Mini
MUST
3-FAZOWY UPS
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SERWERY
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DATA CENTER

+

URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE

+

SYSTEMY MEDYCZNE

+

AUTOMATYKA NADZORCZA

Online UPS
10-40 kVA/kW 3/3, 3/1, 1/1 fazowy
10-90 kVA/kW 3/3 fazowy

Smart Energy Solution

Produkt

MODUŁOWA KONSTRUKCJA
WYSOKA ZWARTOŚĆ MOCY
MULTI POŁĄCZENIE 3/3 3/1 1/1
WYSOKA WYDAJNOŚĆ
ODPOWIEDNI DLA ZASTOSOWAŃ
RACKOWYCH

Wygląd zewnętrzny
Mini MUST może być zainstalowany
jako system wolnostojący lub zostać
zainstalowany w już istniejącej 19” szafie
rackowej. Takie rozwiązanie zapewnia
maksimum elastyczności
dzięki modułowości.

ŁATWY DOSTĘP: Nezależnie od wybranej konfiguracji łatwość
dostępu jest gwarantowana przez umiejscowienie sterowników,
tak by zawsze były dostępne.
INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE: Ostrzeżenia o wymagającej
konserwacji kluczowych elementów takich jak kondensatory
i wentylatory, by zapewnić prawidłową pracę i przeciwdziałać
niepotrzebnym interwencjom serwisu.

Mini MUST 10-20kVA

Mini MUST 10-40kVA

Mini MUST 10-60kVA
Mini MUST 15-90kVA

Ten system został zbudowany by
pomieścić 2 jednostki o mocy 10kVA
każda. To idealne rozwiązanie dla
małych/średnich
obciążeń,
które
wymagają układu rónoległego lub
możliwości rozbudowy w przyszłości.
Maksymalna moc 20 kVA cos phi = 1.

Ten system został zbudowany by
pomieścić 4 jednostki o mocy 10kVA
każda. To idealne rozwiązanie dla
średnich obciążeń, które wymagają
układu rónoległego lub możliwości
rozbudowy w przyszłości.
Maksymalna moc 40 kVA cos phi = 1.

Ten system został zbudowany by
pomieścić 6 jednostki o mocy 10kVA lub
15kVA każda . To idealne rozwiązanie
dla średnich obciążeń, które wymagają
układu rónoległego lub możliwości
rozbudowy w przyszłości.
Maksymalna moc 40 kVA cos phi = 1.

Interfejs
7’’ kolorowy panel dotykowy z łatwą obsługą i pełną
kontrolą parametrów, ustawień i statusów systemu
Programowalne styki bezpotencjałowe dla łatwej
integracji z lokalnym systemem
SMNP - opcja dla monitoringu
Porty komunikacyjne RS232 i RS485

KORZYŚCI Z DOKONANIA WYBORU
Wysoka wydajność zapewniona przez najnowocześniejszą
technologię.
Inteligentne zarządzanie: stała efektywność w danej
jednostce mocy, która minimalizuje straty energii przy
mniejszym obciążeniu.
Doskonałe osiągi na wejściu i wyjściu tj. bardzo niskie
harmoniczne na sieci, które oznaczają czystą energię
elektryczną bez zakłóceń dla obciążeń, jak również niższe
straty energii.
Modułowa struktura umożliwia osiągnąć żądaną moc
poprzez użycie tylko niezbędnej liczby modułów.

Specyfikacja techniczna
MODEL

10 KVA - 40 KVA

15 KVA - 90 KVA**

10 kW - 40 kW

15 kW - 90 kW

Moc

WEJŚCIE
Napięcie

380V/400V/415V (międzyfazowe)

Zakres napięcia

220V/230V /240V (fazowe)

od 276V do -40% (-20%,-30%, -40% do wyboru) -20%~-40% mocy znamionowej od 100%~80%

Częstotliwość

50/60Hz

Zakres częstotliwości

40-70Hz

Współczynnik mocy

>0.99
BY-PASS

Napięcie nominalne

380V/400V/415V (międzyfazowe)

Tolerancja napięcia

Możliwość przeciążenia by-passu

220V/230V /240V (fazowe)

-20% - +15% domyślnie; -40% - +25% do wyboru
125%, długi czas
125%< obciążenia <130%, przez więcej niż 10 min
130%<load<150%,przez więcej niż 1 min
load>150%, przez więcej niż 300ms

>110%, długi czas
110%< load <130%, przez więcej niż 5 min
130%<load<150%, przez więcej niż 1 min
load>150%, przez więcej niż 300ms
WYJŚCIE

Współczynnik mocy

1

Napięcie nominalne

380V/400V/415V (międzyfazowe)

Stabilność napięcia

220V/230V /240V (fazowe)

±1% statyczna, ±1,5% dynamiczna

Współczynnik szczytu

3:1

THD

THD<1% (linear load), THD<5.5% (nonlinear load)

Częstotliwość

50/60Hz

Stabilność częstotliwości

±0,1%

Przeciążalność falownika

<102%, długi czas
110%, czas przełączenia by-passu po 60 min
125%, czas przełączenia by-passu po 10 min
150%, czas przełączenia by-passu po 1 min
>150%, czas przełączenia by-passu po 200 ms
BATERIE

Napięcie

±240VDC

Moc ładowarki

20%*Active Power

Dokładność napięcia ładowania

1%
INNE

Komunikacja

RS232, RS485, styki bezpotencjałowe, SNMP (opcjonalnie) ,EPO

Temperatura robocza

0°C / +40°C

Temperatura magazynowania

-25°C~70°C

Wilgotność względna

95% bez kondensacji

Kolor

RAL 7016, RAL 7012

Hałas z odległości 1 m

56dB (jeden moduł)

58dB (jeden moduł)

Stopień ochrony

IP20

Sprawność

>95%

Wyświetlacz

LED, LCD, ekran dotykowy 70kg

Wymiary (szer * gł * wys) mm
Waga (netto)

6-modułowy: RM060/10X

485*751*1033

70 kg

4-modułowy: RM040/10X

485*697*575 (11U)

51 kg

2-modułowy: RM020/10X

485*697*398 (7U)

42 kg

Power Module: PM10X

436*590*85 (2U)

15,3 kg

*Testowane w konfiguracji 3/3 ** Dostępne wkrótce

6-modułowa: RM090/15X

485*751*1033

Power Moudle: PM15X

436*590*85 (2U)

70 kg

15,5 kg

