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TECHNOLOGIA:

ZAKRES MOCY:

KONFIGURACJA FAZ:

OPROGRAMOWANIE:

 NH SERIES MODU£OWY, SKALOWALNY, NADMIAROWY  ZASILACZ UPS

True On-Line (VFI-SS-111)

20, 40, 60, 80  kVA
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UPSEntry SMART 2000

Technologia True On-Line

Prostownik IGBT

Trzypoziomowy falownik

Budowa modu³owa

Bypass automatyczny

Bypass serwisowy

Z³¹cza komunikacyjne:

RS 485 RS232

LAN – DryContact

Adapter SNMP

Z³¹cze zdalnego wy³¹cznika P. Po¿.

Wy³¹cznik P. Po¿.

Panel kontrolno – monitoruj¹cy LCD

Ma³e wymiary,

Wysoka sprawnoœæ urz¹dzenia

Automatyczna diagnostyka

Double Conversion (VFI zg. z IEC62040)

zapewnia doskona³e parametry napiêcia bez wzglêdu na zak³ócenia

energetyczne i rodzaj zasilanych odbiorników.

– najbardziej zaawansowana technologia.

– doskona³e osi¹gi, wysoka sprawnoœæ.

– modu³y mocy 20 kVA umo¿liwiaj¹ ³atw¹ rozbudowê

mocy i konfiguracji pracy w systemach redundantnych.

– bezprzerwowy (typu Static Switch) zapewnia

nieprzerwane zasilanie odbiorników w sytuacjach krytycznych jak

przegrzanie lub awaria.

– bezprzerwowy umo¿liwia serwisowanie urz¹dzenia bez

wy³¹czania zasilanych odbiorników. Osobne zasilanie toru Bypass daje

mo¿liwoœæ zapewnienia rezerwowego Ÿród³a zasilania dla odbiorników nawet

w przypadku awarii urz¹dzenia lub zadzia³ania zabezpieczeñ UPS w torze

g³ównym.

do monitorowania i zarz¹dzania prac¹ zasilacza oraz

odbiorników,

komunikacja z systemowymi modu³ami zarz¹dzania,

 – zintegrowane zarz¹dzania UPS z urz¹dzeniami sieciowymi,

 (REPO) dla zapewnienia zdalnego

od³¹czenia zasilania odbiorników w przypadku po¿aru.

(EPO) na panelu kontrolnym umo¿liwia natychmiastowe

od³¹czenie zasilania od odbiorników.

daje mo¿liwoœæ diagnostyki parametrów

i trybu pracy zasilacza oraz umo¿liwia rejestracjê zdarzeñ.

 dziêki którym nie jest wymagana du¿a przestrzeñ do instalacji

urz¹dzenia.

 (>96% od 20% obci¹¿enia) ogranicza emito-

wane ciep³o, dziêki czemu ewentualne ch³odzenie pomieszczeñ jest prostsze

i tañsze.

 i w pe³ni cyfrowe sterowanie (32 bit DSP x 2)

gwarantuje pe³n¹ sprawnoœæ urz¹dzenia, kontrolê podzespo³ów i parame-

trów pracy bez koniecznoœci ingerencji u¿ytkownika.

,

Tryb ECO-Mode

Mo¿liwoœæ wyd³u¿enia czasu podtrzymania

Szeroki zakres napiêcia i czêstotliwoœci wejœciowej

Prostota obs³ugi

Zaawansowane zarz¹dzanie akumulatorami

Wydajny uk³ad ³adowania

Doskona³a jakoœæ napiêcia

Wysoka odpornoœæ na przeci¹¿enia

Zaawansowane programowane

Konfigurowalnoœæ parametrów pracy

Bypass rêczny

Konfiguracje redundancyjne:

 pozwala na znaczn¹ redukcjê kosztów pracy urz¹dzenia

oraz praktycznie eliminuje emisjê ciep³a.

zapewnia precyzyjne dobranie

wymaganego czasu autonomii.

 dla pracy normalnej umo¿liwia

swobodne zastosowanie zasilacza w sieci mieszanej typu sieæ miejska –

generator a wykorzystanie baterii jest ograniczone do niezbêdnego minimum.

 – w pe³ni automatyczna praca oraz mo¿liwoœæ pracy non-

stop sprawia, ¿e urz¹dzenie praktycznie nie wymaga ¿adnej interwencji ze

strony u¿ytkownika.

 daje gwarancjê optymalnego

³adowania i wykorzystania baterii akumulatorów, zwiêksza ich ¿ywotnoœæ

oraz obni¿a koszty eksploatacji.

umo¿liwia  zastosowanie bardzo szerokiej gamy

baterii o du¿ych pojemnoœciach.

, osi¹gana dziêki zastosowaniu falownika IGBT

i modulacji PWM o wysokiej czêstotliwoœci sprawia, ¿e dostarczane jest

napiêcie o wyj¹tkowo stabilnych parametrach, bez wzglêdu na zak³ócenia

energetyczne i rodzaj zasilanych urz¹dzeñ.

to pewnoœæ zasilania przy wystêpowaniu

stanów nieustalonych i wysoka tolerancja na b³êdy obs³ugi.

umo¿liwiaj¹ce u¿ytkownikowi pe³n¹ kontrolê

nad urz¹dzeniem i zasilanymi odbiornikami.

 – napiêcia nominalne, czêstotliwoœci,

preferowane tryby pracy, sposób komunikacji – znacznie poszerza gamê

mo¿liwych zastosowañ.

 – bezprzerwowy, umo¿liwia za³¹czenie odbiorników

o szczególnie „ciê¿kim rozruchu” bez nara¿ania uk³adów wyjœciowych

zasilacza.

- nadmiarowe modu³y mocy

- nadmiarowe modu³y sterowania

- nadmiarowy system zasilania

- praca równoleg³a nadmiarowa 2 jednostek UPS

Du¿e sieci komputerowe
Telekomunikacja
Centra przetwarzania danych

Uk³ady automatyki i sterowania
Obiekty i urz¹dzenia przemys³owe
Aparatura medyczna

CHARAKTERYSTYKA

TYPOWE ZASTOSOWANIA:



Model   NH 20                              NH 40                              NH 60                             NH 80
Moc kVA/kW 20/16                                40/32 60/48 80/64
Iloœæ faz we / wy                                                                                                                             3 / 3

Wejœcie
Napiêcie nominalne                                                                                                            380 / 400 / 415 VAC

Zakres napiêcia bez korzystania z baterii - 25%  +20%

Czêstotliwoœæ                                                                                                                            50 / 60 Hz

Zakres czêstotliwoœci                                                                                                                    ±10%

THDi                                                                                                                                             < 3%

Wspó³czynnik mocy wejœciowej                                                                                                    0,99

Wyjœcie
Napiêcie nominalne                                                                                                            380 / 400 / 415 VAC

Regulacja napiêcia statyczna/dynamiczna                                                                                 ±1% / ±3%

Czêstotliwoœæ nominalna                                                                                                    50 / 60 Hz ±0.05 Hz

Odpornoœæ na przeci¹¿enie                                                             <102% ci¹g³e, 102-125% 10 min., 125-150% 60sek., >150% 2 sek.

Wspó³czynnik szczytu (z obc. 100%)                                                                                             3 : 1

Sprawnoœæ      > 96% w zakresie 20 do 100% obciazenia

Baterie
Czas ³adowania                                                                                               4 godz. do 90% pojemnoœci (konfigurowalny)

Cykl ³adowania                                                                                      wg DIN 41773 z automatycznym wy³¹czeniem ³adowania

                                                                                                              wg kryterium pr¹du i napiêcia ³adowania z kontrol¹ czasu i temperatury

Wymiary i masa
Wymiary S x W x G  mm  (UPS)                                                                                           520 x 1165 x 850

Wymiary modu³u bateryjnego                                                                                               520 x 1165 x 850

Masa - UPS bez baterii                                                      125 kg                              175 kg                               210 kg   244 kg

Œrodowisko
Zalecany zakres temperatury pracy baterii                                                                                 15°C - 25°C

Dopuszczalna temperatura pracy modu³u UPS                                                                             +45°C

Wilgotnoœæ wzglêdna  0 - 95% (bez kondensacji)

Sygnalizacja i porty komunikacyjne
WskaŸniki stanu pracy                                                                     Wyœwietlacz LCD, wskaŸnik LED, alarm dŸwiêkowy

Komunikacja                                                                                          RS 485, RS232, port Dry Contact, slot SNMP, AS400, Relay I/O

Normy
Standardy EN50091-1; EN55022-EN5082; CE; EN50091-2; EN62040-2; EMC CLASS A

                                                                              EN62040-1; EN62040-3; IEC61000-4-2 Level 4; IEC61000-4-2 Level 3; IEC61000-4-4 Level 4; 

                                                                                                                               IEC61000-4-5 Level 4; IEC61000-4-6

Opcje
- Zewnêtrzne modu³y baterii, dodatkowy uk³ad ³adowania baterii                      - Bezprzerwowy prze³¹cznik obejœciowy zewnêtrzny (Bypass)

- Karta Web/SNMP (obs³ugiwane protoko³y: SNMP, HTTP)                              - Zdalny panel sygnalizacyjny

- Czujnik parametrów œrodowiskowych                                                              - Zdalny wy³¹cznik p.-po¿. (REPO)

- Transformatory separacyjne  - Zestawy bateryjne na rusztowaniach

CE/CJ - 0826-002

W publikacji podano parametry standardowych modeli. W zwi¹zku ze sta³ym udoskonalaniem produktu zastrzega siê 
mo¿liwoœæ zmian parametrów bez uprzedniego informowania. Prosimy o bezpoœredni kontakt w sprawie potwierdzenia 
wy¿ej wymienionych parametrów lub specyficznych wymagañ i konfiguracji.

COMEX JOINT VENTURE
80-382 Gdañsk

ul. Beniowskiego 5
tel.: +48 58 556 13 13

www.comex.com.pl

Autoryzowany dystrybutor:

A
T

S
D

E
S

IG
N

-
A

ll
ri
g

h
ts

re
s
e

rv
e

d

NH SERIES


