
Power flexibility 4-200kVA

Hot-swap power modules
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Auriga-M modular UPS is a scalable uninterruptible power supply with all possible in/out configurations and double conversion
technology. Its power ranges from 4 kVA to 200 kVA, offering the best mixture of flexibility, reliability and features. Parallel con-
figuration N+X of Auriga-M series is based on modular design which allows to achieve best combination of power availability 
and redundancy. This solution was engineered in order to reach maximum power protection for mission critical loads like Data
Centers or any other professional needs. Standard cabinets can carry up to 10 power modules to reach 200 kVA. Where load
is within required limits, single modules can be host swapped in real time to assure full service continuance.

Auriga-M

Easy and quick to install, Auriga is the best solution for critical load.

Input/Ouput configuration 1:1 3:1 3:3

Flexible battery configuration

Smart battery charging

High MTBF, low MTTR

Power factor 0.9

دستگاه هاي سري AURIGA-M در حقیقت نمونه بسیار خوبی از سیستم هاي تغذیه برق بدون وقفه UPS می باشند که عالوه بر بهره مندي از فن آوري

آنالین با تبدیل مضاعف داراي تمامی قابلیت هاي ممکن جهت تنظیمات پارامترهاي ورودي و خروجی نیز می باشند.

این سري از محصوالت داراي بازه توانی بین 4  الی 200 کیلو ولت آمپر بوده که با تلفیقی از بهترین مزایا به همراه انعطاف پذیري و اطمینان باال به بازار

عرضه شده است. این دستگاه ها را می توان  به صورت افزایشی  و طبق الگوي  N+X  با هم موازي کرد که  بر مبناي طراحی ماژوالر خود اجازه دست یابی

به توان هاي مورد نیاز را به بهترین نحو به ما خواهد داد. این راه حل مهندسی حداکثر ضریب اطمینان را جهت محافظت از دستگاه هاي حساس مانند مراکز

Data و یا هر نوع دیگري از این گونه تجهیزات را به ما خواهد داد.زمانی که مقدار بارهاي متصل شده به دستگاه محدود می شوند هریک از ماژول ها

می تواند به صورت واقعی بر مبناي طراحی Hot-Swappable خود به سرویس خود ادامه دهد.

تنظیمات ورودي و خروجی 1:1، 3:1، 3:3

Hot-Swap ماژول

پیکربندي انعطاف پذیر باتري ها

پیکربندي انعطاف پذیر باتري ها

شارژ هوشمند باتري ها

عمر مفید باال و زمان تعمیر پایین

ضریب توان 0.9
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