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ТОВ «Далгакиран компресор Україна» є представництвом турецького хол-
дингу DALGAKIRAN на території України. З моменту свого заснування у 
2005 році і по сьогоднішній день компанія наполегливо працює над влас-
ним розвитком, удосконаленням продукції та рішень, розширенням штату 
кваліфікованих працівників та сервісного покриття. Станом на 2020 рік ми 
зуміли стати національною компанією з офісами і сервісними центрами у 
11 найбільших містах України, штатом понад 150 професіоналів, портфе-
лем продуктів, що охоплює більшість потреб підприємств в енергетичному 
обладнанні, лідером ринку в сфері поставок такого обладнання і послуг з 
його обслуговування. Завдяки професіоналізму, якості продукції та послуг, 
лояльному ставленню до кожного замовника і його потреб, ми зуміли заво-
ювати довіру величезної кількості підприємств по всій Україні. Переважна 
більшість промислових підприємств експлуатує на своїх виробництвах наше 
обладнання, користується послугами наших сервісних інженерів. Наявність 
50 власних мобільних сервісних бригад дає нам змогу впроваджувати най-
вищий рівень технічної підтримки в Україні.

Компанія «Далгакиран компресор Україна» успішно пройшла і щороку підтверджує міжнародну сертифікацію 
системи менеджменту стандарту ISO 9001:2015.

Одним з пріоритетних напрямків компанії Далгакиран є створення рішень на базі регульованих електропри-
водів та переобладнання енерговитратних виробництв із застосуванням частотних перетворювачів. Впровад-
ження таких систем дає змогу підприємствам значно скоротити витрати на електроенергію та збільшити ресурс 
електродвигунів, що використовуються на виробництві.

На українському ринку ми пропонуємо рішення з використанням частотних перетворювачів компанії Hiconics, 
обладнання якої експлуатується на тисячах підприємств по всьому світу. ТОВ «Далгакиран компресор Україна» 
є офіційним дистриб’ютором і сервісним партнером Hiconics в Україні і гарантує відповідність продукції заявле-
ним характеристикам виробника. Крім цього, забезпечує весь комплекс послуг з підбору, монтажу та запуску 
частотних перетворювачів на підприємствах будь-якого типу і сфери діяльності. Інженери та фахівці «Далгаки-
ран компресор Україна» розробляють всю необхідну документацію і організовують роботу з оснащення або 
переобладнання виробничих потужностей підприємства за сучасними стандартами енергозбереження і про-
дуктивності.

ПРО КОМПАНІЮ
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Високовольтні перетворювачі частоти (далі - ВПЧ) призначені для частотного пуску і регулювання швидкості 
обертання асинхронних (серія HIVERT-Y) і синхронних (серія HIVERT-T) електродвигунів потужністю від 250 кВТ 
до 20 МВт, з номінальною напругою 6 і 10 кВ, що забезпечують роботу технологічних пристроїв різного призна-
чення таких як: насоси, тягодувні механізми, компресори, млини та ін.

Векторне управління
Байпас силового блоку
Гальмівні резистори
Реактор для здійснення синхронного переходу
на пряме живлення від мережі
Номінальна напруга на вході - 10 кВ,  на виході -6кВ
Одностороннє / двостороннє виконання *
Одношафне / двошафне виконання *

 * Для певних моделей

ВИСОКОВОЛЬТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЧАСТОТИ
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПЧ

* За погодженням із замовником параметр може відрізнятись від зазначеного

Найменування характеристики Значення

Потужність від 250 кВА до 25 МВА

Потужність відповідного двигуна від  250 кВт до 20 МВт

Номінальний вихідний струм, А від  31 до 1450

Спосіб формування вихідної напруги багаторівнева широтно-імпульсна модуляція

Частота на вході, Гц від  45 до 55

Частота на виході, Гц від  0 до 80*

Крок частоти, Гц 0,01 (0,02 для векторного ВПЧ)

Час розгону / гальмування, с від  5 до 3600

Номінальна напруга на вході, кВ

6, 10 з допуском:
• (-10% +10%) - зі збереженням номінальних ха-

рактеристик ВПЧ;
• (-30% +10%) - зі збереженням працездатності 

HIVERT-Y;
• (-20% +10%) - зі збереженням працездатності 

HIVERT-T, при навантаженні не більше 80%

Коефіцієнт потужності по входу при номінальному навантаженні - не менше 0,96

ККД при номінальному навантаженні - не менше 0,96 
(включаючи трансформатор)

Перевантажувальна здатність по струму двигуна 
(визначається щодо установки струму двигуна)

120% - 2 мин,
150% - без витримки часу

Перевантажувальна здатність по струму ВПЧ 150% - без витримки часу

Аналоговий вхід, тип-мА 3 канали

Аналоговий вихід, тип-мА 4 канали: частота на виході; струм на виході; два 
програмованих виходи

Дискретні сигнали вхід / вихід 14 на вході / 22 на виході

Зовнішній зв’язок порт RS - 485, протокол Modbus RTU, Profibus DP

Інтерфейс оператора сенсорний графічний монітор

Температура навколишнього середовища, °С від минус 5 до плюс 45

Спосіб охолодження примусове повітряне (СЖО - при номінальному
струмі ВПЧ більш ніж 800А)

Відносна вологість повітря до 90% (без утворення конденсату та обмерзання)

Ступінь захисту Ip31* по ДСТ 14254-96
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Цифрові високовольтні пристрої плавного пу-
ску (далі по тексту ППП) призначені для пуску 
асинхронних або синхронних електродвигунів, 
потужністю від 250 до 10000 кВт і номінальною 
напругою 6 або 10 кВ.

Призначені для роботи зі складними механіз-
мами, таким як: вентилятори, насоси, конвеєри, 
компресори, дробарки тощо.

ЦИФРОВІ ВИСОКОВОЛЬТНІ ПРИСТРОЇ ПЛАВНОГО ПУСКУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування характеристики Значення

Потужність відповідного двигуна, кВт 250 - 10000

Номінальний вихідний струм, А 60 - 1400

Спосіб формування вихідної напруги імпульсивно-фазове управління

Частота на виході, Гц від  45 до 65

Час розгону, с від 1 до 30 (від 1 до 250 - за спецпотребою)

Час зупинки, с від 1 до 30 (від 1 до 90 - за спецпотребою)

Номінальна напруга на вході, кВ 6 або 10 (-10% +15%)

Перенавантажувальна здатність по струму, % від 100 до 400

Дискретні сигнали вхід / вихід 9 на вході / 10 на виході

Зовнішній зв’язок окремий порт RS-485, протокол Modbus

Живлення особистих потреб, В, кВт 220, не більше 0,25

Спосіб охолодження природнє повітряне

Ступінь захисту IP31 або IP42
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Діапазон потужностей: 0,75 кВт - 800 кВт
Напруга: 220В / 380В / 660В

Універсальний і може використовуватися для 
регулювання асинхронних двигунів з коротко-
замкненим ротором серій 4А, АИР та інших серій 
без будь-якого конструктивного допрацювання в 
режимі безсенсорного векторного управління.

Області застосування:
- насоси
- вентилятори
- центрифуги
- конвеєри
- станочне, пресове обладнання та ін.

НИЗЬКОВОЛЬТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЧАСТОТИ СЕРІЇ HID 500

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування характеристики Значення

Діапазон вихідної частоти, Гц від 0 до 300

Крок завдання частоти 0,01

Точність підтримки частоти • цифрове управління: 0,01 Гц;
• аналогове управління: 1/100 точності АЦ-перетворення (25 +/-10 °C)

Спосіб управління швидкістю 
двигуна

• (V/F) - скалярне управління (за характеристикою вихідної напруги до 
частоти, U/F);

• (SV/C) - векторне без зворотнього зв’язку;
• (VC) - векторне зі зворотнім зв’язком

Керування моментом
• ручне регулювання;
• автоматичне управління моментом на всіх ділянках частотного діапа-

зону

Пусковий момент • G (загальне значення): 0,25 Гц/150% (SVC); 0 Гц/180% (VC);
• P (вентиляторне або насосне навантаження): 0,25 Гц/100%

Діапазон регулювання швидкості • 1:200 (SVC);
• 1:1000 (VC)

Коливання тиску +/- 1% (додавання/відключення насоса)

Точність підтримання швидкості • +0,5% (SVC);
• +0,02% (VC)

Точність управління моментом +/- 5% (VC)

Перенавантажувальна здатність  
• G (загальне значення): 150% Іном. - 60 с., 180% Іном. - 1 с.;
• P (вентиляторне або насосне навантаження): 120% Іном. - 60 с., 150% 

Іном. - 1 с.

Коефіцієнт потужності на виході до 0,96 при номінальному навантаженні

Ступінь захисту IP20 (за домовленістю із замовником може відрізнятись)
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Компанія «Далгакиран компресор Україна» виконує будівництво модульних швидкоспоруджувальних будівель 
та контейнерних приміщень для розміщення у них промислового обладнання. Дані будівлі проектуються індиві-
дуально та відповідають всім технічним вимогам замовника і виробника обладнання.

Робота при температурі навколишнього повітря від мінус 60 °С до плюс 40 °С (з установкою кондиціонера - 
до плюс 45 °С)

Вбудовані системи підтримки необхідного мікроклімату

Різні варіанти виконання:
•   для перевезення автомобільним транспортом;
•   для перевезення залізничним транспортом;
•   швидкоспоруджувальні;
•   нестандартні габарити та ін.

Приклад модульної швидкоспоруд-
жувальної будівлі

БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Приклад мобільної будівлі контей-
нерного виконання на платформі 
для розміщення в складі ешелону 
бурової установки, оснащене дво-
ма ВПЧ, системою комутації та ін.

 Приклад мобільної будівлі
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РІШЕННЯ

Енергетика Нафтова 
промисловість

Бурові Промислові 
підприємства ЖКГ

Частотне регулювання і 
плавний пуск електродвигунів

Системи управління 
приводами насосів

Системи управління привода-
ми нагнітачів, вентиляторів і 
повітродувок

Системи управління 
приводами компресорів

Системи управління 
приводами дробарок

Мобільні насосні блоки

Системи управління 
буровими «під ключ»

Системи управління 
вежо-лебідочними блоками

Турбоповітродувки
на магнітній підвісці

Комплекси забезпечення 
надійності електропостачання

Комплекси забезпечення
якості електроенергії

МАТРИЦЯ КРОС-ГАЛУЗЕВИХ РІШЕНЬ        

Технічне обслуговування

Системи управління 
конвеєрами
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МИ НЕ ПРОСТО ПРОДАЄМО, 
МИ ВИКОНУЄМО ПОВНИЙ ЦИКЛ РОБІТ «ПІД КЛЮЧ» І 

ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ТЕХНІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОТЯГОМ 
ВСЬОГО ТЕРМІНУ СЛУЖБИ ОБЛАДНАННЯ

ЧОМУ МИ?

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

обстеження 
об’екта

розробка 
технічного рішення

складання техніко-
економічного
обґрунтування

захист 
запропонованого 

рішення

проектно-
вишукувальні 

роботи

виготовлення 
обладнання

комплектація 
супутнім обладнанням

поставка 
комплексного рішення

монтаж, 
шеф-монтаж

пусконалагодження 
та навчання

гарантійне і 
післягарантійне 
обслуговування

сервісні і 
регламентні роботи
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www.dalgakiran.ua

ТОВ “ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА”
Київ, проспект Перемоги, 67, корпус «G», оф. 309-310. БЦ «Нивки Сіті»

+38 (0800) 30-13-77, +38 (044) 581-13-77
info@dalgakiran.ua

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
вул. Зарічанська, 34, оф. 401

+38 (067) 384-57-45
vleskov@dalgakiran.ua

СУМИ
вул. Я. Мудрого, 71, оф. 210

+38 (0542) 610-612
vyurchenko@dalgakiran.ua

ДНІПРО
вул. Юрія Савченка, 26

+38 (056) 378-93-99
dp@dalgakiran.ua

ОДЕСА
вул. Люстдорфська дорога 11/2, оф. 1

+38 (048) 737-35-16
od@dalgakiran.ua

РІВНЕ
вул. Гагаріна, 39, оф. 16

+38 (0362) 460-931
rv@dalgakiran.ua

МАРІУПОЛЬ
вул. Миколаївська, 7/17, оф.203

+38 (0629) 40-98-59
agribovsky@dalgakiran.ua

КРИВИЙ РІГ
вул. Володимира Великого, 14А

+38 (067) 352-70-22
adyadyushkin@dalgakiran.ua

ХАРКІВ
пер. Сімферопольський, 6, 

оф. 708
+38 (057) 760-17-09
khv@dalgakiran.ua

ЛЬВІВ
вул. Навроцького, 1
+38 (032) 245-15-62
lviv@dalgakiran.ua

ГОРІШНІ ПЛАВНІ
вул. Портова, 21

+38 (067) 354-62-02
yskripnichenko@dalgakiran.ua


