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تبديل سوكت برق  محافظ هوشمند   تايمر  

الكترونيكى خود حفاظت كنيد  با استفاده از محافظ هوشمند هادرون از وسايل 

محافظ هوشمند هادرون مدل P101 دستگاهى است  چند منظوره كه 
الكترونيكى  تجهيزات  و  وسايل  از  وسيعى  گستره  از  حفاظت  جهت 
طراحى شده است. ابعاد كوچك اين محصول امكان قابل حمل بودن را 
آورد.  مى  فراهم  خانگى  استفاده  براى  محصول  بودن  مناسب  دركنار 
هاى  محافظ  ساير  به  نسبت  هادرون  محافظ هوشمند  مزاياى  از  برخى 

موجود در بازار به شرح زير ميباشد:

-  قابليت حمل آسان.
-  مجهز بودن به تايمر 3 زمانه  (1:30 و2:30 و 5 ساعت ).

-  مجهز بودن به ريز پردازنده جهت بررسى كيفيت برق.
-  قابليت اتصال به بيشتر اشكال سوكت هاى برق .

- ايمن  بودن در برابر دو فاز شدن برق ( بيش از 380 ولت ).
- طراحى زيبا و منحصر به فرد.

- ارائه شده در پنج رنگ و  36 ماه گارانتى تعويض .

-  گوشى موبايل / تبلت / لپتاپ  ( محافظ / تايمر / تبديل )
-  لوازم صوتى تصويرى / چند رسانه اى ( محافظ / تبديل )

-  ابزار هاى شارژى ( محافظ / تايمر )
- دوربين عكاسى و فيلم بردارى ( محافظ / تايمر / تبديل )

-  لوازم شارژى همچون جارو شارژى ( محافظ / تايمر )
- لوازم روشنايى , آباژور , چراغ خواب ( تايمر )

- بيسيم , انواع اسباب بازى ( محافظ / تايمر )
- انواع لوازم پزشكى ( محافظ / تايمر / تبديل )

- پكيج گرمايش خانگى ( محافظ )

معرفى : 
مناسب جهت استفاده براى : 

مشخصات فنى : 

محدوده ولتاژ قابل تحمل

محدوده صحيح ولتاژ

محدوه فركانس قابل تحمل

محدوده صحيح فركانس 

تاخير اوليه

تاخير بعد از وقوع خطا

تاخير قطع خروجى هنگام 
بروز  خطا

جريان خروجى

ابعاد

0 الى 400 ولت متناوب

185 الى 245 ولت متناوب

0 الى 65 هرتز

45 الى 55 هرتز

6 ثانيه

50 ثانيه

حد اكثر 25 هزارم ثانيه 

6 آمپر  (حداكثر 10 آمپر)

mm 52× 52× 31

الكترونيكى در  لوازم  از  محافظ هادرون مدل P101 عالوه بر حفاظت 
مقابل نواسانات برق , ميتواند جهت محافظت از باترى هاى ادوات قابل 
شارژ مورد استفاده قرار گيرد . برخى از انواع باترى ها نسبت به شارِژ 
بيش از اندازه يا ( Over Charge ) حساس ميباشند و اتصال شارژر به 
باترى براى زمانى بيش از زمان معمول يك سيكل شارژ, در بلند مدت 
ايجاد آسيب  از موارد در كوتاه مدت ميتواند موجب  و حتى در برخى 
هاى جدى به باترى  گردد. با تنظيم نموندن تايمِر محافِظ خود ميتوانيد 

خطر شارژ اضافى را تا حد زيادى كاهش دهيد.

TEL: +98-21-6690 4227/8
ساخت ايران



محافظت هوشمند : 
    وسايل الكترونيكى مختلف جهت استفاده در محدوده معينى از ولتاژ 
برق طراحى ميشوند . برخى از انواع آنها براى استفاده در محدوده برق 
يونيورسال ( 85 - 265 ) و برخى ديگر متناسب با برق كشور استفاده 
كننده ( براى ايران 220 با درصد معينى خطا ) طراحى ميشوند. با اين 
حال كيفيت برق ورودى بسته به نوع سيم كشى ساختمان و وسايلى كه 
از برق استفاده ميكنند ميتواند متغير باشد. به عبارت ساده تر ولتاژ برق 
دهى,  آمپر  كيفيت  فركانس,  و  ميباشد  برق  كيفى  هاى  مولفه  از  يكى 
نواسانات لحظه اى و هارمونيك هاى سوار شده روى موج برق از ديگر 
عوامل كيفى برق مصرفى دستگاه ها ميباشد كه اگر هريك در محدوده 
وارد  آسيب  برق  كننده  مصرف  وسيله  به  ميتواند  نباشد,  خود  مناسب 

نمايد.
 

     از اين رو محافظ هوشمند هادرون به عنوان محافظى دقيق و كاليبره 
ميتواند  و  برده  بهره  برق  بررسى كيفيت  پردازنده جهت  از ريز  شده, 
درصد بااليى از خطاهاى احتمالى را شناسايى نموده و از ايجاد آسيب به 

وسيله برقى مصرف كننده برق جلوگيرى نمايد.

     از ديگر مزاياى اين محافظ سرعت بسيار باالى واكنش به تغييرات 
ناگهانى در برق ورودى ميباشد. محافظ هوشمند هادرون برق ورودى را 
5000 بار در ثانيه بررسى مينمايد و حداكثر زمان الزم براى قطع برق 
براى يك محافظ  ميباشد كه   ( ثانيه  ( 25 هزارم  ثانيه  معيوب 0.025 

زمان بسيار مطلوبى ميباشد .

    يكى ديگر از مزيت هاى بارز محافظ هوشمند هادرون قابليت وصل 
وصل  هنگام  الكترونيكى  وسايل  سوختن  از  كه  ميباشد  صفر  نقطه  در 
كردن دو شاخه به برق جلوگيرى مينمايد . اين سيستم كه منحصرا در 
شركت هادرون توان طراحى شده و مختص محافظ هاى هادرون ميباشد 
تنش  كمترين  كه  مينمايد  دهى  سازمان  شكلى  به  را  برق  وصل  زمان 
جريانى در لحظه وصل حاصل شود كه عالوه بر جلوگيرى از خطر آسيب 
ديدن دستگاه مصرفى , از ايجاد نويز هاى ناخواسته روى شبكه برق و 

ديگر مصرف كننده هاى متصل به برق جلوگيرى گردد.

وصل در نقطه صفر : 

    محافظ هوشمند هادرون به يك تايمر مجهز گشته كه ميتواند براى 
مدت زمان 1:30 يا 2:30 و يا 5 ساعت فعال گردد . تايمر قابليتى است 
كه ميتواند به منظور كاربرد هاى مختلف فعال گردد يا به صورت دايمى 
اضافى دستگاه هاى  از شارژ  براى جلوگيرى  برق  قطع  غيرفعال شود. 
مجهز به باترى , قطع چراغ هاى روشنايى بعد از زمان معينى در شب , 
تايمر  قابليت  براى  مثال  چند  ميتوانند   .. و  سرمايشى  وسايل  از  برخى 
 , برق  به   هادرون  هوشمند  محافظ  كردن  وصل  بار  هر  از  بعد  باشند. 
قابليت تايمر به صورت پيش فرض غير فعال ميباشد . در صورت نياز به 
فعال سازى تايمر از كليد SET استفاده نماييد . با هر بار فشردن كليد 
روشن  تايمر  زمان  به  مربوط  چراغ  و  ميابد  افزايش  تايمر  زمان   SET
ميشود. همچنين براى غير فعال سازى تايمر كليد SET را به مدت 2 
كامل  صورت  به  تايمر  زمان  به  مربوط  هاى  چراغ  تا  دهيد  فشار  ثانيه 

خاموش گردند .

  

تايمر خاموش است

تايمر : 

SET كليد

تايمر روشن است
زمان قطع برق:

    كمتر از 1:30 ساعت

تايمر روشن است
زمان قطع برق:

    كمتر از 2:30 ساعت

تايمر روشن است
زمان تا قطع برق :

    كمتر  از  5  ساعت

نشانگر  و  گرديده  قطع  خروجى  برق  تايمر   زمان  اتمام  از  پس      
با  حالت  اين  در  ميدهد.  وضعيت  تغيير  كمرنگ  سفيد  به   Hadron
فشردن مجدد كليد SET ميتوان تايمر را غير فعال يا تنظيم مجدد نمود 

كه در هر دو حالت خروجى مجدداً وصل ميگردد. 

تبديل دوشاخه : 
    ورودى دوشاخه محافظ هوشمند هادرون از نوع يونيورسال ميباشد و 
به  را  برق  دوشاخه  مختلف  اشكال  با  منزل  لوازم  تمام  ميتوانيد  تقريبا 

محافظ هوشمند هادرون وصل نماييد.

اتصال چند راهى : 
    با اتصال چند راهى برق به محافظ هوشمند هادرون ميتوانيد چندين 
وسيله برقى را به يك محافظ متصل نماييد . توصيه ميشود قبل از اتصال 
به مجموع جريان مصرفى آنها توجه  به چند مصرف كننده  چند راهى 

نماييد. 

چرا محصوالت هادرون را خريدارى كنيم  

    محصوالت هادرون با باالترين كيفيت مواد اوليه و طراحى به روز و 
هاى  بورد  توليد  فرايند  ديگر  طرف  از   . ميشود  توليد  بفرد  منحصر 
تك  تك  و  شده  انجام  ربات  توسط  هادرون  محصوالت  الكتريكى 
ميگردد.  كاليبراسيون  و  كيفيت  كنترل  مكانيزه,  صورت  به  محصوالت 
محصوالت   , كنندگان  مصرف  مندى  رضايت  افزايش  جهت  همچنين 
گارانتى  پوشش  تحت   ( ماه   36  ) سال   3 مدت  به  هادرون  توليدى 

تعويض ميباشد.

  


