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UPS
Uninterruptible Power Supply

TECNOLOGIATRUE ON LINE Double Conversion
GAMA DE POTÊNCIA 1 - 10 kVA    
NÚMERO DE FASES1:1

APLICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES 
Technology True On-Line A tecnologia de dupla 
conversão fornece parâmetros de tensão de saída 
perfeitos, independentemente da tensão de entrada e 
da carga.

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

Comunicação: 
USB, RS232 para UPS e supervisão e controlo de 
carga. TVSS para proteger os equipamentos de tele-in-
formação. Smart slot  permite conectar o cartão 
SNMP para gerenciar a rede de lançamento UPS ou 
cartão AS400 com potenciais contatores livres.

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

Pequenas dimensões apenas 2U para todos os 
modelos 1-10 kVA oferece espaço mínimo no rack para 
instalação.

Alta e�ciência de até 95% no modo online para 
minimizar o consumo de energia e reduzir as emissões 
de calor, o que torna a refrigeração dos ambientes mais 
barata.

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

Servidores Postos de trabalho Iluminação

Equipamento de laboratório Sistemas de segurança Sistemas de automação e controlo

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.

Carregador de bateria 4A para unidades de 6 e 
10kVA permite conectar baterias de alta capacidade 
para longa autonomia.

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

O alto fator de potência de saída PF=1 para 6-10 
kVA garante até 30% mais potência ativa em compara-
ção com outras fontes de alimentação desta classe.

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 gerador de cidade.

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

O software avançado dá controlo completo ao 
utilizador 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.

As tomadas de saída programáveis   permitem gerir 
a presença de tensão de saída durante a operação da 
bateria.

A operação paralela para unidades de 6 e 10 kVA 
oferece con�abilidade máxima para carga crítica.
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Número de fases  in:out
Input
Voltagem nominal
Gama de voltagem
Frequência
Gama de frequência
THDi
Fator de potência de entrada
Output
Voltagem nominal
Fator de potência de saída
Regulação de tensão estática/dinâmica
Frequência
Inversor de capacidade de sobrecarga
Modo On-Line de E�ciência
E�ciência Modo Eco
Grupos de tomadas controladas - com 
desligamento programável
Tipo e número de tomadas
Placa de terminais
Fator de crista 
Baterias
Quantidade de baterias internas
Arranque a frio 
Conector para baterias externas
Tempo de carga 
Peso e dimensões
Dimensões e peso (L x P x A)

Módulo de bateria (L x P x A)
Comunicação
Indicador de trabalho
Comunicação
Ambiental
Nível de ruído

1:1

208 / 220 / 230 / 240  VAC
-52%  ÷  +30% 

50 / 60 Hz
-20%  ÷  +20%

<3%
≥0,99

 208 / 220 / 230 / 240  VAC

±1% / ±3%
50 / 60 Hz ± 0,05 Hz

99%

3:1

Sim
Sim

4 horas até 90% da capacidade (con�gurável)

LCD + indicators LED, alarm sound alarm
USB, RS232, TVSS, Smart slot, REPO - Opções: placa AS400, placa SNMP

Potência
MRT 1K

1000 VA/900 W 

Modelo MRT 2K MRT 3K MRT 6K MRT 10K
2000 VA/1800 W 3000 VA/2700 W 6 kVA/6 kW 10 kVA/10kW

0,9 1,0

110% - sem limite, 130% - 5 min., 140% - 30 seg., >140% - 1,5 seg. 110% - 10 min., 130% - 1 min., > 130% - 1 seg.

n/a (Plug&Play) yes

>92% >95%

1 x 4 psc. n/a

3 x 7/9 Ah 4 x 7/9 Ah 6 x 7/9 Ah

<45 dB <50 dB

438 x 410 x 88 (2U)
14,2 kg

438 x 510 x 88 (2U)
19,5 kg 

438 x 630 x 88 (2U)
27,4 kg 

438 x 665 x 88 (2U)
17,0 kg 20,0 kg

438 x 410 x 88 (2U)
21,3 kg

438 x 510 x 88 (2U)
24 kg

438 x 630 x 88 (2U)
40,8 kg

438 x 630 x 133 (3U)
63 kg 

IEC320-C13 x 8 IEC320-C13 x 8 IEC320-C13 x 8/ IEC320-C19 x 1 Terminal board

Módulo de bateria externa
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Equipamento opcional 
- Placa SNMP 
- Sensor ambiental (EMD)
- Bypass de manutenção
- REPO

- Módulo de bateria adicional
- Rail kits 19”
- Peça de �xação do plugue de saída

PARA MAIS INFORMAÇÃO: 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

Potência
MRT 1K

1000 VA/900 W 

Modelo MRT 2K MRT 3K MRT 6K MRT 10K
2000 VA/1800 W 3000 VA/2700 W 6 kVA/6 kW 10 kVA/10kW

Temperatura de operação para UPS
Temperatura de operação recomen-
dada para a  UPS
Temperatura de armazenamento
Humidade

110% - 10 min., 130% - 1 min., > 130% - 1 seg.

yes

>95%

n/a

<50 dB

0°C ÷ 40°C
15°C ÷ 25°C

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


