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•

•

•

•

•

UPS działa samodzielnie lub jako osobne rozwiązanie modułowe Dostępne jako 3/1 

lub 3/3 (wejście / wyjście)

Pasuje do każdej zwykłej 19-calowej szafy rack

Alternatywnie można zainstalować w specjalnie zaprojektowanej szafie rack 

(opcjonalnie) z 10-calowym ekranem dotykowym (do 40 kW) Skalowalna do 100 kW

PowerWalker VFI CPH3 / 1 lub 3/3 to innowacyjne rozwiązanie do różnorodnych zastosowań. Ten zasilacz UPS o mocy 10 kW 

może pracować samodzielnie jako zasilacz lub szafa typu rack lub może być zainstalowany jako część modułowego systemu N + 

X.

Zasilacz UPS mieści się w standardowej 19-calowej szafie rack i zajmuje powierzchnię 3U (6U z 

akumulatorem). Dzięki dołączonej puszce przyłączeniowej instalacja jest wygodna i łatwa.

Alternatywnie PowerWalker zapewnia specjalnie zaprojektowaną szafę rack 12U z zaawansowanym 10-calowym panelem 

dotykowym, zapewniającym wysoki poziom komfortu podczas pracy. Wewnątrz tej szafy można zainstalować cztery jednostki 

CPHunits lub współdzielić przestrzeń między zasilaczami UPS i modułami batterowymi.

W konfiguracji modułowej wszystkie moduły można wymieniać podczas pracy i pracować równolegle jako nadmiarowe. Dodatkowo 

każdy zasilacz może być kontrolowany i monitorowany oddzielnie za pomocą niezależnego wyświetlacza LCD. Zapewnia to 

wysoką niezawodność, elastyczność i łatwość konserwacji. PowerWalker VFI CP To wszechstronne rozwiązanie trójfazowe.

MODEL

Moc

WEJŚCIE
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Zakres napięcia wejściowego

Bieżące zniekształcenia THDi

Bieżące ograniczenie

Współczynnik mocy

THDi

FALOWNIK
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THD

Aktualny współczynnik szczytu

Zakres częstotliwości

Czas transferu

Waveform

WYDAJNOŚĆ

ACMode

Tryb ekologiczny

Tryb baterii

BATERIA

Ilość

Prąd ładowania

WSKAŹNIKI

Wyświetlacz LCD

FIZYCZNY

Wymiar (mm)

Waga netto (kg)

VFI 10K CPH3 / 3 i VFI 10K CPH3 / 1

10kVA / 10kW

3x 400VAC (3 fazy + N + G)

40 - 70 Hz

305-478 VAC przy 100% obciążeniu

190-520 VAC przy obciążeniu 50%

<1,5% przy 100% obciążenia; <2,5% przy obciążeniu 50%; <6,0% przy 10% obciążenia

Wysokie przeciążenie: PFCLimit (rozładowywanie akumulatorów)

> 0,99 przy 100% obciążeniu

<4% przy pełnym obciążeniu

Wyjście trójfazowe: 3 x 360/380/400/415 VAC (3 fazy + N + G)

Wyjście jednofazowe: 208/220/230/240 VAC (L + N + G)

+ / - 1%

<2% przy obciążeniu liniowym; <3% przy obciążeniu nieliniowym

3: 1

50/60 Hz +/- 0,1 Hz (tryb baterii); 50/60 Hz +/- 4 Hz (zsynchronizowane)

0 ms (maks. 4 ms od obejścia do trybu online)

Czysta fala sinusoidalna

94,0%

97,0%

93,5%

32/34/36/38/40 szt. Zorganizowane w dwie połówki strun

4A

Wyświetlacz tekstowy LCD

Stan UPS, poziom obciążenia, poziom baterii, napięcie wejściowe / wyjściowe, czas rozładowania, stany awarii

678 x 418 x 132 (3U)

20,5 kg


