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MUST 30-900 Jest przedstawicielem najnowszej generacji modułowych zasilaczy. Łączy w sobie wysoką 
elastyczność, zaawansowaną elektronikę i niezawodność.

SYSTEM MODUŁOWY 
Z ELEMENTAMI HOT SWAP

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA

NAJWYŻSZE JAKOŚĆ KOMPONENTÓW

INTERFEJS PRZYJAZNY UŻYTKOWNIKOWI

Produkt

Zalety

Elestyczność
Modułowa budowa gwarantuje wyższą 
niezawodność i elastyczność niż UPSy Stand 
alone. Wymienne moduły mocy, by-passu                           
i elektroniki wymienne Hot-Swap. Możliwość 
rozbudowy systemu do 900kVA.

Najwyższej jakości elektronika
Falownik sterowany elektronicznie, oraz 
wysokiej jakości komponenty, pozwoliły uzyskać 
najwyższe parametry techniczne jak sprawność 
95%, wejściowy PF 0,99 z harmonicznymi poniżej 
3% i wyjściowy PF 0,9.

Niższe koszty obsługi i serwisu
Zastosowanie budowy modułowej większości 
elementów UPSa pozwala na szybką ich 
wymianę, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów 
części serwisowych i czasu potrzebnego na 
naprawę, lub rozbudowę urządzenia. Możliwość 
stopniowej rozbudowy systemu pozwala na 
zachowanie maksymalnej sprawności systemu.

System nadzoru Baterii
System nieciągłego ładowania baterii, oraz ciągła 
kontrola ich temperatury pozwala na wydłużenie 
ich żywotności.



Technologia
PROSTOWNIK
• Wykonane w wysokiej jakości w technologii 

IGBT z kontrolą PFC(Power Factor Control) 
• PF>0,99
• W pełni cyfrowa kontrola
• Bardzo niskie zniekształcenia harmoniczne, 

poniżej 3%

ŁADOWARKA BATERII
• Niezależne ładowarki bateryjne w każdym 

module mocy
• Zdecentralizowany układ ładowanie eliminuje 

pojedynczy punkt awarii
• Dwa stopnie ładowania baterii, temperaturowa 

kompensacja i kontrola poziomu rozładowania 
baterii

• Dwa typy prewencyjnych testów bateryjnych

FALOWNIK
• Trzy stopniowa technologia falownika IGBT, 

Gwarantuje niższy poziom hałasu i sprawność 
powyżej 95%

• PF=0,9
• Zaawansowana cyfrowa kontrola pozwala na 

zachować stabilną i perfekcyjną sinusoidę na 
wyjściu nawet przy nieliniowym obciążeniu 
poniżej 4%

MODUŁ BY-PASSU STATYCZNEGO
• Scentralizowany moduł By-passu statycznego 

dobrany do żądanej mocy
• Wysoka kontrola, oraz precyzyjne prełączanie 

napięcia
• Zaprojektowany w  pełni HOT-SWAP by 

zminimalizować czas potrzebny dla serwisu



MODEL MUST900

Moc 30kVA - 300kVA (900kVA)

WEJŚCIE

Napięcie 380/400/415V 3-fazowe + N + Uziemienie

Zakres napięcia 304-478V @ 100% obc. (3-fazy)
228-304V @ 

Częstotliwość 50/60Hz

Zakres częstotliwości 40-70Hz

Współczynnik mocy >0,99

THDi <3%

BY-PASS

Napięcie nominalne 380/400/415V

Częstotliwość nominalna
Do wyboru: domyślnie -20%~+15%

Górny limit: +10%, +15%, +20%, +25%
Dolny limit: -10%, -15%, -20%, -30%, -40%

Tolerancja częstotliwości Do wyboru: ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz

WYJŚCIE

Moc nominalna (kVA) 30kVA - 300kVA

Moc czynna (kW) 27kW - 270kW

Współczynnik mocy 0.9

Napięcie nominalne 380/400/415V

THDu <1% obciążenie liniowe
<4% nieliniowe

Stabilność statyczna napięcia ±1. 5%(0-100% w trybie liniowym)

Współczynnik szczytu 3:1

Częstotliwość 50/60Hz

Stabilność częstotliwości Do wyboru: ±0.5Hz ~ ±5Hz, default ±3Hz

Przeciążalność falownika

110%, 60 min;
125%, 10 min;
150%, 1 min;

>150%, 200ms

BATERIE

Napięcie ±240V

Konfiguracja baterii 40 monobloków, 240 cell w stringu

Prąd ładowania max: 20%

INNE

Waga bez baterii 220kg

Wymiary (wys. x szer. x  gł.) 2000x600x1100 mm

Komunikacja USB, RS232, SNMP, MODBUS, PROFIBUS, styki bezpotencjałowe

Temperatura robocza 0°C / +40°C

Wilgotność względna 95% bez kondensacji

Hałas z odległości 1 m <65dB przy 100% obciążeniu

Stopień ochrony IP20

Sprawność VFI: 95%, Bat: 95%, ECO: >99%

Dyrektywy i normy

Dyrektywy EU: LV 2006/95/CE dyrektywa niskiego napięcia 
EMC 2004/108/EC dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej
Normy: Bezpieczeństwo: IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2

Klasyfikacja wg IEC 62040-3 (stabilność częstotliwości napięcia) VFI - SS - 111

Specyfikacja techniczna


