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UPS
Uninterruptible Power Supply

TECNOLOGIA TRUE ON LINE Double Conversion
GAMA DE POTÊNCIA 10  kVA    
NÚMERO DE FASES 3:3 

APLICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

True On-line Double Conversion Technology (VFI-
-IEC62040) fornece parâmetros de tensão de saída 
perfeitos, independentemente da tensão de entrada e 
da carga.

O design modular  aumenta a con�abilidade, reduz o 
tempo de manutenção e permite a expansão da ener-
gia do sistema adicionando módulos de energia para 
fornecer energia para aumentar a potência do recep-
tor.

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

Bypass de manutenção operação ininterrupta do 
dispositivo sem desligar a fonte de alimentação. A linha 
de bypass separada oferece a possibilidade de fornecer 
alimentação de reserva para carga, mesmo em caso de 
falha do UPS ou avaria do circuito principal do UPS.

Comunicação:
USB para monitorizar e gerir o trabalho da UPS e da 
carga. SNMP adapter para controlo remoto de UPS e 
carga. LCD control panel exibe a UPS e parâmetros de 
energia, bem como centenas de informações úteis em 
vários idiomas.

Pequenas dimensões requerem pequena área para 
operação da unidade.
 

Servidores Postos de trabalho Equipamentos de infraestrutura de 
construção

Equipamento de laboratório Sistemas de tele-informação 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 fator de potência de entrada 0,99 reduz o 
valor da corrente extraída da rede.

O fator de potência de saída mais alto PF=1,0 
permite a conexão de cargas de características versá-
teis.

A ampla gama de frequência de entrada para o 
modo normal oferece a possibilidade de operação 
perfeita com diferentes fontes de energia - como rede 
elétrica ou grupo gerador.

O controlo por microprocessador de fácil operação 
e o modo totalmente automático garantem um traba-
lho livre de manutenção.
 
O arranque automático garante um funcionamento 
sem manutenção mesmo depois de a unidade ter sido 
desligada após uma falha de rede prolongada.

A gestão avançada de baterias oferece con�abilida-
de de carga e uso ideais de baterias, prolonga a vida útil 
e reduz os custos operacionais.

Excelente qualidade de tensão é fornecida pelo 
inversor IGBT e tecnologia PWM de alta frequência, a 
tensão de saída tem parâmetros sempre estáveis, inde-
pendentemente das perturbações de entrada e das 
características da carga.
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Número de fases  in:out
Input
Voltagem
Gama de voltagem 
Frequência
THDi
Fator de potência de entrada

Potência
Modelo MRTM

10 kVA/10kW

Output
Fator de potência
Voltagem 
Regulação de tensão estática/dinâmica
Frequência
Sobrecarga
E�ciência no modo On-Line/modo Eco
Fator de crista
Baterias
Tipo
Nº gama de bateria 
Corrente de carga
Tempo de carga 
Peso e dimensões
Dimensões da UPS [mm] (L x P x A)
Peso da UPS sem baterias
Comunicação
Indicador de trabalho
Comunicação
Paralela
 Ambiental
Nível de ruído (depende de quantos módulos)
Temperatura de operação para UPS
Temperatura de operação recomendada
Temperatura de armazenamento
Humidade
Certi�cações
EMC
Standards

Opções

- Placa SNMP
- Bypass de manutenção externa ininterrupta

- Baterias externas em packs de baterias 
- Sensor ambiental (EMD)

3:3

380 / 400 / 415  Vac
190 – 520 Vac

50 / 60 Hz ± 20%
<3%
≥0,99

1,0
380 / 400 / 415 Vac

±1% / ±3%
50 / 60Hz ± 0,1 Hz

<110% - 30 min., 130% - 5 min.,150% - 10 sec,  >150% -200 ms.
95% / 98 %

3:1

Sem manutenção, AGM type VRLA
32-40 psc

4 A
3 – 4 horas até 90% da capacidade (con�gurável)

418 x 635 x 132 (3U)
22 kg

Tela LCD + LED, alarme sonoro
SNMP slot, USB, EPO , RS232

Possibilidade para trabalhar em paralelo até 10 unidades

<55 dB
0°C ÷ 40°C

15°C ÷ 25°C
-20°C ÷ 40°C

0 ÷ 95% (sem condensação)

EN62040-2
CE, EN62040-1, EN 61000-4-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,

EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-2-2


