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Gücünüzü Güvenceye Alın!

Elektrik şebekeleri bir yandan genişlerken aynı zamanda bir dizi yeni teknolojiyi de-
elektrikli araçlar, akıllı sayaçlar, vb. dağıtım sistemine entegre etmektedir. Diğer taraftan, 
endüstrinin üretim hassasiyeti ve tükettiği enerjide güç kalitesinin yüksek olması ihtiyacı 
da artmaktadır. 

Küresel yarışmanın arttığı bu dönemde enerji verimliliği ve sağlanan enerjideki güç kalitesi 
nedeniyle imalatların olumsuz etkilenmesi, hassas cihazların arızalanması veya olumsuz 
etkilenmeleri nedeniyle firmaların ilave maliyetlere katlanmak zorunda kalmaları, üretim, 
satış, pazar ve kar kayıpları ile karşılaşmaları arzu edilmeyen bir durum olarak öne 
çıkmaktadır.

PQube serisinin yüksek hızlı ve “revenue-grade”* güç 
analizörü , gerçek zamanlı olarak bütün güç kalitesi 
bozulmalarını ve çevresel parametreleri ölçer, belirler ve 
kaydeder. 690 V’a kadar doğrudan bağlanabilir; sistem 
frekansı, bağlantı konfigürasyonu ve nominal gerilim 
değerlerini otomatik olarak belirleyerek otomatik 
konfigürasyona imkân sağlar.

PQube-3 Serisi Güç Kalitesi Analiz 
Cihazları ile;

Ekipman ömrünü uzatır

Üretim devamlılığı sağlanır

Enerji ve işletme maliyetleriniz azalır

Güç Kalitenizi Kontrol Altında Tutun

Satış sonrası servis, bakım-onarım faaliyetleri hızlanır

Makine arızaları ile hatalı ve yüksek fireli imalatların en 
büyük sebebi, kalitesiz enerji!

Makinenize standartlar dahilinde kaliteli elektrik 
enerjisi temin etmek MÜŞTERİ’nizin
sorumluluğundadır.



Makinenizin Kara Kutusu

Her şey kayıt altında!
Makine üretim sektörünün önemli alanlarından biri de satış sonrası hizmetleridir. 
Müşterilerinizden gelen servis taleplerini ve arıza geri bildirimlerini değerlendirirken ilk 
bakmanız gereken yer makinenizin enerjisidir.

PQube-3 Güç Kalitesi Analiz Cihazı 

• Makine arızları ve hatalı üretim sebeplerinin garanti 
kapsamında olup olmadığına karar vermenizi 
kolaylaştırır

• Gelişmiş uzaktan bağlantı özellikleri sayesinde para ve 
zaman tasarrufu sağlar

• Gerçek zamanlı veri iletimi ve dahili hafızaya kayıt 
özellikleri ile makinenizin ayrılmaz bir parçasıdır



7/24 Kesintisiz ve Kolay Erişim

 Modbus TCP/IP
 DNP3.0
 SNMP
 FTP
 Web Server
 E-mail ara yüzü

Nerede ve ne zaman isterseniz 
parmaklarınızın ucunda
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