BEHIN UPS– 910 T
ONLINE-UPS
1-10 kVA

کنترل هوشمند توسط سیستم DSP
ضریب توان ورودی باال
دامنه وسیع ولتاژ ورودی
بای پس اتوماتیک
قابلیت راه اندازی بدون برق شهر
راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق
حفاظت تمام اتوماتیک
سیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژر
نرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اس
قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی
نمایشگر LCD
کارایی بسیار باال
قابلیت اتصال به ژنراتور
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مشخصات فنی یو پی اس بهین – 910 T
910T 1000/L
1000VA / 700W

مدل
ظرفیت

 30%

دامنه ولتاژ
دامنه فرکانس
ضریب توان
ضریب توان

910T 2000/L
2000VA / 1400W
ورودی

220 Vac
)6% (50/60 Hz Settings
≥ 0.99
خروجی

فرم موج

ولتاژ
نوع باتری
حداکثر جریان شارژ

درگاه ارتباطی

0
 129% ~ 105%برای  150% ~ 130% ،60sبرای  ،30sباالی  150%برای
300ms
باتری
)72 Vdc (220V
96 Vdc
36 Vdc
)96 Vdc (120V
8 × 7Ah 12V/Ext
6 × 7Ah 12V/Ext
3 × 7Ah 12V/Ext
1/5 A
1/5 A
1/5 A
مشخصات عمومی
)RS232 (Dry Contact, USB and SNMP Adapter are optional

هشدارها
حفاظت ها

> 45

نویز صوتی

 125% ~ 105%برای 150% ~ 125% ،10min
برای  ،1minباالی  150%برای 1s
192 Vdc
16 × 7Ah 12V/Ext
1/6 A
RS232, USB and EPO
)(Dry Contact and SNMP Adapter are optional

> 60

0-40°C
رطوبت نسبی (بدون تغییر) 95%تا 0

دمای کارکرد
رطوبت محیط
وزن (کیلوگرم)

)0.8 (PF= 0.9 Optional

 LCDو LED
اخطار اتمام باتری ،ورودی  ACغیرمعمول و خرابی یو.پی.اس
اخطار اتمام باتری ،اضافه بار ،اتصال کوتاه و دمای زیاد

نمایشگر

ابعاد ،ط × ع × ا (میلیمتر)

50/60 Hz 

 25%

220 Vac

220/230/240  2%
)حالت باتری( 50/60  0.2%
)بار خطی( Pure Sinewave, THD < 3%

دامنه فرکانس

اضافه بار

910T 6000/L
6000VA / 4800W

)0.7 (PF=0.8 or 0.9 Optional

دامنه ولتاژ

مدت زمان انتقال

910T 3000/L
3000VA / 2100W

910T 1110/L
10000VA / 8000W

156 × 400 × 220
13/7

198 × 490 × 347
29/15
25/14
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255 × 565 × 700 / 255 × 565 × 500
70/24
69/23

021-77442005

