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طراحی مهندسی با تکنولوژي روز

 استفاده از تیم آموزش دیده و متعهد 

منطبق بر استاندارد بین المللی

بیش از دو دهه تجربه طراحی و تولید محصوالت الکترونیکی

 استفاده از قطعات اصلی با مارك هاي معتبر

2
 تست تک تک محصوالت قبل از بسته بندي نهایی

 دو سال گارانتی تعویض 

تاریخ انقضاي گارانتی 

ANSI

باالست هاي تیپ 5 پایا 



این تیپ مجھز بھ فیلتر الین ، مدار اصالح پاورفکتور پسیو و مدار تشخیص پایان عمر المپ ( EOL ) مي باشد. منطبق بر استاندارد بین المللي 
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الکترونیکی ساختمان ھاي فدرال را بر آورده مي کند. نسبت بھ باالست ھاي تیپ 3 مزایاي زیر را دارد:

- طول عمر بیشتري دارد. 

- بھ علت استفاده از تکنولوژي ترانزیستور ھاي MOSFET تحمل شرایط بحراني آن بیشتر است.

طول عمر این تیپ ��000 ساعت و دو سال گارانتي  تعویض دارد. 

- مصرف برق آن کمتر است.

- ھارمونیک جریان کمتري ایجاد کرده و فشار کمتري بھ خطوط تغذیھ وارد مي کند. 

باالست هاي تیپ 5 پایا 

مدل هاي باالست تیپ 5 پایا 

MOSFET TECHNOLOGY

PAYA   PD5-8OUT دو المپ هشت خروجی تیپ 5

PAYA   PT5 تک المپ تیپ 5

PF>0.9

 THD<%20

بوده وھمچنین معیارھاي تعیین شده توسط سازمان مدیریت و برنامھ ریزي انرژي آمریکا براي باالست ھاي
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تست ریپورت باالست هاي تیپ 5 پایا

-15 < T < 55 C 

محافظ جهش ولتاژ ورودي 

حفاظت در برابر المپ معیوب 

30000H<

RAPID

   PD5   PD5

عیب یابی گام به گام 

در صورت بروز مشکل موارد زیر را دنبال فرمایید : 

در موقع سرویس دهی و تعویض المپ بهتر است باالست خاموش باشد.

عیب : المپ ھا از ابتدا روشن نمي شود : 

- از وجود برق 220 ولت در ورودي اطمینان حاصل کنید. 

- صحت سیم کشي را بررسی فرمایید.

- باالست را تعویض فرمایید.

- المپ ھا را تعویض فرمایید.
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ابعاد باالست 
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عیب : نور المپ به صورت حلقه ھاي دوار است : 

- باالست را تعویض فرمایید.

اگر مدتي پس از روشن بودن بر طرف نشد.

- ولتاژ ورودي از 170 ولت کمتر است.

- المپ را تعویض فرمایید.

عیب : يکي از المپ ھا خاموش است : 

- باالست را تعویض فرمایید.

- المپ را تعویض فرمایید.

- اتصال ناقص سیم  و سوکت المپ را بررسي فرمایید.

اجراي پروژه ھاي تعويض باالست 

یکي از روش ھاي بسیار موثر و امتحان شده براي صرفھ جویي در مصرف برق ، تعویض باالست مغناطیسي با باالست الکترونیکي مي باشد. 

این روش 40% صرفھ جویي در مصرف برق  روشنایي را بھ ھمراه دارد کھ با توجھ بھ محاسبات انجام شده و تجربیات عملي این مقدار در زمان

کمتر از 15 ماه ھزینھ ھاي اجراي پروژه را بر مي گرداند. شرکت گیو مدار بھ پشتوانھ دانش فني و بیش از یک دھھ  تجربھ عملي آمادگي خود

را جھت اجراي پروژه ھاي تعویض باالست با ضمانت ھاي زیر اعالم مي دارد : 

- تضمین 40% صرفھ جویي در مصرف برق روشنایي  

- دو سال ضمانت باالست 

- تضمین عدم اختالل در خطوط تغذیھ ( در پروژه ھاي بزرگ این موضوع اھمیت باالیي دارد. ) 

- اجراي پروژه در کوتاه ترین  زمان 

- انجام سریع و بھ موقع خدمات گارانتي 

- خدمات پس از فروش دراز مدت 

لطفا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 44225458-021 تماس حاصل فرمایید.

عیب : المپ ھا چند ثانیه پس از روشن کردن خاموش مي شود  : 

- ولتاژ ورودي از 270 ولت بیشتر و یا از 170 ولت کمتر است.

- قطع شدن هر یک از سیم ها و سوکت المپ ها را بررسی فرمایید.

- باالست را تعویض فرمایید.

- المپ ها را تعویض فرمایید.

عیب : المپ ھا گاھي از اوقات خاموش مي شود :

- اتصال ناقص سیم  و سوکت المپ را بررسي فرمایید.

- باالست را تعویض فرمایید.

- المپ ھا را تعویض فرمایید.

- ولتاژ ورودي از 270 ولت بیشتر و یا از 170 ولت کمتر است.
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