
Beam Tech Electronics Co., Ltd. 
ة اإلمداد وحدات ير بالطاق ة غ غيرة المنقطع  ووحدات (UPSs) الص

داد ة اإلم ير بالطاق ة غ ات المنقطع ة بالموج  الجيبي

 

ثر مع ًعاما 40 من أك برة من  ي الخ ناعة ف ات ص بر ،اإللكتروني  Beam Tech Electronics Co. , Ltd تعت
لة ى الحاص اد عل ار أحد ISO 9001 اعتم ورين كب انعي المط ة اإلمداد وحدات وص ير بالطاق ة غ  ذات المنقطع
ات ة الموج ة الجيبي ة الخطي درات (UPSs)  التفاعلي  بق
ل ى تص و 12 إل ت كيل ير فول ا .أمب ر كم  Beam Tech توف
املة مجموعة ات من ش ة اإلمداد وحدات منتج ير بالطاق  غ
ة من المنقطع رازات تتض غيرة الط  ،SI 425و SI 400 الص
ى عالوة ة مجموعة عل ة اإلمداد وحدات من كامل ير بالطاق  غ
ة ات ذات المنقطع ة الموج ة الجيبي ة الخطي  التفاعلي
درات دأ بق ت 650 من تب ير فول ى أمب و 12 إل ت كيل  فول
ير ا ،أمب ي بم ك ف رازات ذل ية الط ى القياس دى وعل  الم
ل ي الطوي ات ف ف خزان راج األرف  .واألب
افة ى إض ك إل إن ،ذل والت ف م مح ة وجاتال تي الجيبي  ال
ا ركة تنتجھ ات الش ة للتطبيق االت المنزلي  واالتص
ع عبية تتمت يرة بش ي كب وق ف المي الس ا .الع  أن كم
لة ة اإلمداد وحدات ھي SI سلس ير بالطاق ة غ دة المنقطع  الوحي
رة ًحاليا المتوف تي  ن وال ا يمك ة تركيبھ  جھاز بحاوي
ر تخدام الكمبيوت ة باس راص محرك فتح ة 5 1/4 أق  ‐ بوص  
ة إمداد وحدات ير بالطاق ة غ ة منقطع ل مزودة متكامل  بك
ات ة المكون دات الالزم ة إمداد لوح ير بالطاق ة غ  منقطع
ة ي تقليدي ة ف ر مما ،واحدة علب ًحلوال يوف ة  ة مالئم  من للحماي
ة ير الطاق احة وتوف ة المس ب من وخالي ات المتاع  لبيئ
بة ة المھمة الحوس  .للغاي   دعي ع أن Beam Tech ت  جمي
ات لة ھامنتج ى حاص ھادات عل ات ش ة منتج ات من عالمي  مؤسس
ل  .cULو ULو CEو TUVو BSMI مث
ى ات تلق ًترحيبا المنتج ًكبيرا  الء من  ي العم ع ف اء جمي  أنح
الم ال ،الع يما  ي س ا ف ان أوروب وب والياب رق وجن يا ش  آس
ا ا وأفريقي ة وأمريك رب وما الالتيني اج من %90 من يق  إنت
ركة م الش ديره يت د .تص ش وتؤك ى ركةال ه عل افة أن  باإلض
ى ات إل تي المنتج م ال اء ت ا منھا االنتھ ى ووأنتجتھ اس عل  أس
ركة نعة الش لية المص ركة/األص ممة الش لية المص ي ،األص  فھ
ًأيضا ة  ي متخصص ديم ف دات تق ف الوح ة نص  (SKD) المفكك
م ثر ول ًمطلقا تتع ي  ر جھودھا ف ات لتطوي ل أحدث منتج  وأفض
ا ي لعمالئھ ع ف اء جمي الم أنح  .الع
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