
 

 

 

 

 

 

 

 

BEHIN UPS-GT 750 

7.5 kVA 

1:1 phase 

 

 شارژر قدرتمند داخلی همراه با اصالح کننده توان ورودی 

 طراحی شده با قابلیت انتخاب حالت ایستاده یا افقی 

 Long Run-Timeو  Standardدارای مدل های  

 و رابط های سفارشی RS-232 ،SNMP ،USB،Dry Contact ،AS400 ،Modbusرابطهای کاربری  

 عملکرد بسیار مناسب پورت های ارتباطی داخلی 

 Hot-Swappableطراحی شده با باتری های  

 (EPOقابلیت توان اضطراری ) 

 (Cold startاندازی با باتری )قابلیت راه 
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 GT 750 –مشخصات فنی یو پی اس بهین 
 

 GT750 7.5K مدل

 VA / 4688 W 7500 ظرفیت
 ورودی

 دامنه ولتاژ

 Vac - 300 Vac 170 قابل قبول دامنه ولتاژ
Vac  170 خط انتقال کم 2% 

Vac  180 خط برگشت کم 2% 
Vac  300 خط انتقال باال 2% 

Vac  290 خط برگشت باال 2% 

 40Hz ~ 70Hz دامنه فرکانس
 خروجی

 برای تمام دامنه ولتاژ باتری 3% RMS> (Bat. Mode)تنظیم ولتاژ
(Bat. Mode)50 دامنه فرکانسHz 60 یاHz  1 Hz 

 0.625 فاکتور توان

 %80 >  راندمان

 محافظت اضافه بار
سپس اخطار و چراغ زرد چشمک زن ، > ACحالت   110%  
باتریحالت   ، سپس یو پی اس خاموش می شود200msبرای  >%150ثانیه،  30برای   150% ~ 110% 

کوتاه اتصالمحافظت   
AC قطع جریان حالت 

 جریان الکترونیک حالت باتری

 ms 4 > )معمولی( زمان انتقال

 Pure Sine Wave (Bat. Mode)فرم موج 

 باتری

 Vdc 48 باتری ولتاژ

 پنل کنترل

 ولتاژ و سطح باتری، دما، مدل، میزان بار، O/Pو  I/Pحالت یو پی اس، دامنه ولتاژ  LEDنمایشگر 

 ، هشدار، خطاACحالت  LCDنمایشگر 

 اخطار
 ثانیه یک صدا 4هر  حالت باتری

 هر ثانیه یک صدا اخطار اتمام باتری

 صدا هر ثانیه دو اضافه بار

 صدای مداوم خطا
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 خروجی منبع
NEMA 1+4بست ترمینال × 

IEC 1+5بست ترمینال × 

 132 × 440 × 465 ا )میلیمتر( ×ع  ×ابعاد، ط 
 34.6 وزن خالص )کیلوگرم(

 شرایط محیطی

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

 متری 1در فاصله  dB 55کمتر از  میزان صدا

 مدیریت

 RS-232 رابط ارتباطی استاندارد

 اختیاری multi-interface کارتهای 
برای  Modbusو  RS-232 ،SNMP ،USB ،Dry Contact ،AS400انتخابهای گسترده ای از 

multi-interface slot.عملکرد مناسب با پورت های داخلی به طور همزمان . 
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