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UPS
Uninterruptible Power Supply

TECNOLOGIA Line Interactive Pure Sine Wave 
GAMA DE POTÊNCIA VI-SS-311 (EN 62040-3)
NÚMERO DE FASES 1:1

APLICAÇÕES

Linha interativa  – Pure Sine Wave (EN 62040-3) forne-
ce onda senoidal perfeita durante o trabalho normal e 
com bateria. Simultaneamente é muito  e�ciente e 
silencioso.

O bypass automático fornece alimentação de carga 
contínua em condições críticas, como sobreaqueci-
mento ou falha do inversor.

Comunicação: 
USB, RS232 para UPS e supervisão e controlo de 
carga. O slot inteligente permite conectar o cartão 
SNMP para gerir a rede de lançamento da UPS ou o 
cartão AS400 com potenciais contatores livres.

O painel de controlo LCD exibe os parâmetros do 
UPS e de energia, bem como centenas de informações 
úteis.

Pequenas dimensões apenas 2U fornecem espaço 
mínimo no rack para instalação.

Alta e�ciência de até 97% no modo online para mini-
mizar o consumo de energia e reduzir as emissões de 
calor, o que torna a refrigeração dos ambientes mais 
barata.

O ECO-Mode permite 99% de e�ciência e economia 
de energia adicional.

O modo conversor de frequência CVCF permite 
que o UPF opere em 50 Hz ou 60 Hz para fornecer 
recetores não padrão.

O diagnóstico automático garante o desempenho 
total do dispositivo, controlo de componentes e 
parâmetros operacionais sem intervenção do utiliza-
dor.

O alto valor do fator de potência de entrada 
restringe o valor atual do dispositivo da rede pro�ssio-
nal.

A ampla gama de tensão de entrada para o modo 
normal garante que as baterias são usadas apenas se 
necessário - na verdade, apenas quando a tensão de 
entrada for completamente perdida.

A bateria hot-swap oferece a possibilidade de trocar 
a bateria sem desconectar as cargas.

A capacidade de estender o tempo de backup 
adicionando módulos de bateria permite ajustar com 
precisão o tempo de autonomia necessário.

A ampla gama de frequência de entrada para o 
modo normal possibilita o uso livre da fonte de alimen-
tação em uma rede mista de city-generator.

O reinício automático garante uma operação livre de 
manutenção em caso de falha de energia prolongada.

O arranque a frio oferece a possibilidade de iniciar a 
UPS sem tensão principal.

Sistemas de automação e controlo

Servidores Postos de trabalho SIstemas de segurança

Iluminação

ESPECIFICAÇÕES

Telecomunicações
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A gestão avançada da bateria garante a carga e o 
uso ideais da bateria. O processo de carga de 3 estágios 
prolonga a vida útil em até 50% e reduz os custos 
operacionais.

A excelente qualidade de tensão obtida com o 
inversor IGBT (3L) e a modulação PWM de alta frequên-
cia garantem que a tensão seja fornecida em parâme-
tros extremamente estáveis, independentemente da 
interferência de energia e do tipo de fonte de alimenta-
ção.

A resistência à sobrecarga é uma fonte de alimenta-
ção con�ável com estados transitórios e alta tolerância 
a falhas.
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Nº de fases  in:out
Input
Voltagem nominal
Gama de voltagem
Frequência
Gama de frequência
THDi
Fator de potência de entrada
Tomada

Potência
Modelo MIRT 3kVA

3000 VA / 2700 W
1:1

208 / 220 / 230 / 240  VAC
162 – 290 VAC 

50 / 60 Hz
-20%  ÷  +20%

<3%
≥0,99

IEC 320 C20

O software avançado dá ao utilizador controlo 
total sobre o dispositivo e os recetores de energia.

O conector EPO fornece a capacidade de desligar 
remotamente a fonte de alimentação em caso de 
incêndio.

Os conectores RJ-45 integrados no slot TVSS 
garantem a segurança do envio de dados através da 
rede.

Output
Voltagem nominal
Regulação de tensão
Frequência
Tempo de comutação
Inversor de capacidade de sobrecarga
Tipo e número de tomadas
Fator de crista

208 / 220 / 230 / 240  VAC
±5%

50 / 60 Hz ± 0,05 Hz
1,5 ÷ 6 ms

110% - sem limite, 130% - 5 min., 140% - 30 seg., >140% - 1,5 seg.
IEC320-C13 x 8, IEC320-C19 x 1

3:1
Baterias
Quantidade de baterias internas 
Arranque a frio 
Conector para baterias externas
Tempo de carga 

6 x 7/9 Ah
Yes
Yes

4 horas até 90% da capacidade (con�gurável)
Peso e dimensões
Dimensões e peso do UPS (L x P x A) 438 x 630 x 88 (2U)

29,3 kg 

Comunicação
Indicador de trabalho
Comunicações

LCD + indicadores LED, alarme sonoro de alarme29,3 kg
Padrão: USB, RS232, TVSS, slot inteligente, EPO; Opções: cartão AS400, placa SNMP

Ambiental
Nível de ruído
Temperatura de operação para UPS
Temperatura de operação recomenda-
da para UPS
Temperatura de armazenamento
Humidade

<45 dB 
0°C ÷ 40°C

15°C ÷ 25°C

-25°C ÷ 55°C
0 ÷ 95% (sem condensação)
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Opções

- Placa SNMP
- Sensor ambiental (EMD)
- Bypass de manutenção
- REPO

- Placa AS400
- Módulo adicional de bateria
- Rail kits 19”

PARA MAIS INFORMAÇÃO: www.maxiglobal.pt

FICHA TÉCNICA

MODSECUR MIRT 3kVA

Certi�ciação
Standards
Segurança

Potência
Modelo MIRT 3kVA

3000 VA / 2700 W

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


