Tescom UPS – S300
ONLINE
10-80 kVA
3:3 phase

کنترل کامل میکروپروسسور
محاسبهگر مجزا باتری
سیستم مانیتورینگ پیشرفته
دامنه وسیع ولتاژ ورودی
بای پس اتوماتیک و دستی
قابلیت راه اندازی بدون برق شهر
راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق
حفاظت تمام اتوماتیک
سیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژر
قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی بصورت دستی
قابلیت اتصال بای پس به تغذیه مجزا
ذخیره 128 Events Log
 12اصالح کننده پالس (انتخابی)
کارایی بسیار باال
سیستم تشخیص خودکار
تکنولوژی پیشرفته موازی (انتخابی)
قابلیت اتصال به ژنراتور
نرمافزار مدیریت یو.پی.اس
ترانس ایزوله خروجی
تست خودکار دستگاه در زمان استارت
سیستم هوشمند مانیتورینگ باتری (انتخابی)
( ECO Modeانتخابی)
قابلیت کار در شرایط  100%بار نامتوازن
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مشخصات یو پی اس کمپانی S300 -Tescom

S 310

مدل

S 315

S 320

S 340

S 330

S 380

S 360

ورودی
فاز

سه فاز  :چهار سیم PE +

دامنه ولتاژ

380Vac ± 15%
)بنا به درخواست 50 Hz (60 Hz

دامنه فرکانس
محدوده فرکانس

50 Hz ± 10%

همزمان

خروجی
توان ()kVA/KW

10 / 8

15 / 12

فاز
شکل موج

40 / 32

30 / 24
20 / 16
سه فاز PE + Null +
سینوسی کامل( THD<3% ،بار خطی)

80 / 64

60 / 48

380/400 Vac ± 1%, 3Phase+N
)بنا به درخواست 50 Hz (60 Hz
اجازه ≥2%, unbalance 100%

دامنه ولتاژ
دامنه فرکانس
پایداری ولتاژ

باتری
ولتاژ
نوع باتری
حداکثر جریان شارژر

10 A

10 A

تست باتری

360 Vdc
30 × 12V
15 A
10 A
10 A
آالرم و تخمین حالت باتری بطور اتوماتیک در حالت غیرمعمول باتری

20 A

15 A

سایر
بای پس دستی

دارد

درگاه ارتباطی

)RS232/RS485, Dry Contact (MODBUS and SNMP adapter are optional
 :LCDنشان دهنده ولتاژ ورودی ،ولتاژ خروجی ،ظرفیت بار ،ولتاژ باتری و غیره :LED .نشان دهنده حالت اجرا
اضافه بار ،ورودی  ACغیرمعمول ،اخطار اتمام باتری ،خطای UPS
اخطار اتمام باتری ،اضافه بار ،اتصال کوتاه ،دمای بی از حد ،ولتاژ خروجی پایین ،ولتاژ خروجی بیش از حد

دما

0-40°C
حداکثر تا 90%

نمایشگر
هشدارها
حفاظتها
رطوبت
نویز صوتی
وزن ()kg
ابعاد ،ط × ع × ا
()mm

220

260

< 56 dB
265

< 60 dB
290

1150 × 505 × 655
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415

465

1390 × 575 × 820
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595
1450 × 720 × 820

