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UPS
Uninterruptible Power Supply

FICHA TÉCNICA

MODSECUR MT 30
TECNOLOGIA TRUE ON LINE Double Conversion
GAMA DE POTÊNCIA 30 kVA/kW
NÚMERO DE FASES 3:3 , 3:1
APLICAÇÕES

Grande rede de computadores

Instalações e equipamentos
industriais

Centros de processamento
de dados

Tele-comunicações

Equipamento de laboratório

Sistemas de automação e controlo

ESPECIFICAÇÕES
Technology True On-Line Double Conversion
fornece excelentes parâmetros de tensão de saída,
independentemente dos distúrbios de energia e do
tipo de recetores que estão a ser laimentados.
Retificador IGBT a mais avançada tecnologia que
garante um baixíssimo THDi e um alto fator de potência.
Bypass automático - garante o fornecimento de
energia ininterrupto para cargas críticas, como sobreaquecimento ou falha.
Bypass de serviço - permite a manutenção de dispositivos sem desligar os recetores energizados. Fonte de
alimentação separada oferece a capacidade de fornecer uma fonte de energia de reserva para os recetores,
mesmo em caso de falha do dispositivo ou proteção da
UPS na pista principal.
Interfaces de comunicação:
RS 232, RS 485, ModBus para monitorizar e gerir a
operação da fonte de alimentação e recetores;
DryContact in/out contactos de relé para cooperação com sistemas BMS; SNMP integração com
sistemas de gestão de rede NMS.
Conetor de interrutor remoto contra fogo (REPO)
para garantir a desconexão remota do fornecimento
de energia aos recetores em caso de incêndio.

Switch contra fogo (EPO) no painel de controlo
permite a desconexão imediata da energia dos recetores.
Painel de controle e monitorização dá a possibilidade de diagnóstico de parâmetros e modo de operação
da fonte de alimentação e possibilita o registo de eventos. Os idiomas disponíveis incluem inglês/polaco.
Dimensões pequenas: não é necessário um grande
espaço para instalar o dispositivo.
Alta eficiência do dispositivo 96% reduz as perdas
próprias do aparelho e reduz o calor emitido, tornando
a refrigeração dos ambientes mais fácil e barata.
Modo ECO (HE) permite uma redução significativa
dos custos operacionais da unidade e praticamente
elimina a emissão de calor.
Quantidade configurada de baterias e corrente
de carga permite a seleção precisa do tempo de autonomia necessário.
Configuração da saída 3:3 ou 3:1 permite ajustar o
número de saídas dependendo do sistema de receção
e da forma de alimentar os seus recetores.
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Função Self-Aging permite testar o dispositivo com
carga total, mesmo sem recetores conectados.
O diagnóstico automático com FTM (Fault Trace
Management) e controlo totalmente digital (32 bits
DSP x2) garante total eficiência 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 valor máximo do fator de potência de saída PF
= 1 fornece 20% mais potência ativa do que as
soluções padrão com PF = 0,8.
Faixa máxima de tensão de entrada ampla -60% ÷
+ 25% no modo de operação normal garante o funcionamento estável do dispositivo sem a necessidade de
usar baterias, o que afeta significativamente a extensão
de sua vida útil.
Uma ampla faixa 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.
Simplicidade de uso facilidade de conexão à rede e a
simples ativação e desativação do dispositivo não
requerem qualificações especiais do utilizador.

Modelo
Potência
Nº 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
Regulação de tensão estática/dinâmica

Gestão avançada de baterias garante o carregamento e o uso ideais das baterias, aumentando a vida
útil e reduzindo os custos operacionais.
Excelente qualidade de tensão de saída alcançada
graças ao uso do inversor IGBT usando tecnologia de
controlo PWM altamente avançada, fornece tensão
com parâmetros estáveis, independentemente das
perturbações de energia e do tipo de equipamento
alimentado.
A alta sobrecarga fornece proteção ao dispositivo e
continuidade do fornecimento de energia na presença
de transitórios e reduz a necessidade de sobredimensionamento do dispositivo em relação à potência dos
recetores.
Software avançado que permite ao utilizador o
controlo total sobre o dispositivo e os recetores alimentados.
Parâmetros de trabalho configuráveis tensões
nominais, frequências, modos de operação preferidos,
método de comunicação - amplia significativamente a
gama de aplicações possíveis.
Configurações redundantes:
- trabalho redundante para maior confiabilidade
- operação paralela capacitiva para maior potência
- operação HotStandby (retificador separado e fonte de
alimentação bypass)

MT30
30kVA / 30kW
3:3, 3:1
380 / 400 / 415 VAC
-25% ÷ + 25% @ 100% load -65% ÷ + 25% @ carga limitada linear
50/60 Hz
-20% ÷ +20 %
<3%
>0,99
220 / 230 / 240 VAC or 380 / 400 / 415 VAC (configurável)
1,0
±1% / ±3%
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Modelo
Potência

MT30
30kVA / 30kW

THdu linear/carga não linear
<1% / <3%
Frequência nominal
50/60 Hz ±0,1 Hz
Resistência de sobrecarga do inversor
105% - cont.; 115% - 60 min., 130% - 10 min., 150% - 60 sec., >155% - 0,2 sek.
Eficiência no modo On-Line
96%
Eficiência no modo Eco
99%
Fator de crista
3:1
Bateria
Tipo
VRLA selado e livre de manutenção
Máx. quantidade de baterias internas
2 x 40 x 7/9 Ah
Configurável: 24 ÷ 40 psc (para uma string com um comprimento de 24-30 peças limitação de potência a 75% do valor
Nº de baterias em cadeia
Corrente máxima de carga
1 - 20A
Tempo de carga
3 - 8 hours to 90% capacity (configurable)
Conforme DIN 41773 com shutdown automático da carga de acordo com o critério de corrente e tensão, com controlo de tempo.
Ciclo da carga
Bypass
Bypass automático
Tipo de chave estática Bypass, comutação ininterrupta
Bypass manual mecânico
Standard
Dimensões e peso
Dimensões e peso da UPS (L x P x A)
300 x 834 x 1250 mm/85 kg
Portas de sinalização e comunicação
Indicador de status de trabalho
Tela sensível ao toque de 4,3", indicadores LED, alarme sonoro
3 x Smart Slot para placas de comunicação adicionais,
Comunicação padrão
REPO (NC), 5 x Dry Contact Out, 1 x Dry Contact In, RS485, Modbus. RS232, SNMP: opção.

Condições ambientais
Nível de ruído
Altura de trabalho permitida
Temperatura de operação permitida
Temperatura de trabalho recomendada
Temperatura de armazenamento
Humidade
Standards
Resistência à interferência
Segurança
Opções
- Placa SNMP
- Bypass Ininterrupto Externo
- Placa de contacto seco adicional

<50 dB
Até 2000m acima do nível do mar sem redução de energia
0°C ÷ 40°C
15°C ÷ 25°C
-25°C ÷ 55°C
EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006
IEC62040-1-1, CE, EAC
- Baterias em rack ou em módulos de bateria
- Sensor para compensação de tensão da bateria
- Painel de sinalização remota

PARA MAIS INFORMAÇÕES: www.maxiglobal.pt
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