
-660

With extendable capacity up to 400KVA/400KW in each closet and full DSP control technology, TU7005-660 series is the
third generation of three phase high frequency modular UPS. All internal modules(power module, charger module and
monitor module) are modularly designed and hot swappable. In addition, they are constructed with small modules, assuring
both system compactness and reliability, functionality and flexibility. Moreover, this system adopts advanced “N+X” wireless
parallel and redundancy technology, avoiding single point failure, and further strengthening the reliability.

High frequency online double-conversion with DSP control

Hot swappable operation for all modules

Inbuilt integrated PDU system, easy installation and economic initial investment

Input power factor>0.99, input THDi

Share battery pack in parallel operation, saving user’s battery cost

Support battery cold start and mains supply self-starting

Fragile components been replaced as module easily at low maintenance

Front door operation, available for top and bottom terminal connection

Modular

این سري از دستگاه هاي آنالین در حقیقت سومین نسل از دستگاه هاي آنالین ماژوالر فرکانس باال با ساختار تبدیل مضاعف می باشند که ظرفیت آنها نهایتا

تا سقف 400KVA/400KW قابل افزایش می باشد که از بهم پیوستن ماژول هاي 20KVA/20KW ساخته شده که تمامی این ماژول ها(ماژول هاي برق،

 شارژر و مانیتورینگ) به صورت داخلی بوده و با قابلیت  Hot-Swappable طراحی شده اند. در طراحی این دستگاه ها جداسازي قطعات ظریف و حساس

 نسبت به جریان هوایی نیز مد نظر قرار گرفته و در نهایت دستگاهی کاربردي و انعطاف پذیر ارائه گردیده است. از دیگر مزایاي این دستگاه می توان به

 ضریب توان خروجی یک، قابلیت موازي کردن بی سیم دستگاه ها به صورت افزایشی و طبق الگوي N+X ، قابلیت دسترسی به ماژول باتري ها به صورت 

متمرکز(40x12V/9Ah)، به اشتراك گذاشتن جعبه باتري ها بین دستگاه هایی که به صورت موازي کار می کنند، دسترسی آسان به داخل دستگاه و

 تجهیزات داخلی و ترمینال هاي آن از طرف درب جلوي دستگاه و امنیت و اطمینان باالي کاري آن اشاره نمود.

 این دستگاه ها آنالین با فرکانس باال بوده و ساختار آن به صورت تبدیل مضاعف می باشند که به سیستم کنترلی DSP نیز تجهیز شده است.

 دارا بودن قابلیت Hot-Swappable براي تمامی ماژول هاي دستگاه
 دارا بودن سیستم PDU متمرکز با نصب آسان و مقرون به صرفه از نظر اقتصادي

 ضریب توان در ورودي بیش از THD ، 0.99 جریان ورودي کمتر از 3 درصد و همچنین THD ولتاژ خروجی به میزان کمتر از 3 درصد

 قابلیت اشتراك گذاري جعبه باتري ها جهت صرفه جویی در هزینه خرید و نگهداري باتري ها بین دستگاه هایی که به صورت موازي در حال کار هستند.

 دارا بودن قابلیت روشن شدن دستگاه از روي برق باتري ها (Cold Start) و همچنین روشن شدن خودکار دستگاه در صورت برقراري برق اصلی شهر

 طراحی بر اساس جداسازي کامل بین قطعات ظریف و حساس با کانال عبوري جریان هوا جهت حفاظت و امنیت بیشتر آنها در برابر عوامل ناخواسته
بیرونی مانند گرد و خاك و ...

 دسترسی سریع و آسان به ترمینال هاي پایینی و باالیی دستگاه از طرف درب جلویی
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