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10-120 kVA 3-fazowe wejście i wyjście

Smart Energy Solution

Produkt
WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ
ZEROWY WPŁYW NA NARZĘDZIA
INTUICYJNY I PRZYJAZNY W OBSŁUDZE
WYSOKA WYDAJNOŚĆ
INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE
PRACĄ AKUMULATORA
ŁATWA KONSERWACJA
DOSKONAŁA EFEKTYWNOŚĆ

Idealne rozwiązanie
Seria zasilaczy awaryjnych średniej wielkości, które stanowią idealne rozwiązanie do zasilania urządzeń wymagających nieprzerwanej
dostawy energii. Dzięki swojej ergonomii UPS-y z serii NS3000 doskonale sprawdzają się w miejscach z ograniczoną przestrzenią.

Większa niezawodność
Cyfrowy panel sterowania z mikroprocesorem umożliwia
większą dokładność monitorowania danych, zapewniając
doskonałą ochronę przed ewentualnymi awariami. NS3000
to seria zasilaczy wyposażona w precyzyjny system
automatycznej diagnostyki, który stale monitoruje wszystkie
działania i funkcje UPS-a. System wykrywa potencjalne
problemy, a auto-test wysyła sygnał alarmowy lub podejmuje
działania naprawcze dokonując autokorekty. Po wykryciu
problemu następuje natychmiastowy przekaz obciążenia
na bypass, dzięki czemu nie następują przerwy ani spadki
mocy. W momencie rozwiązania problemu NS3000
automatycznie powraca do normalnego trybu pracy. Dzięki
inteligentnemu sterowaniu wentylatorami system jest
w stanie zapobiec przegrzewaniu się komponentów,
ponadto rama i obudowa są bardzo wytrzymałe, a wszystkie
elementy wewnętrzne przystosowane są do pracy
w warunkach tropikalnych.
Zero negatywnych skutków użytkowania
Aktywna korekcja współczynnika mocy (PFC) zapewnia
w fazie prostownika bezkonkurencyjny współczynnik
mocy na poziomie 0,99 mocy wejściowej i zmniejsza
zniekształcenia o 3%. Tam, gdzie zasilanie sieciowe ma
ograniczoną wydajność, wyeliminowuje zakłócenia przesyłu,
które docierają do urządzeń zamontowanych w tej samej
sieci.

Elastyczne ustawienia
Wyświetlacz LCD jest prosty w obsłudze i bardzo
intuicyjny. Kompaktowa konstrukcja wieży zajmuje
bardzo mało miejsca, dzięki czemu pozwala na
łatwe zagospodarowanie przestrzeni i zachowanie
cennego miejsca. Przestrzeń wewnętrzna umożliwia
zainstalowanie do dwóch baterii zapewniając kilka minut
zasilania, a tym samym pozwala uniknąć dodatkowych
kosztów związanych z zakupem szaf bateryjnych.

Wyświetlacz LCD jest przyjazny dla użytkownika i bardzo łatwy w obsłudze

Komunikacja

SYSTEMY OPERACYJNE:
Windows, Linux, Novell Netware, Mac
OS X; IBM OS/2 Warp i Server; HP OPEN VMS;
Systemy UNIXowe: IBM AIX, HP UNIX, SUN
Solaris INTEL i SPARC, SCO Unix, UnixWare,
Silicon Graphic IRIX, Compaq Tru64 UNIX
, DEC UNIX, BSD UNIX, FreeBSD UNIX, NCR
UNIX.

Dla UPS-ów serii NS3000 standardem jest lokalny monitoring poprzez port szeregowy, za pomocą przyjaznego
oprogramowania zarządzającego UPSilon. Oprogramowanie pozwala na wyświetlanie informacji w czasie rzeczywistym,
za pomocą wykresów i wartości dla krytycznych danych, takich jak np. napięcie zasilania, obciążenie UPS-a i ładowanie
baterii. Pozwala to na zdalne przeglądanie zdarzeń na UPS oraz wartości parametrów pracy, co ułatwia diagnozowanie
alarmów i błędów. Oprogramowanie pozwala na zdalne zamknięcie systemów operacyjnych (OS).

Zaawansowana komunikacja
• NS3000 wyposażony jest w wyświetlacz
dostarczający informacji o trybie pracy, alarmach
oraz obciążeniach

Bezpośrednie połączenie z siecią
zasilanie

• Posiada standardowy port RS232 i RS485
z interfejsem ModBus

• Panel AS400 posiada łatwy interfejs wejścia/
wyjścia styków bezpotencjałowych idealnie
nadający się do stosowania w systemach do
zarządzania budynkiem oraz w rozwiązaniach
przemysłowych

serwer 1
wyłącznie

RS232 Terminal
komunikat
SNMP
administracyjna stacja robocza

Ethernet

• Karty Web/SNMP umożliwiają zarządzanie
UPS-em w sieci LAN za pomocą protokołów
komunikacyjnych - TCP/IP, HTTP i interfejs
sieciowy za pomocą SNMP, w przypadku awarii
system może powiadamiać użytkowników
i administratorów poprzez e-mail

LINK RS232

• UPS-y wyposażone są w REPO (Remote
Emergency Power Off) - zdalny przycisk
do wyłączania UPS-a

serwer 2

wyłącznie
strona WWW
stacja robocza Windows

Elastyczna technologia
System jest w stanie pracować w synchronizacji z obciążeniem Load Bus Sync ze źródłem zewnętrznym. Redundancja N+1
umożliwia równoległe zasilanie w przypadku awarii zasilacza, jednak wszystkie podłączone urządzenia muszą być takie same
pod względem wielkości mocy, a ich obciążenie musi być zbliżone. Równoległy system NS3000 może pracować w systemie
EcoMode na wspólnych Bateriach w konfiguracji 1+1.

BY-PASS SERWISOWY

zasilanie
zewnętrzne

zasilanie
zewnętrzne

zasilanie
zewnętrzne

zasilanie
zewnętrzne

zasilanie
zewnętrzne

zasilanie
zewnętrzne

Obciążenie

Modułowa budowa i dostosowane rozwiązania
Dostosowane rozwiązania

G-TEC posiada bogate doświadczenie w zakresie
rozwiązań niestandardowych. NS3000 został
zaprojektowany po to, aby spełnić oczekiwania
nawet najbardziej wymagającego Klienta. UPS
może być dodatkowo wyposażony w filtry
pozwalające eliminować zakłócenia, na różnych
stopniach ochrony IP. Elementy modułowe
pozwalają na wykonywanie napraw na miejscu,
ponadto 2 wewnętrzne ciągi baterii są proste
w demontażu.

Modułowa budowa

Modułowa budowa sprawia, że UPS jest idealnym
rozwiązaniem nawet dla bardzo skomplikowanych
zadań. Urządzenie posiada ochronę przed
zakurzeniem a filtry powietrza zapobiegają jego
przegrzewaniu się.

Korzyści z dokonania wyboru
NS3000 posiada cechy sprawiające, iż jest on najlepiej dopasowanym do twoich potrzeb urządzeniem na rynku.

• Kompaktowa konstrukcja wieży ma niewielkie
gabaryty oraz kółka, co umożliwia szybki i prosty
montaż w ograniczonej przestrzeni
• Standardowa wersja szafki UPS pozwala na
zamontowanie dwóch dodatkowych baterii
wewnątrz obudowy, dających wystarczający czas
podtrzymania dla danego obciążenia, co pozwala
na uniknięcie kosztów związanych z zakupem
oddzielnego zestawu baterii

• Technologia PFC optymalizuje użycie urządzeń
zasilających, takich jak transformatory wejściowe
czy agregaty prądotwórcze, a także eliminuje
harmoniczne zakłócenia
• Urządzenie nadaje się również dla wiodącego
obciążenia bez zmiany parametrów
• Wysoka wydajność umożliwia zastosowanie
mniejszej ilości baterii oraz pozwala na wydłużenie
ich żywotności
• W NS3000 MTTR (średni czas naprawy) jest
najkrótszy ze względu na modułową budowę,
konstrukcja umożliwia lepszy dostęp do systemu
oraz zmniejsza koszty serwisowe
• NS3000 został zaprojektowany w taki sposób, aby
czas spędzony na konserwacji był jak najkrótszy

OSZCZĘDNOŚCI W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI

Zielona Energia

wydajność [%]

Konstrukcja urządzeń umożliwia lepszy dostęp do systemu oraz zmniejsza koszty za energię.
Najwyższa wydajność w trybie on-line jest innowacyjną technologią konwersji na poziomie 3 IGBT.

NS3020
standardowy
UPS 20 kVA

obciążenie [%]

Transformatory z wysokimi częstotliwościami
i modulacją PWM, w technologii IGBT, z trzema
poziomami są w stanie zapewnić najlepszą
wydajność i sprawność, dzięki czemu stanowią
dużą konkurencję na rynku UPS-ów w swojej klasie.
Ogromną zaletą NS3000 jest jego ekonomiczne
gospodarowanie energią - wydajność w trybie Eco
sięga 99%.

10 - 30 kVA

60 kVA

90-120 kVA

Seria UPS
NS3000 to seria UPS-ów beztransformatorowych o przedziale mocy 10-30 kVA, 60 kVA, 90kVA i 120 kVA. 3-fazowe wejście
i wyjście, z technologią podwójnej konwersji o klasyfikacji VFI-SS-111 wg IEC EN 62040-3. System posiada wbudowany cyfrowy
procesor sygnałowy (DSP), sterowany prostownik i falownik IGBT oraz filtry tłumiące zakłócenia.

Inteligentne zarządzanie pracą baterii
Szersze okno napięcia wejściowego oraz tolerancja
częstotliwości
umożliwiają
minimalizowanie
przenoszenia pracy na tryb bateryjny, co zmniejsza czas
ładowania baterii i wydłuża jej żywotność. Technologia
podwójnej konwersji chroni przed skokami napięcia
oraz wszystkimi zagrożeniami powodującymi braki
w dostawie energii, ograniczając obciążanie baterii.

UPS - sekcja i struktura

3P+N

Równoległa konfiguracja pozwala na łączenie
kilku jednostek do wspólnej baterii. UPS NS3000
wykorzystuje trzy tryby ładowania baterii, dzięki czemu
spełnia wymagania najbardziej popularnych typów
akumulatorów, takich jak szczelne VRLA, AGM, lub Ni-Cd.
Ładowanie z kompensacją temperaturową monitoruje
temperaturę baterii i pozwala dopasować odpowiednie
napięcie ładowania. Pracą baterii można zarządzać,
sprawdzać czas jej żywotności, a także przeprowadzać
testy ręcznie lub automatycznie. UPS NS3000 jest
wyposażony w wewnętrzny rozłącznik pozwalający
na odłączenie wewnętrznych akumulatorów.

Bypass

N

3P+N

3P+N
Wyjście

Obciążenie

Specyfikacja techniczna
MODEL
Moc

NS3010

NS3020

NS3030

NS3060

NS3090

NS30120

10kVA

20kVA

30kVA

60kVA

90kVA

120kVA

WEJŚCIE
Napięcie
Zakres napięcia

380/400/415V 3-fazowe + N + PE
-10% ~ +20%, przy pełnym obciążeniu
-10% ~ -40% przy obciążeniu od 100% do 60%

-20% ~ +15%, przy pełnym obciążeniu
-20% ~ -40% przy obciążeniu od 100% do 60%

Częstotliwość

50/60Hz

Zakres częstotliwości

40-70Hz

Współczynnik mocy

>0.99

THDi

<3%
BY-PASS

Napięcie nominalne

380/400/415V międzyfazowe, 50/60Hz

Tolerancja napięcia

programowalna, domyślnie -20% ~ +15%

Częstotliwość nominalna

50/60Hz (do wyboru)

Tolerancja częstotliwości

programowalna ±1Hz ~ ±5Hz, domyślnie ±5Hz
WYJŚCIE

Moc nominalna (kVA)

10

20

30

60

90

120

Moc czynna (kW)

9

18

27

54

81

108

Współczynnik mocy

0.9

Napięcie nominalne

380/400/415V 3-fazowe + N

Stabilność napięcia

±1% statyczna, ±1,5% dynamiczna

Współczynnik szczytu

3:1
<1% liniowe
<5% nieliniowe IEC/EN62040-3

THDu

<1% liniowe
<6% nieliniowe IEC/EN62040-3

Częstotliwość

50/60Hz

Stabilność częstotliwości
Przeciążalność falownika

±0,1%
105% przez 1 godzinę, 110% przez 10 minut,
125% przez 1 minutę, 150% przez 5 sekund

110% przez 1 godzinę, 125% przez 10minut,
150% przez minutę
BATERIE

Napięcie

±240V

Konfiguracja baterii

40(20+20) ogniw w stringu 12V (skalowane 36-44 ogniw)
INNE

Waga bez baterii

106

Wymiary (wys. x szer. x gł. mm)
Komunikacja

118

176

1240*540*690(1)

950*600*980(2)

Standard: RS232, RS485.
Opcjonalnie: SNMP, AS400, praca równoległa, uruchomienie
z baterii

0°C / +40°C

Wilgotność względna

95% bez kondensacji

Hałas z odległości 1 m

RAL 7016, RAL 7012
<55dB(A)

65dB(A)

Stopień ochrony

IP20

Sprawność

>95%

Wyświetlacz

LED, LCD, ekran dotykowy

Normy
1) z baterią wewnętrzną 2) bez baterii wewnętrznej

266
1400*600*980(2)

Standard: RS232, RS485, USB, styki bezpotencjałowe.
Opcjonalnie: SNMP, AS400, praca równoległa, uruchomienie
z baterii

Temperatura robocza

Kolor

231

IEC62040-1/EN50091-1-1-1
IEC62040-2/EN50091-2
IEC62040-3/EN50091-3
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