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UPS
Uninterruptible Power Supply

TECNOLOGIA TRUE ON LINE Double Conversion
GAMA DE POTÊNCIA 1000 VA   
NÚMERO DE FASES 1:1

APLICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

A tecnologia True On-Line Double Conversion 
fornece parâmetros de tensão de saída excelentes, 
independentemente das perturbações de energia e do 
tipo de recetores que estão a ser alimentados.

Reti�cador IGBT a mais avançada tecnologia garan-
tindo baixíssimo THDi e alto fator de potência.

Bypass automático - garante o fornecimento de 
energia ininterrupto para cargas críticas, como sobrea-
quecimento ou falha.

Interfaces de comunicação: 
RS232, USB  monitorizar e gerir a operação da fonte 
de alimentação e dos recetores; SNMP  integração 
com sistemas de gestão de rede NMS; Conector de 
interruptor remoto contra incêndio (REPO) para 
garantir a desconexão remota do fornecimento de 
energia aos receptores em caso de incêndio; Interrup-
tor Contra Incêndio (EPO) no painel de controlo 
permite a desconexão imediata da energia dos receto-
res.

O painel LCD informa claramente sobre o modo de 
operação e permite a con�guração dos parâmetros do 
UPS.

Dimensões pequenas, portanto, é necessário um 
espaço mínimo para instalar o dispositivo.

Servidores Postos de trabalho Instalações e equipamentos 
industriais

Aparelhos de laboratório Telecomunicações Sistemas de automação e controlo

A alta e�ciência do dispositivo 90% minimiza o 
consumo de energia e limita o calor emitido, o que 
torna possível a refrigeração dos ambientes de forma 
mais barata. 

ECO-Mode (HE) permite uma redução signi�cativa 
dos custos operacionais da unidade e praticamente 
elimina a emissão de calor.

O modo conversor de frequência CVCF permite 
que a fonte de alimentação opere no modo de conver-
são de frequência de saída até 50 ou 60 Hz para alimen-
tar recetores personalizados.

Diagnóstico automático controlo totalmente digital 
(32 bits DSP x2) garante total e�ciência do dispositivo, 
controlo de componentes e parâmetros operacionais 
sem a necessidade de intervenção do utilizador.

O alto valor do fator de potência de entrada limita 
o valor da corrente consumida pelo dispositivo da rede.

O alto valor do fator de potência de saída garante 
ainda mais potência ativa em comparação com outras 
fontes de alimentação desta classe.

Uma ampla gama de frequências de entrada no 
modo de operação normal, permite o uso livre da fonte 
de alimentação numa rede com parâmetros instáveis   e 
alimentação do grupo gerador.
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A caixa compacta TOWER faz com que a UPS ocupe 
pouco espaço e é adequada para instalação tanto por 
baixo da secretária como em locais com espaço limita-
do.

O reinício automático garante a operação autónoma 
do dispositivo em caso de quedas de energia prolon-
gadas.

A excelente qualidade da tensão de saída alcança-
da graças ao uso da modulação PWM de alta frequên-
cia, garante que é fornecida tensão com parâmetros 
extremamente estáveis, independentemente da inter-
ferência de energia e do tipo de dispositivos alimenta-
dos.

Alta sobrecarga é a con�abilidade do fornecimento 
na presença de transientes e alta tolerância a erros de 
operação.

Software avançado que permite ao utilizador contro-
lo total sobre o dispositivo e os recetores alimentados.

A partida da bateria (chamado arranque a frio) 
oferece a possibilidade de iniciar a fonte de alimenta-
ção mesmo no caso de uma falta completa de alimen-
tação.
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Modelo
Potência

MB BASIC

Nº de fases  in:out
Input
Voltagem nominal
Voltage range
Alcance de voltagem
Alcance de frequência
THDi
Fator de potência de entrada
Output
Voltagem nominal
Fator de potência
Regulação de tensão estática/dinâmica
Frequência nominal
Resistência de sobrecarga do inversor
E�ciência no modo On-Line
E�ciência no modo Eco
Crest factor

Batteria
Arranque a frio 
Baterias internas
Tempo de carregamento
Ciclo de carregamento

Dimensões e peso
Dimensões e peso UPS (L x P x A)
Portas de sinalização e comunicação
Indicador de status de trabalho
Comunicação padrão
Condições ambientais
Nível de ruído
Temperatura de operação permitida
Temperatura de trabalho recomendada
Temperatura de armazenamento
Humidade

1000VA / 900W

1:1

208 / 220  / 230 / 240  VAC
110 ÷ 300  VAC

50/60 Hz
47 – 63 Hz

<3%
>0,99

208 / 220  / 230 / 240  VAC
0,9

±1% / ±3%
50/60 Hz ±0,05 Hz

110% - 10 min.,  130% - 60 sec.., >130% - 3 sec.
90%
99%
3:1

Yes
2 psc

3 - 8 horas a 90% da capacidade (con�gurável)
Conforme DIN 41773 com shutdown automático do carregamento de acordo com o 

critério de corrente e tensão, com controlo de tempo.

145 x 282 x 220 mm | 9,8 kg

LCD + alarme sonoro
RS232, USB, SNMP slot, EPO - opcional

<49 dB
0°C ÷ 40°C

15°C ÷ 25°C
-25°C ÷ 55°C

0 ÷ 95% (sem condensação)
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Equipamento opcional

- Placa SNMP 
- Chave de transferência automática (ATS)

- EPO
- Dispositivo de monitorização de ambiente

PARA MAIS INFORMAÇÕES: www.maxiglobal.pt
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Standards
Resistência à interferência
Segurança

EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006
IEC62040-1-1, CE, 62040-3 :2001

Modelo
Potência

MB BASIC
1000VA / 900W


