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Великі комп''ютерні мереежі
В
Д
Дата‐центри
П
Промислове
обладнанняя

 Лаабораторне та
т медичне обладнання
о
 Телекомунікацції
 Системи автом
матизації

Технічні
Т
особливості
о
Технологія подвійного перетвор
рення (Double Co
onversion) забезпеечує
ідеальну стабільність вихідної наапруги.
Сучасний випряямляч IGBT з систтемою "плавного
о пуску" ‐ забезпеечує
найнижчий коефіцієнт спотворень вхідного струм
му THDi та високи
ий вхідний
ч
сумісність ДБЖ з автономною
коефіцієнт потуужності, а також чудову
електростанцією
ю (дизель‐генераатором).
Автоматичний байпас
б
забезпечуує повну безпереебійність подочі ввихідної
напруги, навіть у позаштатних си
итуаціях.
пас з можливістю підключення окр
ремого входу
Сервісний байп
дозволяє викон
нувати обслуговуввання ДБЖ з гарантованим живленням
(наприклад від генератора).
Інтерфейси:
USB, Intelligent slot ‐ з підтримко
ою широких можл
ливостей для
моніторингу та управління ДБЖ
Інтерфейс "Сухі контакти" ‐ сумісний з сучасними диспетчерським
ми
пультами
о
з
SNMP ‐ сучасний інтерфейс упраавління (картки ‐ опціонально),
с
управлінн
ня мережами.
підтримкою всіхх сучасних ОС та систем
Інтерфейс Remo
ote emergency po
ower off (REPO) ‐ віддаленого авар
рійного
відключення, до
озволяє віддален
но виключити ДБЖ
Ж у екстреній ситтуації.
Інтерфейс Emerrgency power off (EPO) ‐ для швидкого аварійного
відключення ДБ
БЖ на місці установки.
Інформативний
й графічний LCD дисплей
д
‐ відобр
ражає детальну
інформацію про
о стан вхідної і ви
ихідної мережі та компонентів ДБЖ
Ж.
Мінімальний розмір ‐ економія місця на об'єкті.
Високий ККД (>
>97%) ‐ зменшує тепловиділення
т
і вартість експлуаттації.
Режим ECO‐Mo
ode ‐ активує додааткову економію електроенергії заа умови
стабільної електтромережі.
Наявність 2‐х ввводів ‐ дозволяє вибрати більш наадійну мережу
(наприклад диззель‐генератор) для
д роботи наванттаження при техн
нічному
обслуговуванні ДБЖ.

Систтема повної мікро
опроцесорної діаагностики і управвління всіма
комп
понентами (2x32
2біт DSP‐ процесо
ори) ‐ автоматичн
ний контроль і
налааштування всіх ко
омпонентів ДБЖ без
б участі користуувача,
само
одіагностика всіх компонентів і сер
рвісне сповіщенн
ня при
необ
бхідності заміни.
Висо
окий вхідний коеефіцієнт потужності 0,99 ‐ зменшує навантаження
на вххідну мережу, що
о особливо актуал
льно при викорисстанні ДБЖ з
автономною електростанцією (дизельь‐генератором).
Висо
окий вихідний ко
оефіцієнт потужності 1,0 ‐ дозволяяє максимально
ефекктивно використо
овувати ДБЖ з буд
дь‐яким типом наавантаження,
гарантує запас потужності ДБЖ для наадійної роботи.
Шир
рокий діапазон вххідної напруги і частоти
ч
‐ мінімізуує використання
батарей, гарантує най
йкращу роботу ДБ
БЖ з автономною
ю
м).
елекктростанцією (диззель‐генератором
Систтема Advanced baattery managemen
nt ‐ гарантує макссимальний
терм
мін служби батареей, та захист від саморозряду
с
на ввласні потреби
ДБЖ
Ж при довготривал
лій відсутності вхідної напруги.
Висо
ока якість вихідн
ної напруги ‐ гаарантується сучассним 3‐рівневим
м
IGBTT ‐ інвертором з високочастотн
ною технологією
ю PWM, вихіднаа
напр
руга має високу стабільність форм
ми і амплітуди неззалежно від типуу
наваантаження.
Сучаасне програм не ззабезпечення ‐ гаарантує користувачу повний
конттроль над парамеетрами ДБЖ і навантаженням.
Налааштовувані завод
дські установки ‐ надають змогу користувачу
к
налааштувати номінал
льну напругу, часттоту, кількість баттарей, та інші
парааметри роботи.
Різніі режими паралеельної роботи ДБ
БЖ:
‐ Пар
ралельна робота ДБЖ для нарощуування потужностті і резервування
‐ Реж
жим "Hot Standbyy" ‐ перший ДБЖ
Ж під навантажен
нням, а другий ‐ у
реж
жимі очікування з миттєвим підключенням при нео
обхідності.

BM
Model
Power

BM
300 кВА / 300 кВт

400 кВА / 400 кВт

Фазність
Вхід
Напруга

Розмір і вага ДБЖ [мм] (Ш x Г
x В)
Інтерфейси
Інтерфейси для користувача
Інтерфейси передачі даних
Навколишнє середовище
Рівень шуму на відстані 1м
Температура експлуатації ДБЖ
Рекомендована температура експлуатації
ДБЖ
Температура зберігання ДБЖ
Відносна вологість
Відповідність стандартам
Міжнародні стандарти
Стандарти безпеки електрообладнання
Опції
‐ Зовнішній сервісний байпас,
‐ Сенсор температурної компенсації
батарей,
‐ SNMP‐картка,

800 кВА / 800 кВт

50 / 60 Гц
‐10% ÷ +10%
<3%
≥0,99
380 / 400 / 415 В
1,0
±1% / ±3%
50 / 60 ± 0,1 Гц
130% ‐ 10 хв., 150% ‐ 60 с, >150% ‐ 200 мс
97%
99%
32 – 44 шт. батарей 12В

Максимальний зарядний струм

Мікропроцесорний контроль заряду і
розряду
Розмір і вага

600 кВА / 600 кВт

380 / 400 / 415 В
‐40% ÷ +25%

Діапазон напруги
Частота
Діапазон частоти
Коефіцієнт THDi
Вхідний коефіцієнт потужності
Вихід
Напруга
Коефіцієнт потужності
Стабільність напруги статична / динамічна
Номінальна частота
Перевантажувальна здатність інвертора
ККД у режимі подвійного перетворення
ККД в режимі Eco Mode
Батареї
Кількість батарей у гілці
Час заряду батарей

500 кВА / 500 кВт
3:3

20 – 100 A
3 ‐ 8 годин до ємності 90% (налаштовуваний)
Згідно стандарту DIN 41773 з автоматичним закінченням заряду і розряду відповідно до параметрів напруги і
струму, з контролем часу виконання процесу

1400 мм x 800 мм x 1800 мм
950 кг

1000 кг

1600 мм x 900 мм x
1800 мм
1 800 кг

1600 мм x 900 мм x 1800 мм
1200 кг

1300 кг

LCD дисплей + індикатори LED, звукове попередження
RS232, RS485, MODBUS, USB, Dry Contact ("Сухі контакти"), SNMP, REPO,
Parallel slots (інтерфейс паралельного підключення), інтерфейс для дизель‐генератора
<70 dB навантаження 100%, <65 dB @ навантаження 50%
0°C ÷ 40°C
15°C ÷ 25°C
‐20°C ÷ 40°C
0 ÷ 95% (буз конденсації)
EN 62040‐2:2005, EN 62040‐2:2006
IEC62040‐1‐1, CE, 62040‐3 :2001
‐ 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.

CSA-1815.01

COMEX S.A.
ul. Galaktyczna 37; 80‐299 Gdańsk
tel.: +48 58 5561313
www.comex.com.pl

