

Tracer 5415AN

ولتاژ نامیسیستم

12/24/36/48VDC Auto

نوع باتری

Lead-acid(Sealed, Gel, Flooded)/Lithium/User

محدوده ولتاژ ورودی باتری()V

8~68

جریان شارژ نامی()A

50

توان شارژ نامی

625W,12W/1250W,24V/1875W,36V/2500W,48V

بیشینه راندمان تبدیل()%

≤98.3

راندمان ردیابی()%

≥99.5

بیشینه ولتاژ مدار باز PV

)در حداقل دمای محیط عملکرد(150V
)در دمای عملکرد 138V(25°C

محدوده ولتاژ MPPT

(Battery oltage+2V) ~108V

ولتاژ Equalization

Sealed:14.6V, Flooded:14.8V, User-defined:9~17V

ولتاژ Boost

119

www.niakenergy.co

Gel:14.2V, sealed:14.4V, Flooded:14.6V, Userdefined:9~17V

ولتاژ Float

Gel/ sealed/Flooded:13.8V, User-defined:9~17V

رابط ارتباطی

)RS485(5VDC/200mA, two RJ45 ports in parallel

اتصال به زمین

ترمینال مشترک منفی

ابعاد()mm

261×216×119

وزن()Kg

3.5

261

261
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مشخصاتمکانیکی

مشخصاتعمومی

محدوده دمای عملکرد()°C

-25~+60

رطوبت نسبی()%

5 ~95

درجه حفاظت IP

IP20
60

25

20

57

باطری
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مشخصاتالکتریکی
شاخص(در دمای عملکرد)25°C

SFGHI100-12

ولتاژ نامی()V

12

محدوده ولتاژ مدار باز در حالت شارژ کامل()V

12.7~13

کمترین ولتاژ مجاز در طی دشارژ()V

باتری ژل سوالر100Ah-Civolex -
کد محصول270601027 :

محدوده ولتاژ شارژ در شرایط عملکرد
چرخهای(سیکلی)()V

14.20~14.40

محدوده ولتاژ در شرایط آماده به کار(شارژ شناور)()V

13.60~13.80

ضریب تصحیح ولتاژ شارژ نسبت به دما

-15 mV/°C

مقاومت داخلی در حالت شارژ کامل()mΩ

6~10

جریان اتصال کوتاه(برون یابی شده)()A

2200A

100Ah

بیشترین جریان دشارژ مجاز لحظهای(حداکثر  1ثانیه)

750A

100Ah

بیشترین جریان دشارژ مجاز دائمی

300A

100Ah

بیشترین جریان دشارژ مجاز

25A

100Ah

مشخصاتمکانیکی

174

345

9

ابعادباتری()mm
وزن باتری()Kg

مشخصات عمومی
224

نوع و جنس قطب
انرژی(20ساعت)
ظرفیت نامی(20ساعت)

345×174×224
30.15±0.65

مهره  M8با آلیاژ برنجی
1025Ah
100Ah

Deep
cycle
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مشخصاتالکتریکی
شاخص(در دمای عملکرد)25°C

UFGMI42-12

ولتاژ نامی()V

12

محدوده ولتاژ مدار باز در حالت شارژ کامل()V

12.7~13

کمترین ولتاژ مجاز در طی دشارژ()V

9

محدوده ولتاژ شارژ در شرایط عملکرد
چرخهای(سیکلی)()V

14.20~14.40

باتری ژل42Ah -Civolex- UPS

محدوده ولتاژ در شرایط آماده به کار(شارژ شناور)()V

13.60~13.80

ضریب تصحیح ولتاژ شارژ نسبت به دما

-15 mV/°C

کد محصول270601029 :

مقاومت داخلی در حالت شارژ کامل()mΩ

6~10

بیشترین جریان دشارژ مجاز لحظهای(حداکثر  1ثانیه)

325 A

بیشترین جریان دشارژ مجاز دائمی()A

130

بیشترین جریان دشارژ مجاز()A

مشخصاتمکانیکی

174

203

10

ابعادباتری()mm

345×174×224

وزن باتری()Kg

30.15+0.65

مشخصات عمومی

218

نوع و جنس قطب

مهره  M8با آلیاژ برنجی

انرژی(20ساعت)

430 Wh

60
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مشخصاتالکتریکی
شاخص(در دمای عملکرد)25°C

UFGMI65-12

ولتاژ نامی()V

12

محدوده ولتاژ مدار باز در حالت شارژ کامل()V

12.7~13

کمترین ولتاژ مجاز در طی دشارژ()V

9

محدوده ولتاژ شارژ در شرایط عملکرد
چرخهای(سیکلی)()V

14.20~14.40

باتری ژل65Ah -Civolex- UPS

محدوده ولتاژ در شرایط آماده به کار(شارژ شناور)()V

13.60~13.80

ضریب تصحیح ولتاژ شارژ نسبت به دما

-15 mV/°C

کد محصول270601030 :

مقاومت داخلی در حالت شارژ کامل()mΩ

6~10

بیشترین جریان دشارژ مجاز لحظهای(حداکثر  1ثانیه)

500 A

بیشترین جریان دشارژ مجاز دائمی()A

200

بیشترین جریان دشارژ مجاز()A

16

مشخصاتمکانیکی

174

351

ابعادباتری()mm

351×174×203

وزن باتری()Kg

21.02+0.71

مشخصات عمومی

203
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نوع و جنس قطب

مهره  M6با آلیاژ برنجی

انرژی(20ساعت)

660 Wh

61
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مشخصاتالکتریکی
شاخص(در دمای عملکرد)25°C

UFGMI100-12

ولتاژ نامی()V

12

محدوده ولتاژ مدار باز در حالت شارژ کامل()V

12.7~13

کمترین ولتاژ مجاز در طی دشارژ()V

9

محدوده ولتاژ شارژ در شرایط عملکرد
چرخهای(سیکلی)()V

14.20~14.40

باتری ژل100Ah -Civolex- UPS

محدوده ولتاژ در شرایط آماده به کار(شارژ شناور)()V

13.60~13.80

ضریب تصحیح ولتاژ شارژ نسبت به دما

-15 mV/°C

کد محصول270601028 :

مقاومت داخلی در حالت شارژ کامل()mΩ

6~10

بیشترین جریان دشارژ مجاز لحظهای(حداکثر  1ثانیه)

750 A

بیشترین جریان دشارژ مجاز دائمی()A

300

بیشترین جریان دشارژ مجاز()A

25

مشخصاتمکانیکی

174

345

ابعادباتری()mm

345×174×224

وزن باتری()Kg

28.7+0.7

مشخصات عمومی

224

نوع و جنس قطب

مهره  M6با آلیاژ برنجی

انرژی(20ساعت)

1025 Wh

62

سامانه قابل حمل

مشخصاتالکتریکی
شاخص

GS-40/100-Li

ولتاژ دستگاه()VDC

12

نوع  /ولتاژ و ظرفیت باتری

 / 40Ah,14.4Vلیتیوم یون

نوع/توان پنل

/100Wپلی کریستال

سامانه خورشیدی قابل حمل تیدا

نوع /ولتاژ و جریان نامیشارژ کنترلر

10A / 12&24VDC / PWM

خروجیهای روشنایی

12V/5W

کد محصول415701003 :

ی /USBمعمولی
خروج 

3.1A / 5V / 15.5W

خروجی /USBشارژ سریع

2~3A / 5~12V / 24W

440

136

مشخصات مکانیکی
دستگاه
340

پنل خورشیدی

660

سازه
620

ابعاد()mm

440×340×136

وزن()Kg

~7

رنگ /جنس بدنه

طوسی روشن /پلی کربنات

ابعاد()mm

1010×660×25

سازه

7.7

جنس سازه

سازه فلزی با پوشش گالوانیزه گرم

زوایای قابل تنظیم سازه

25°,30°,35°

ابعاد()mm

)620×542×425(35°

وزن()Kg

~3

64
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مشخصاتعمومی
دستگاه

درجه حفاظت IP

IP65

پنل خورشیدی

محدوده دمای عملکرد دستگاه()°C
دمای شارژ باتری()°C

IP67
-10~+50
0 ~ 45

سایر مشخصات

50

المپ روشنایی

المپE27,12V,5W,LED

تعداد/نوع ورودیها

 1عدد /پنل خورشیدی
 1عدد /برق شهر220ولت

تعداد/نوع خروجیها

 2عدد /پورت (USBشارژ سریع و معمولی)
 4عدد /کانکتور (GX16روشنایی)

10

65
67
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تجهیزات جانبی
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مشخصاتالکتریکی

ارستر4P -380VAC- AC
کد محصول270701012 :

شاخص

BUA-40/4

بیشینه ولتاژ عملکرد پیوسته()VAC

385

جریان تخلیه نامی()KA

20

بیشینه جریان تخلیه()KA

40

سطح حفاظت ولتاژ()KV

≤1.8

زمان پاسخ

≤25ns

مشخصات مکانیکی
10×38

ابعاد()mm

0.36

وزن()Kg

مشخصاتعمومی

89

محدوده دمای عملکرد()°C

-40~+80

رطوبت نسبی()%

30~90

درجه حفاظت IP

IP20

سایر مشخصات
پل()Pole

69.5

www.niakenergy.co

محدوده سطح مقطع
سیم پذیری

چهار پل
کابل مفتولی

2

4~25 mm

کابل افشان

2

4~16 mm

67

مشخصاتالکتریکی

ارستر3P -1000VAC- DC
کد محصول270701011 :

شاخص

BUA-40/3

ولتاژ مدار باز()VAC

1000

بیشینه ولتاژ عملکرد پیوسته()VAC

1000

جریان تخلیه نامی()KA

20

بیشینه جریان تخلیه()KA

40

سطح حفاظت ولتاژ()KA

≤3.8

زمان پاسخ

≤25ns

مشخصات مکانیکی
10×38

ابعاد()mm

0.36

وزن()Kg

مشخصاتعمومی

89

محدوده دمای عملکرد()°C

-40~+80

رطوبت نسبی()%

30~90

درجه حفاظت IP

IP20

سایر مشخصات
پل()Pole

53.5

69.5

محدوده سطح مقطع
سیم پذیری

چهار پل
کابل مفتولی

2

4~25 mm

کابل افشان

2

4~16 mm

68
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مشخصاتالکتریکی

فیوز سیگاری15A-AC
کد محصول270701013 :

0.6+38

0.1+10.3

www.niakenergy.co

شاخص

A732150700

ولتاژ عملکرد نامی()VDC

1000

جریان نامی()A

15A

جریان قطع نامی()KA

30KA

ثابت زمانی

1~3m

اتالف توان()W

3

مشخصاتمکانیکی
ابعاد()mm

10×38

69

مشخصاتالکتریکی

نگهدارنده فیوز

شاخص

PV DC BR-30

ولتاژ عملکرد نامی()VDC

1000

جریان نامی()A

30

بیشینه جریان قطع()KA

20

بیشینه اتالف توان()W

3

مشخصاتمکانیکی

کد محصول270701014 :

ابعاد()mm

10×38

وزن()Kg

0.07

مشخصاتعمومی

89.7

محدوده دمای عملکرد()°C

-30~+70

رطوبت نسبی()%

+20C°≤95%, +40C°≤50%

درجه حفاظت IP

IP20

سایر مشخصات
تعداد پل()Pole
محدوده سطح مقطع سیم پذیری

18

تک پل
2.5mm ~25mm

2

2

74.5

70
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مشخصاتالکتریکی

کانکتور MC4

کد محصول:

شاخص

QC4.10-ab

ولتاژ نامی

IEC1000V/UL 1000V

جریان نامی()A

30A,35A,40A
<5

مقاومت تماس()mΩ

57

سایز کابل

2.5mm ,4.0mm ,6.0mm
14AWG,12AWG,10AWG

کالس حفاظتی

II

2

2

2

مشخصاتعمومی
19.2

54.5

محدوده دمای عملکرد()°C

-40 ~+85

درجه حفاظت IP

IP68

جنس

پلی کربنات()PC

کالس اشتعال پذیری

5VA

19.2

www.niakenergy.co
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مشخصاتالکتریکی
شاخص

RTL07

توان نامی()W

7

ولتاژ عملکرد()VDC

12

مشخصاتفتومتری

المپ حبابیLED

60

شار نوری()Lm

500

بهره نوری()Lm/W

70

دمای رنگ()K

6500

شاخص نمود رنگ

85

رواداری مختصات رنگ

5SDCM

مشخصاتمکانیکی
110×Φ60

ابعاد()mm

مشخصاتعمومی
110

سرپیچ

E27

نوع LED

SMD2835

زاویه تابش(درجه)

270

72

چراغهای DC

مشخصات الکتریکی
شاخص

ولتاژ ورودی سیستم ()VDC
جریان مدول )A)LED
ولتاژ مدول)V-DC)LED

20W

25W

0.43

0.55

20

25

12/24 V

مشخصاتفتومتری

تعداد  LEDتکی به کار رفته در مدول
توان نامی LEDتکی()W
شار نوری()Lm
بهره نوری()Lm/W

24

48

48

2500

3125

3750

48
1.5

رواداری مختصات رنگ
کد نورسنجی

4375

5000

6250

5SDCM
730/559,740/559,750/559,765/559

مشخصاتمکانیکی

206

وزن()Kg
درجه آب بندی()IP
درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت()IK

86

جنس بدنه
جنس خارجی ترین جدار نور گذر
قطر لوله گیر

48

72

75

کد حفظ شار نوری

453

SMD LED

(مقدار اولیه و حین بهره برداری)

پوشش بدنه

35

3000,4000,5000,6500

شاخص نمود رنگ

ابعاد()mm

30

40

50

125

دمای رنگ

کد گروه محصول411208 :

0.67
48

نوع مدول LED

ستاره DC - S

0.73

0.82

1.03

integrated

توان نامیچراغ()W
منبع نوری

30W

35W

40W

50W

9
453×206×86
2.1 ~ 2.5
IP66
IK07

Die-cast Aluminum
Tempered glass
Electrostatic powder painting
Φ33/42

74

منحنی پخش نور
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مشخصاتعمومی
دمای اسمیمحیط( )tqمرتبط با عملکرد چراغ()°C

25

دمای مجاز محیط()°C

-20~+40

بیشینه رطوبت مجاز()%

95

طول عمر میانه اسمی(ساعت)()L70 B50

100000

مقدار اسمیخرابی ناگهانی در طول عمر میانه()%

15

استانداردجهانی
IES LM - 80

Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of
LED Packages, Arrays and Modules

INSO 5920-1

چراغها  -مقررات عمومیو آزمونها

INSO 20873-2-1

عملکرد چراغ -قسمت  1-2الزامات ویژه برای چراغهای LED

INSO 16075

لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه  DCیا  ACبرای مدولهای
 - LEDالزامات عملکردی

INSO 7644-2-13

لوازم کنترل المپ  -قسمت  2-13الزامات ویژه برای لوازم کنترل
الکترونیکی با تغذیه  ACیا  DCبرای مدولهای LED

INSO 20873-1

عملکرد چراغ  -الزامات عمومی

استانداردایران

قابلیت تنظیم زاویـــه نصب چـــراغ از
 -15تا  +15درجه در حالت نصب افقی

قابلیــت تنظیم زاویــه نصب چــراغ از
 +75تا  +105درجه درحالت نصب عمودی
40
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75

شاخص

مشخصات الکتریکی

70W

60W

ولتاژ ورودی سیستم ()VDC
جریان مدول )A)LED

12/24 V
1.93

1.66

ولتاژ مدول)V-DC)LED
نوع مدول LED

integrated

توان نامیچراغ()W

60

تعداد  LEDتکی به کار رفته در مدول

72

مشخصاتفتومتری

70

شار نوری()Lm

97

90

100

108

120

96
1.5

7800

9100

10400

11700

13000

130

دمای رنگ

3000,4000,5000,6500

شاخص نمود رنگ

75

رواداری مختصات رنگ
(مقدار اولیه و حین بهره برداری)

5SDCM

کد نورسنجی

730/559,740/559,750/559,765/559

کد حفظ شار نوری

9

ابعاد()mm
257

2.77

SMD LED
84

بهره نوری()Lm/W

560

2.47

80

توان نامی LEDتکی()W

کد گروه محصول411209 :

2.2
36

منبع نوری

ستاره DC-M

80W

90W

100W

مشخصاتمکانیکی

560×257×97

وزن()Kg

3.75

درجه آب بندی()IP

IP66

درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت()IK

IK07

جنس بدنه

Die-cast Aluminum

جنس خارجی ترین جدار نور گذر

Tempered glass

پوشش بدنه

Electrostatic powder painting

قطر لوله گیر

Φ42/48
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مشخصاتعمومی
دمای اسمیمحیط( )tqمرتبط با عملکرد چراغ()°C

25

دمای مجاز محیط()°C

-20~+40

بیشینه رطوبت مجاز()%

95

طول عمر میانه اسمی(ساعت)()L70 B50

100000

مقدار اسمیخرابی ناگهانی در طول عمر میانه()%

15

استانداردجهانی
IES LM - 80

Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of
LED Packages, Arrays and Modules

INSO 5920-1

چراغها  -مقررات عمومیو آزمونها

INSO 20873-2-1

عملکرد چراغ -قسمت  1-2الزامات ویژه برای چراغهای LED

INSO 16075

لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه  DCیا  ACبرای مدولهای
 - LEDالزامات عملکردی

INSO 7644-2-13

لوازم کنترل المپ  -قسمت  2-13الزامات ویژه برای لوازم کنترل
الکترونیکی با تغذیه  ACیا  DCبرای مدولهای LED

INSO 20873-1

عملکرد چراغ  -الزامات عمومی

استانداردایران

قابلیت تنظیم زاویـــه نصب چـــراغ از
 -15تا  +15درجه در حالت نصب افقی

قابلیــت تنظیم زاویــه نصب چــراغ از
 +75تا  +105درجه درحالت نصب عمودی
40
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شاخص

مشخصاتالکتریکی
20W

ولتاژ ورودی سیستم ()VDC
جریان مدول )A)LED

30W

0.43

24
0.61

ولتاژ مدول)V-DC)LED
نوع مدول LED

integrated

توان نامیچراغ()W

تعداد  LEDتکی به کار رفته در مدول

24

24

2200

3300

مشخصاتفتومتری

50

30

شار نوری()Lm

48

48

5500

6600

1.5

بهره نوری()Lm/W

کد گروه محصول411211 :

60

SMD LED

توان نامی LEDتکی()W

سهیل DC-1

1.03

1.24

48
20

منبع نوری

50W

12/24

60W

110

دمای رنگ

3000,4000,5000,6500

شاخص نمود رنگ

75

رواداری مختصات رنگ
(مقدار اولیه و حین بهره برداری)

5SDCM

کد نورسنجی

730/559,740/559,750/559,765/559

کد حفظ شار نوری

9

ابعاد()mm

مشخصاتمکانیکی

360×221×70

وزن()Kg

2.45

درجه آب بندی()IP

IP66

جنس بدنه

Die-cast Aluminum

جنس خارجی ترین جدار نور گذر

Tempered glass

پوشش بدنه

Electrostatic powder painting

قطر لوله گیر

Φ33 / 42

ارتفاع نصب()m

7~5

حداکثر سطح مقاوم در برابر باد()m2

0.05

78

منحنی پخش نور
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مشخصاتعمومی
دمای اسمیمحیط( )tqمرتبط با عملکرد چراغ()°C

25

دمای مجاز محیط()°C

-20~+40

بیشینه رطوبت مجاز()%

95

طول عمر میانه اسمی(ساعت)()L70 B50

70000

مقدار اسمیخرابی ناگهانی در طول عمر میانه()%

15

استانداردجهانی
IES LM - 80

Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of
LED Packages, Arrays and Modules

استانداردایران
INSO 5920-1

چراغها  -مقررات عمومیو آزمونها

INSO 20873-2-1

عملکرد چراغ -قسمت  1-2الزامات ویژه برای چراغهای LED

INSO 16075

لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه  DCیا  ACبرای مدولهای
 - LEDالزامات عملکردی

INSO 7644-2-13

لوازم کنترل المپ  -قسمت  2-13الزامات ویژه برای لوازم کنترل
الکترونیکی با تغذیه  ACیا  DCبرای مدولهای LED

INSO 20873-1

عملکرد چراغ  -الزامات عمومی

40
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شاخص

ولتاژ ورودی سیستم ()VDC

24

جریان مدول )A)LED

2.71

ولتاژ مدول)V-DC)LED

36

نوع مدول LED

integrated

توان نامیچراغ()W

100

منبع نوری

سهیل DC-2
کد گروه محصول411214 :

مشخصات الکتریکی

100W

مشخصاتفتومتری

SMD LED

تعداد  LEDتکی به کار رفته در مدول

96

توان نامی LEDتکی()W

1.5

شار نوری()Lm

11000

بهره نوری()Lm/W

110

دمای رنگ

3000,4000,5000,6500

شاخص نمود رنگ

75

رواداری مختصات رنگ
(مقدار اولیه و حین بهره برداری)
کد نورسنجی

5SDCM
730/559,740/559,750/559,765/559

کد حفظ شار نوری

9

ابعاد()mm

مشخصاتمکانیکی

500×333×82

وزن()Kg

4.4

درجه آب بندی()IP

IP66

درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت()IK

IK07

جنس بدنه

Die-cast Aluminum

82

جنس خارجی ترین جدار نور گذر

Tempered glass

پوشش بدنه

Electrostatic powder painting

قطر لوله گیر

Φ 42 / 48
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مشخصاتعمومی
دمای اسمیمحیط( )tqمرتبط با عملکرد چراغ()°C

25

دمای مجاز محیط()°C

-20~+40

بیشینه رطوبت مجاز()%

95

طول عمر میانه اسمی(ساعت)()L70 B50

70000

مقدار اسمیخرابی ناگهانی در طول عمر میانه()%

15

استانداردجهانی
IES LM - 80

Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of
LED Packages, Arrays and Modules

استانداردایران
INSO 5920-1

چراغها  -مقررات عمومیو آزمونها

INSO 20873-2-1

عملکرد چراغ -قسمت  1-2الزامات ویژه برای چراغهای LED

INSO 16075

لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه  DCیا  ACبرای مدولهای
 - LEDالزامات عملکردی

INSO 7644-2-13

لوازم کنترل المپ  -قسمت  2-13الزامات ویژه برای لوازم کنترل
الکترونیکی با تغذیه  ACیا  DCبرای مدولهای LED

INSO 20873-1

عملکرد چراغ  -الزامات عمومی

40
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81

شاخص

مشخصات الکتریکی
30W

ولتاژ ورودی سیستم ()VDC
جریان مدول )A)LED

12/24 V
1.03

0.61

ولتاژ مدول)V-DC)LED

integrated

توان نامیچراغ()W

30

تعداد  LEDتکی به کار رفته در مدول

24

50

مشخصاتفتومتری

منبع نوری

کد گروه محصول411210 :

1.24

48

نوع مدول LED

آریو DC-1

50W

60W

60

SMD LED

توان نامی LEDتکی()W
شار نوری()Lm

48

48

5500

6600

1.5
3300

110

بهره نوری()Lm/W
دمای رنگ

3000,4000,5000,6500

شاخص نمود رنگ

75

رواداری مختصات رنگ
(مقدار اولیه و حین بهره برداری)

5SDCM

کد نورسنجی

730/559,740/559,750/559,765/559

کد حفظ شار نوری

9

زاویه تابش(درجه)

25,60,90

مشخصاتمکانیکی

ابعاد()mm

330×240×70

وزن()Kg

2.25

درجه آب بندی()IP

IP66

درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت()IK

IK07

جنس بدنه

Die-cast Aluminum

جنس خارجی ترین جدار نور گذر

Tempered glass

پوشش بدنه

Electrostatic powder painting

82

منحنی پخش نور
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مشخصاتعمومی
دمای اسمیمحیط( )tqمرتبط با عملکرد چراغ()°C

25

دمای مجاز محیط()°C

-20~+40

بیشینه رطوبت مجاز()%

95

طول عمر میانه اسمی(ساعت)()L70 B50

70000

مقدار اسمیخرابی ناگهانی در طول عمر میانه()%

15

استانداردجهانی
IES LM - 80

Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of
LED Packages, Arrays and Modules

INSO 5920-1

چراغها  -مقررات عمومیو آزمونها

INSO 20873-2-1

عملکرد چراغ -قسمت  1-2الزامات ویژه برای چراغهای LED

INSO 16075

لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه  DCیا  ACبرای مدولهای
 - LEDالزامات عملکردی

INSO 7644-2-13

لوازم کنترل المپ  -قسمت  2-13الزامات ویژه برای لوازم کنترل
الکترونیکی با تغذیه  ACیا  DCبرای مدولهای LED

INSO 20873-1

عملکرد چراغ  -الزامات عمومی

استانداردایران

40
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شاخص

مشخصات الکتریکی

ولتاژ ورودی سیستم ()VDC

کد گروه محصول411213 :

24

جریان مدول )A)LED

2 .71

ولتاژ مدول)V-DC)LED

36

نوع مدول LED

integrated

توان نامیچراغ()W

100

مشخصاتفتومتری

منبع نوری

آریو DC-2

100W

SMD LED

تعداد  LEDتکی به کار رفته در مدول

96

توان نامی LEDتکی()W

1.5

شار نوری()Lm

11000

بهره نوری()Lm/W

110

دمای رنگ

3000,4000,5000,6500

شاخص نمود رنگ

75

رواداری مختصات رنگ
(مقدار اولیه و حین بهره برداری)
کد نورسنجی

5SDCM
730/559,740/559,750/559,765/559

کد حفظ شار نوری

9

زاویه تابش(درجه)

25,60,90

ابعاد()mm

مشخصاتمکانیکی

450×360×82

وزن()Kg

4.45

درجه آب بندی()IP

IP66

جنس بدنه

Die-cast Aluminum

جنس خارجی ترین جدار نور گذر

Tempered glass

پوشش بدنه

Electrostatic powder painting

84

منحنی پخش نور

مشخصاتعمومی

www.niakenergy.co

دمای اسمیمحیط( )tqمرتبط با عملکرد چراغ()°C

25

دمای مجاز محیط()°C

-20~+40

بیشینه رطوبت مجاز()%

95

طول عمر میانه اسمی(ساعت)()L70 B50

70000

مقدار اسمیخرابی ناگهانی در طول عمر میانه()%

15

استانداردجهانی
IES LM - 80

Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of
LED Packages, Arrays and Modules

INSO 5920-1

چراغها  -مقررات عمومیو آزمونها

INSO 20873-2-1

عملکرد چراغ -قسمت  1-2الزامات ویژه برای چراغهای LED

INSO 16075

لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه  DCیا  ACبرای مدولهای
 - LEDالزامات عملکردی

INSO 7644-2-13

لوازم کنترل المپ  -قسمت  2-13الزامات ویژه برای لوازم کنترل
الکترونیکی با تغذیه  ACیا  DCبرای مدولهای LED

INSO 20873-1

عملکرد چراغ  -الزامات عمومی

استانداردایران

40
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شاخص

مشخصات الکتریکی

35W

ولتاژ ورودی سیستم ()VDC

12/24 V

جریان مدول )A)LED

0.73

ولتاژ مدول)V-DC)LED
نوع مدول LED

integrated

منبع نوری

کد گروه محصول411305 :

1.06
48

توان نامیچراغ()W

آریل DC-1

50W

مشخصاتفتومتری

50W

35
SMD LED

تعداد  LEDتکی به کار رفته در مدول

48

72

شار نوری()Lm

6250

4380

بهره نوری()Lm/W

125

دمای رنگ

3000,4000,5000,6500

شاخص نمود رنگ

75

رواداری مختصات رنگ
(مقدار اولیه و حین بهره برداری)

5SDCM

کد نورسنجی

730/559,740/559,765/559

کد حفظ شار نوری

9

زاویه تابش(درجه)

25,60,90

ابعاد()mm

مشخصاتمکانیکی

وزن()Kg

330×240×70
2.1

درجه آب بندی()IP

IP66

درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت()IK

IK07

جنس بدنه

Die-cast Aluminum

جنس خارجی ترین جدار نور گذر

Tempered glass

پوشش بدنه

Electrostatic powder painting

86

منحنی پخش نور
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مشخصاتعمومی
دمای اسمیمحیط( )tqمرتبط با عملکرد چراغ()°C

25

دمای مجاز محیط()°C

-20~+40

بیشینه رطوبت مجاز()%

95

طول عمر میانه اسمی(ساعت)()L70 B50

70000
15

مقدار اسمیخرابی ناگهانی در طول عمر میانه()%

استانداردجهانی
IES LM - 80

Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of
LED Packages, Arrays and Modules

INSO 5920-1

چراغها  -مقررات عمومیو آزمونها

INSO 20873-2-1

عملکرد چراغ -قسمت  1-2الزامات ویژه برای چراغهای LED

INSO 16075

لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه  DCیا  ACبرای مدولهای
 - LEDالزامات عملکردی

INSO 7644-2-13

لوازم کنترل المپ  -قسمت  2-13الزامات ویژه برای لوازم کنترل
الکترونیکی با تغذیه  ACیا  DCبرای مدولهای LED

INSO 20873-1

عملکرد چراغ  -الزامات عمومی

استانداردایران
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شاخص

مشخصات الکتریکی

75W

ولتاژ ورودی سیستم ()VDC

24
2.14

جریان مدول )A)LED
ولتاژ مدول)V-DC)LED
نوع مدول LED

integrated
75

SMD LED

تعداد  LEDتکی به کار رفته در مدول()PCS
شار نوری()Lm
بهره نوری()Lm/W

96

120

9750

13000
130

دمای رنگ

3000/4000/5000/6500

شاخص نمود رنگ

75

رواداری مختصات رنگ
(مقدار اولیه و حین بهره برداری)
کد نورسنجی
کد حفظ شار نوری
زاویه تابش(درجه)
ابعاد()mm

100

مشخصاتفتومتری

منبع نوری

کد گروه محصول411312 :

2.77
36

توان نامیچراغ()W

آریل DC-2

100W

5SDCM
730/559,740/559,750/559,765/559
9
25,60,90,50×150,100×25×45

مشخصاتمکانیکی

4.55

وزن()Kg

460×360×82

درجه آب بندی()IP

IP66

درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت()IK

IK07

جنس بدنه

Die-cast Aluminum

جنس خارجی ترین جدار نور گذر

Tempered glass

پوشش بدنه
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مشخصاتعمومی
دمای اسمیمحیط( )tqمرتبط با عملکرد چراغ()°C

25

دمای مجاز محیط()°C

-20~+40

بیشینه رطوبت مجاز()%

95

طول عمر میانه اسمی(ساعت)()L70 B50

70000

مقدار اسمیخرابی ناگهانی در طول عمر میانه()%

15

استانداردجهانی
IES LM - 80

Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of
LED Packages, Arrays and Modules

INSO 5920-1

چراغها  -مقررات عمومیو آزمونها

INSO 20873-2-1

عملکرد چراغ -قسمت  1-2الزامات ویژه برای چراغهای LED

INSO 16075

لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه  DCیا  ACبرای مدولهای
 - LEDالزامات عملکردی

INSO 7644-2-13

لوازم کنترل المپ  -قسمت  2-13الزامات ویژه برای لوازم کنترل
الکترونیکی با تغذیه  ACیا  DCبرای مدولهای LED

INSO 20873-1

عملکرد چراغ  -الزامات عمومی

استانداردایران
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www.niakenergy.co
031 32 23 48 10

عضـــــو شـــرکتهـــای زیــر مجموعـــه هلـــدینگ گـلنـــور صـدرا

NO.120, Third floor, Zayandehrud Bldg., Ferdowsi St., Isfahan, Iran
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