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High frequency online double-conversion with DSP control

Modular design, high reliability, easily maintenance

Double input distribution, higher reliability of system

Input power factor correction (PFC)

Wide input voltage range, 50Hz/60Hz frequency self adaptable

Input power factor >0.99, input THDi   3%, output THDV ≤ 3%

Output power factor 0.9

High efficiency: load>10%, efficiency   93%≥

Share battery pack in parallel operation or separate battery pack

Support battery cold start and mains supply self-starting

5.7 inches LCD touch screen, friendly human & machine interface
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این مدل از دستگاه هاي آنالین 3/3 (ورودي و خروجی سه فاز)، به همراه تکنولوژي DSP با ضریب توان ورودي اصالح شده و ضریب توان

ورودي اصالح شده و همچنین ضریب توان خروجی 0.9 می باشد. ارائه سطح باالیی از حفاظت و اطمینان جهت سیستم هاي IT،  تجهیزات مخابراتی و 

دستگاه هاي حساس جهت حصول اطمینان بیشتر از برق مصرفی آن ها.

طراحی این دستگاه به صورت ماژوالر می باشد، تا بتوان به سادگی سرویس و نگهداري آن را انجام داد که بدین وسیله مصرف برق دستگاه کاهش 

می یابد. امکان موازي کردن دستگاه ها به صورت افزایشی تا شش دستگاه.

≤

DSP آنالین فرکانس باال با تبدیل مضاعف به همراه کنترل

طراحی ماژوالر، اطمینان باال و سرویس و نگهداري آسان

ورودي دوتایی جهت اطمینان بیشتر سیستم

داراي تصحیح ضریب توان ورودي

محدوده ولتاژ ورودي گسترده و فرکانس کاري 60Hz-50 که به صورت خودکار تنظیم می شود.

ضریب توان ورودي بیشتر از 0.99 و THD جریان ورودي کمتر از %3 و THD ولتاژ خروجی کمتر از 3%

داراي قابلیت استارت سرد یا همان روشن شدن از روي برق باتري و روشن شدن خودکار در صورت وصل شدن برق شهر

اشتراك گذاري جعبه باتري ها در حالتی که چند دستگاه به صورت موازي بسته شده باشند و یا براي هر دستگاه یک جعبه باتري مجزا در نظر

گرفته شود

داراي کلید قطع دستگاه در موارد اضطراري
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