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لطف کنترل و مدیریت بسییییسار  ییییری  و دقس   به OCDG-GP1200Bدر پاور قدرتمند گرین مدل  
تمامی پارامترها تو ییم مسوروپرو ییسییور و مسوروکنترلرهاص مر ییو  در این عوت مناب  ت  یه 

العاده باال، کنترل ریپل خروجی مثال هدعی، رگوال ییسوو ولتاو شییاهد باهدهی م ییرر اعروص  و 
 بسسار  ری  هستسم.)eTransient Respons (( و پا خ گ را 1بسسار دقس  )کمتر اه %

 

 Flat Wire Winding ترانسفورماتور با تکنولوژی سیم پیچ تخت

( Flat Wireهاص اه عوت ترت )به تراعسییرورماتورهاص پر باهده با  ییسم OCDG مناب  ت  یه  ییرص
هاص باال هاص معمولی در  رکاعساعد. این عوت تراعسییییرورماتورها عسییییلت به مدلمجهز شییییده

در  کنند. همچنسنمراتب کمترص اش ال میمراتب کمترص دارعد و حجم بهعشتی م ناطسسی به
( در Skin Effectبه دلسل ا زایش اثر پو ییییتی ) ص ترتهاتراعسییییرورماتورهاص مجهز به  ییییسم

مراتب کمتر اه به AC هاص بسروعی  سم، مقاومتها اه الیههاص باال و تمایل علور الوتروو رکاعس
هاص گرد خواهد بود. همسن امر باعث کاهش تلرات حرارتی و همچنسن هاص مجهز به  سمعموعه

 تور خواهد شد.ا زایش باهدهی م رر اعروص تراعسرورما

 

 DC-در بخش مبدل فای RDS-Low العاده پربازدهبرخورداری از ماسفففففت فای  و 
DC 

ناب  ت  یه باهدهی برش عمده OCDG م مدیوو م ییییرر اعروص  و اص اه  باالص خود را  عاده  ال
شتی  و  RDS-Low العاده پر رعت در امر  وئسچسنگ،ما رت هاص  و  العاده و با جریاو ع

برش ثاعویه خود هسییییتند. این امر در عهایت باعث عملورد  DC-DC پایسن در برش ملدل هاص
 تر و تضمسن عمر بسسار باالص این  رص اه پاورهاص گرین شده ا ت.العاده خنک و 

 

 العاده باکیفیت ژاپنی در بخش اولیهفای  و خازن

گییرییین بییه دو عییدد  OCDG در میینییابیی  تیی یی یییه  ییییییرص 1350W و 1200W هییاصمییدل
 ییییاخت کمپاعی  MXK العاده باکسرست و اللته گراو قسمت  ییییرص(  و 1640uF) 820uF خاهو
لمجهز شیییییده Rubycon واپنی عد. اه جم خاهوه ویژگیا به عمر هاص میهاص این عوت  تواو 
بسییییسار پایسن اشییییاره کرد. همچنسن این حجم باالص  ر ست  ESR و C°105 در دماص 3000h باال

سسار پایسن خروجی و همچنسن شده  راتر  Up Time-Hold خاهعی در برش اولسه ریپل ب ضمسن  ت
 اه ا تاعداردها را به همراه خواهد داشت. 

وه بر پاور ضییییمن این با تواو خروجی 1050Wاص  نا یییییب  عدد  آو، اه همسن  ییییرص و مت دو 
باکسرست  ییییرص(  و 1360uF) 680uF خاهو عاده   Rubycon یییییاخت کمپاعی واپنی  MXH ال

 ا تراده شده ا ت.
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 العاده باکیفیت ژاپنی در بخش ثانویهفای الکترولیتی و جامد  و نخاز

یه  ییییرص ناب  ت   یه م ثاعو خاهو OCDG در برش  Con-Nippon Chemi (هاص الوترولستی )اه 
(  ییییاخت واپن با قابلست NICHICON و Con-Nippon Chemiهاص جامد ) ییییاخت واپن و خاهو

ها که در واق  برشی عمر بسسار باال ا تراده شده ا ت. این خاهوو  C°105 کارکرد در دماص
شوعد، ضمن تثلست طول عمر باالص اه مدار  سلتر و پاالش عهایی ولتاوهاص خروجی محسوب می

ترین شییییرایم، موجب بهترین اعیییید  عملورد پاور در برش ریپل و عویز خروجی پاور در  ییییرت
 خواهند شد.

 

  less Design-Cableطراحی مدار

گرین، اه  ییییسم  OCDG هاص اعتقال قدرت برروص برد مناب  ت  یه  ییییرصدر هسچ یک اه برش
ابل ها، ا ییتراده عشییده و اعتقال جریاو اه ورودص برد اعییلی تا خروجی برد مربوط به ات ییاالت ک

گسرد. تنها تو یم خطوط مسیی برد مدار پاپی و قلعوارص هاص در ع ر گر ته شیده، عیورت می
عسز به عیییورت مسیییتقسم  OCDGپاورهاص  Cable Managementبه گوعه اص که حتی برد برش 

تنها خطاهاص برروص برد اعییلی مت ییل و عملسات لحسم کارص آو اعجای پ یر ته ا ییت. این امر عه
ر ییییاعد، بلوه در عمل باعث کاهش تلرات اعروص، عدی مزاحمت در ه را به حداقل میتولسد اعلو

 شود.گردش هواص داخل پاور و همچنسن ا زایش خلو  و کسرست ولتاوهاص خروجی عسز می

 

 رل دیجیتال پارامترفا توسط میکروکنترلر اختصاصیکنت

تو ییییم یک مسوروکنترلر  OCDG مدیریت و کنترل برخم تمامی پارامترهاص مناب  ت  یه  ییییرص
باعث بهلود واکنش گ را ولتاوهاص  شییییود. این کنترل دیجستال در عهایتاخت ییییاعییییی اعجای می

عویز و تثلست هر په بسشییتر  ییطت ولتاو خروجی، ا زایش باهدهی م ییرر اعروص، کاهش ریپل و 
 شود.هاص خروجی میشاخه

مدرن نانس Bridge-Half توپولوژی  نک رزو تا بدل  در  )LLC Resonant( به فمراه م
 بخش اولیه

 LLC در کنییار ملییدل Bridge-Half در این  ییییرص بییه لطف توپولووص مییدرو و بسییییسییار پربییاهده
Resonant ( شول موج  وئسچسنگ شدو   Zero ( و تحق  عملیSoft Switchingکه باعث عری 

Voltage Switching هاصشییییود، حاملدر برش ورودص می EMI، RF  و تلرات  ییییوئسچسنگ در
یابد. ( به طره محسییو ییی ا زایش میEfficiencyورودص کاهش یا ته و باهدهی م ییرر اعروص )

 ییییییاهعیید تییا ( این اموییاو را  راهم میesonantLLC Rتییاعییک رهوعییاعس ) همچنسن ملییدل
هاص عسل قلل باشد مراتب باالتر اه توپولووصما رت هاص برش ورودص به Switching  رعت
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بارص، باعث ا زایش باهدهی م یییرر اعروص خ یییو  در وضیییعست بیکه این امر عسز در عمل و به
(Efficiency.خواهد شد ) 

 

  +12Vو +3.3V, +5V فای خروجی اصلیبرای شاخه %1 کمتر از رگوالسیون ولتاژ

در برش  +3.3V و +5V هاصبراص  یاختن ولتاو شیاخه DC-DC هاصا یتراده اه توپولووص ملدل
شتر ولت شاخهثاعویه باعث تثلست هر په بس شده ا ت. او  هاص خروجی در این  رص اه پاورها 

هاص خروجی در هاص اعلی کنترل و مدیریت ولتاو هر یک اه شاخههمچنسن مستقل بودو برش
ها را در وضییییعست پاورهاص مجهز به این توپولووص در برش ثاعویه، عملورد عییییحست و دقس  آو

هاص خروجی( امتواهو بار بر روص شیییاخه)توهی  ع Cross Load ( و همچنسنZero Loadبارص )بی
 کند.تضمسن می

 

 تر پروتکشن فای ایمنیتر و دقیقمراتب سریعکرد بهعمل

ترین برش عییا ر بر تمییامی در منییاب  ت یی یییه  ییییوئسچسنییگ مییدرو، مهم Supervisor تراشیییییه
اه  OCDG شییییود. در پییاورهییاص  ییییرصواعرعییاالت اعجییای شیییییده در آو محسییییوب می عییل
هاص عسییل قلل ا ییتراده شییده و تر عسییلت به مدلتر و دقس مدرومراتب بهSupervisor تراشییه

تر براص مراتب بسییته تر و دقس العاده دقس ، در عمل محدوده بهوا ییطه کنترل دیجستال و  و به
  راهم عموده ا ت. OTP و OCP, OPP کنترل پروتوشن هاص

با روکش  HCS+ کانکتورفای به فمراه کامالً ماژوالر سفففیسفففتم مدیریت کاب  کشفففی
 جریان بیشتر %150 طال و قابلیت عبور

ش تعسسن هاص تماماً  لت و قابلست مدیریت کابل کشییی تمای ماووالر این  ییرص اه پاورها عقکابل
شوسل و حر هکننده ضمن اینوه در اصاص در ا ملل  ری ،  شت.  شما خواهند دا تر  سستم 
طور تواو هاص بسشیییتر و همسنهاص با هسیییتههاص عسیییل جدید به دلسل معر ی پرداهعدهپلترری

هاص رده باال و گراو قسمت اه خ یییو  در مدل( بسشیییتر،  یییاهعدگاو مادربرد بهTDPم یییر ی )
ا تراده  HCS+ (High Current System) بر  در کدس مادربرد  رور تحت عنواو کاعوتورهاص

 ر ست بسشییترص براص علور جریاو دارعد. در  %150 عییورت مساعنسن تاکنند. این کاعوتورها بهمی
در برش کاعوتورهاص ماووالر برش پرم یییرر خروجی و در هر دو  OCDG پاورهاص جدید  یییرص

با روکش طد ا ییییتراده شییییده ا ییییت. در این عوت HCS هاص +هبرش عرص و مادگی اه عموع
هاص تر در برابر جریاومراتب مقاویکاعوتورها ا زایش  طت تماس عملساتی و ا تراده اه آلساو به

باال در عمل باعث کاهش ریپل، ا ت ولتاو و حرارت عقطه ات ییییال شییییده و روص هم ر ته باعث 
 ص اورکدکسنگ و گسمسنگ خواهد شد.ا زایش پایدارص  سستم را در کاربردها
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 کنندگی کامالً مدرن و کارآمد با قابلیت انتخاب حالت بدون  نتم خنکسیس

هاص بسییییسار باکسرست و در کدس کاربردهاص عیییینعتی با به  ن OCDG پاورهاص عسییییل دوی
هاص ترین  ییسسییتمکه در حال حاضییر یوی اه مدرو FDB هاصاعد.  نمجهز شییده FDB تونولووص

سلت به  ن شتر و اللته عویز  Double Ball Bearing هاصیاتاقاو را به همراه دارعد حتی ع عمر بس
به مدار  ن کنترلر دیجستال حسییاس به  OCDG مراتب کمترص دارعد. همچنسن پاورهاصعییوتی به

اعد. این مدار کامدً هوشمند خروجی پاور مجهز شدههر دو پارامتر دماص داخل پاور و مسزاو بار در 
ضعست شده تو م مسوروکنترلر دیجستال، و )در بار خروجی  Fanlessبا آعالسز برخم پارامترهاص یاد 

کند. تواو عامی( و  یییرعت پرخش  ن را در شیییرایم مرتلف کنترل و مدیریت می 25کمتر اه %
ه در پشت پاور قابلست  عال یا غسر عال کردو وا طه  وئسچ مر و  تعلسه شدعدوه بر این به

 عسز  راهم شده ا ت. Fanless حالت

 

 ..ماه گارانتی گرین، پشتیبان انتخاب شماست 10سال و 10 

پاس تقدیر و ارج عهادو به مشییتریاو محتری ( بهGREENشییرکت پردیس عیینعت  ییساره  ییلز )
وا ییییطه عملورد ا ییییتثنایی و کسرست  ییییاخت مثال هدعی پاورهاص  مح ییییوالت خود و به

ماه( گاراعتی به باهار عرضه عموده ا ت.  10 ال و  10ماه ) 130 ها را بااین مدل ،OCDG  رص
گرین، جزو باالترین مدت هماو گاراعتی پاور در دعسا  OCDGاین مدت هماو گاراعتی پاورهاص  رص 

 ایراو به شمار می رود.و بسشترین مدت گاراعتی پاور در 
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