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UPS
Uninterruptible Power Supply

TECNOLOGIA TRUE ON LINE Double Conversion
GAMA DE POTÊNCIA 50 ÷ 500 kW
NÚMERO DE FASES 3:3

APLICAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO Até quatro unidades de trabalho paralelo para capacidade ou redundância

True On-Line A tecnologia True On-Line Double 
Conversion fornece parâmetros de tensão de saída 
perfeitos, independentemente da tensão de entrada e 
da carga.

Topologia modular com módulos HOTSWAP  - 
possibilidade de estender UPS até 500kW sem 
qualquer interrupção na carga. Escalável de 50kW a 
300kW ou de 50kW a 500kW dependendo do tipo de 
chassi. Fornece MTTR muito baixo, o que traz ao cliente 
uma enorme con�abilidade de todo o sistema.

Reti�cador e Inversor SPWM IGBT - custo mais 
baixo - circuito de hardware simples - alta utilização de 
IGBT - excelente desempenho de THDi e fator de 
potência de entrada.

Bypass automático (Static Switch) fornece alimenta-
ção de carga contínua em condições críticas, como 
sobreaquecimento ou falha do inversor. 

Manutenção do bypass (ininterrupto) permite o 
manuseio do serviço sem necessidade de desligar a 
carga.

Fornecimento separado da linha de Bypass forne-
ce fonte de energia de reserva para carga mesmo 
quando a UPS está dani�cada ou a proteção da linha 
principal é afetada.

Comunicação:                    
Modbus,RS-232, USB para UPS e supervisão e controlo 
de carga; Dry Contact indicadores de alarme; trabalhar 
com sistemas BMS; SNMP integração com a rede de 
gestão de sistemas NMS.

Alta e�ciência (>96%) reduz a dissipação de calor e 
limita os custos de consumo de energia.

Painel de controlo LCD exibe a UPS e parâmetros de 
energia, bem como centenas de informações úteis.

Dimensões pequenas - requer uma pequena área para 
operação da unidade.

Design modular – manutenção rápida e MTTR curto.

ECO-Mode dá a possibilidade de redução de custos 
signi�cativa e, na prática, interrompe a emissão de calor.

Fator de potência de entrada alto 0,99 reduz o valor 
da corrente retirada da rede.

Fator de potência de saída mais alto 1,0 permite que 
cargas de características versáteis sejam alimentadas.

Ampla gama de tensão de entrada para o modo 
normal garante que as baterias sejam usadas apenas se 
necessário - apenas quando a tensão de entrada for com-
pletamente perdida.

Grandes redes de computadores Centros de processamento 
de dados

Equipamento industrial

Clusters Sistemas de tele-informações Sistemas de automação e controlo
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Ampla gama de frequência para o modo normal 
oferece a possibilidade de operação contínua com 
diferentes fontes de energia - como rede ou grupo 
gerador.

Manutenção simples controlo por microprocessador 
e modo de operação 24h/7, o que signi�ca que a 
unidade não requer manutenção especializada.
           
Gestão avançada da bateria oferece con�abilidade 
de carregamento ideal e uso de baterias, prolonga a 
vida útil e reduz os custos operacionais.

Excelente qualidade de tensão é fornecida por 
inversor IGBT e tecnologia PWM de alta frequência; a 
tensão de saída tem sempre parâmetros estáveis, inde-
pendentemente das perturbações de entrada e das 
características da carga.

Alta capacidade da sobrecarga indica con�abilida-
de de energia durante condições transitórias e alta 
resistência ao lidar com falhas.

Con�gurações feitas pelo utilizador - permitem 
que o utilizador de�na tensões nominais, frequência, 
modos de operação preferidos.

Remote Emergency Power O� (REPO) permite desli-
gar a carga remotamente em caso de emergência.

Con�gurável quantidade de baterias e corrente de 
carga – permite ao utilizador de�nir o tempo de auto-
nomia necessário.

Con�gurações de redundância:
- Paralelo por capacidade ou redundância,
- Hot Standby

Modelo
Potência

M5M 300
50 kW 300 kW

M5M 500
50 kW 500 kW

Nº de fases  in:out
Input
Voltagem
Alcance da voltagem
Frequência
Alcance da frequência
THDi
Fator de potência de entrada
Output
Voltagem
Fator de potência
Regulação de tensão estática/-
dinâmica
THdu carga linear/não linear
Frequência
Sobrecarga do inversor
Sobrecarga do bypass
Capacidade de curto-circuito
E�ciência
E�ciência do modo eco
Fator de crista
Baterias
Tipo
Arranque a frio
Baterias con�guráveis
Carregamento

3:3

380 / 400 / 415 VAC
-43% ÷ 25%

50/60 Hz
-20% ÷ 20%

<3%
≥ 0,99

v
380 / 400 / 415 VAC

1.0
±1% / ±2%

<0.5% / <2.5%
50/60 ± 0,05 Hz

 115% - 10 min, 125% - 1 min., 150% - 5 seg.,  >150% - 200 ms 
125% - trabalho constante, 130% - 10 min., 150% - 1 min., > 150% - 300 ms.

340% da corrente nominal por 200ms
>96.5% 

99%
5:1

VRLA AGM selado e sem manutenção
Sim

36-44 psc. 12V
3 ÷ 8 horas até 90% da capacidade
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Peso e dimensões
Dimensões (LxPxA)
Peso do UPS

Comunicação
Indicadores do modo de 
operação 

Visor LCD touch de 10 ", indicadores LED, alarme sonoro, LCD em cada módulo de potência

Ambiental
Nível de ruído dependen-
do da carga e temperatura
Temperatura de operação 
para UPS
Temperatura de operação 
recomendada para UPS e 
baterias
Temp. de armazenamento
Humidade
 

< 62 dB (A)

0 °C ÷ 40 °C

15 °C ÷ 25 °C

- 15 °C ÷ 55 °C
5 ÷ 95 % (non condensing)

Standards
EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006, EN 60950-1, CE

Opções 

- Placa SNMP
- Bypass de manutenção externa ininterrupta
- Placa Modbus e Contacto Seco

- Painel de status
- Software
- Armários de baterias ou rack

PARA MAIS INFORMAÇÃO: www.maxiglobal.pt

TECHNICAL DATA SHEET

MODSECUR M5M

Modelo
Potência

M5M 300 M5M 500

650 x 960 x 2000 mm
445 kg          490 kg

1300 x 1100 x 2000 mm
855 kg          900 kg

Módulo de potência 50kW – 440 x 650 x 135mm – 45KG

50 kW 300 kW 50 kW 500 kW


