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Model  BM 

Power  300 кВА / 300 кВт   400 кВА / 400 кВт  500 кВА / 500 кВт  600 кВА / 600 кВт  800 кВА / 800 кВт 

Фазність  3:3 
Вхід 
Напруга  380 / 400 / 415 В 

Діапазон напруги  ‐40%  ÷ +25% 

Частота  50 / 60 Гц 

Діапазон частоти  ‐10%  ÷ +10% 

Коефіцієнт THDi  <3% 

Вхідний коефіцієнт потужності  ≥0,99 
Вихід 
Напруга  380 / 400 / 415 В 

Коефіцієнт потужності  1,0 

Стабільність напруги статична / динамічна  ±1% / ±3% 

Номінальна частота  50 / 60 ± 0,1 Гц 

Перевантажувальна здатність інвертора  130% ‐ 10 хв., 150% ‐ 60 с, >150% ‐ 200 мс 

ККД у режимі подвійного перетворення  97% 

ККД в режимі Eco Mode  99% 

Батареї 

Кількість батарей у гілці  32 – 44 шт. батарей 12В 

Максимальний зарядний струм  20 – 100 A 

Час заряду батарей  3 ‐ 8 годин до ємності 90% (налаштовуваний) 

Мікропроцесорний контроль заряду і 
розряду 

Згідно стандарту DIN 41773 з автоматичним закінченням заряду і розряду відповідно до параметрів напруги і 
струму, з контролем часу виконання процесу  

Розмір і вага 

Розмір і вага ДБЖ [мм] (Ш x Г 
x В) 

1400 мм x 800 мм x 1800 мм  1600 мм x 900 мм x 1800 мм 
1600 мм x 900 мм x 

1800 мм 

950 кг  1000 кг  1200 кг  1300 кг  1 800 кг 

Інтерфейси 
Інтерфейси для користувача  LCD дисплей + індикатори LED, звукове попередження 

Інтерфейси передачі даних 
RS232, RS485, MODBUS, USB, Dry Contact ("Сухі контакти"), SNMP, REPO, 

Parallel slots (інтерфейс паралельного підключення), інтерфейс для дизель‐генератора 
Навколишнє середовище 
Рівень шуму на відстані 1м  <70 dB  навантаження 100%, <65 dB @ навантаження 50% 

Температура експлуатації ДБЖ  0°C ÷ 40°C 

Рекомендована температура експлуатації 
ДБЖ 

15°C ÷ 25°C 

Температура зберігання ДБЖ  ‐20°C ÷ 40°C 

Відносна вологість  0 ÷ 95% (буз конденсації) 
Відповідність стандартам 
Міжнародні стандарти  EN 62040‐2:2005, EN 62040‐2:2006 

Стандарти безпеки електрообладнання  IEC62040‐1‐1, CE, 62040‐3 :2001 
Опції 

‐ Зовнішній сервісний байпас, 
‐ Сенсор температурної компенсації 
батарей, 

‐ SNMP‐картка, 

‐ Фірмові батарейні кабінети, 
‐ Картки паралельної роботи 

   

 

W publikacji podano parametry standardowych modeli. W związku ze stałym udoskonalaniem produktu zastrzega się możliwość zmian parametrów bez uprzedniego informowania. 
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