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Độ ồn
giảm 

Trọng lượng
giảm 

SINEXCEL PRO AHF

GIẢI PHÁP LỌC SÓNG HÀI 
THẾ HỆ MỚI

• Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn IEEE-519.

• Tự động phát hiện và cảnh báo lỗi quạt thông gió.

• Tự động giảm công suất theo nhiệt độ môi trường

xung quanh với 3 mức: >40ºC, >45ºC và >50ºC.

• Tiết kiệm năng lượng 12,972 kWh/150A mỗi năm.

PRO AHF là phiêên bảảnn nâng cấp từ thiết bị lọc sóng hài 
Sinexcel AHF -- GGiiải ppháp lọc sóng hài tích cực dùng IGBT 
và công nghhệ điềềuu chế độ rộng xung, có khả năng lọc hài 
tự động từ bậc 2 đđếến bậc 50.
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IGBT PCBA

Thiết kế ngăn cách quạt tản nhiệt và các thành phần nhạy cảm

Cuộn cảm và bộ tản nhiệt của các IGBT phát ra khoảng 90% lượng nhiệt

Tiết kiệm lên đến 22 triệu/năm đối với PRO AHF 150A



Quạt giải nhiệt với 
cơ chế tự bảo vệ lỗi

Nhiệt độ môi trường xung quanh và nhiệt độ
các bộ phận bên trong được lấy mẫu và giám
sát theo thời gian thực

Hệ thống giám sát thông minh, ghi lại trạng thái hoạt động theo thời gian thực
Có thể ghi nhận hơn 30 loại thông tin cảnh báo và tự bảo vệ

Phần mềm có thể được nâng cấp trực tuyến một cách 
nhanh chóng

Bảng tiếp điểm khô được tích hợp bên trong
để mở rộng điều khiển từ xa

Board mạch được sơn phủ bảo vệ toàn diện trước tác động môi trường

Các bó cáp phức tạp được tích hợp gọn gàng vào thanh cái 
đồng, giúp giảm hiện tượng quá nhiệt trên bảng mạch do 
dòng điện gây ra, cải thiện độ hoạt động ổn định trong 
thời gian dài

Vỏ bọc chống bụi, đáp ứng nhu cầu sử 
dụng trong những môi trường đặc biệt

Quạt giải nhiiệt với 
cơ chế tự bảoo vệ lỗi

Nhiệt độ môi trườngg xuung quanh và nhhiệt đđộ
các bộộ phhận bên troongg được lấy mẫu vàà giám
sát theeo tthời gian thhựcc

Hệ thốống giám sát thôngg minh,, ghi lại trạng thái hoạt động theo thời gian thực
Có thểể ghi nhận hơn 30 loại thôông tin cảnh báo và tự bảo vệ

Phần mềm có thể được nâng cấp trực tuyến một cách 
nhanhh chóng

Bảảng tiếpp điểm khô được tích hợp bên trong
đểể mở rộộng điều khiển từ xa

Board mạch đượcc sơn phủ bảo vệ toàn diện trước tácc động môi trưường

CCác bó cáp phức ttạp được tích hợpp gọọn gàng vàào thanh cái 
đđồng, giúp ggiảm hiện tượng quá nhiệt trên bảnng mmạch do 
ddòng điện gây raa, cải thiện độ hhoạtt động ổn địnnh trong 
tthời gian dài

Vỏ bọc chống bụi, đáp ứng nhu cầu sử 
dụng trong những môi trường đặc biệt
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53% 

Kích thước hệ thống 
thông gió giảm 

Yêu cầu hệ thống thông gió rất nhỏ, 
chỉ 390CFM, phù hợp với các yêu cầu 
trong công nghiệp, khách hàng dễ 
dàng tích hợp vào tủ của họ.

Lưu lượng không khí thấp hơn, tiếng 
ồn của quạt nhỏ hơn, phù hợp với yêu 
cầu tiếng ồn thấp trong các trường 
hợp kinh doanh.

33% Giảm 
nhiệt lượng

Các thiết bị điện tử công suất sẽ dễ hư hỏng khi hoạt động trong nhiều độ cao. Do đó việc giảm 
33% nhiệt lượng trong quá trình hoạt động giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị và giảm thiếu chi phí 
bảo trì.

ĐỘ TIN CẬY CAO
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