
VOLTA 1KVA  1/1VOLTA 3KVA  1/1VOLTA 6KVA  1/1VOLTA 10KVA  1/1VOLTA 10KVA 3/1VOLTA 20KVA  3/1

Pro Compact

1000 VA / 900 W

Pro Compact

3000 VA / 2700 W
Compact

1000 VA / 800 W

Compact

3000 VA / 2400 W

88%90%92%93%

83%88%90%91%

 سیلد سرب اسید12V عدد باتری 6 سیلد سرب اسید12V عدد باتری 2

2 × 9Ah6 × 9Ah20/16 × 9Ah(2strings) 

بدون تقطیر% 95 درجه سلسیوس ، تا 40 تا بدون تقطیر% 95 درجه سلسیوس ، تا 50 تا 

 تا شعاع یک متر58dBAکمتر از  تا شعاع یک متر55dBAکمتر از 

220x145x282220x145x397442x190x318575x190x318

220x145x282318x190x421369x190x318442x190x318

4.17.41518.95

9.827.61216

200/208/220/230/240VAC(1PH+N)208/220/230/240VAC(1PH+N)400VAC (3PH+N)ولتاژ نامی

PRO COMPACT

6000VA/5400W

ورودی

توان و مدل ها

VOLTA 2KVA  1/1

Pro Compact

2000 VA / 1800 WPRO COMPACT

10000VA/9000W

VOLTA COMPACT

10000VA/8000W

VOLTA COMPACT

20000VA/16000W Compact

2000 VA / 1600 W

VAC ±3% @ 50% Load 300-120بازه ولتاژ ورودی

180-280 VAC  ±3% @ 100% Load

110-300 VAC ±3% @ 50% Load

176-300 VAC  ±3% @ 100% Load

190-520 VAC (3Phase) @ 50% Load

305-520 VAC  (3Phase) @ 100% Load

Hz ~ 70 Hz46Hz ~ 54Hz or 56Hz ~ 64Hz46Hz ~ 54Hz 40فرکانس

0.99≥

خروجی

ضریب توان خروجی
Pro Compact0.9

0.90.8
Compact0.8

ضریب توان ورودی

Hz or 57 ~ 63 Hz46Hz ~ 54Hz or 56Hz ~ 64Hz46Hz ~ 54Hz 53 ~ 47رنج فرکانس

اعوجاجات هارمونیک ولتاژ
THD3%≥ در بار خطی

THD≤6%در بار غیرخطی THD≤5%خیط  در بار غیر

Crest factor3:1

ACبازده درحالت 
91%

بازده در حالت باتری

89%

85%

باتری

 سیلد سرب 12V عدد باتری 4باتری خارج

9Ah20/16 × 9Ah × 4باتری داخل

)قابل تنظیم( رسب اسید 12V  عدد باتری 20 یا 16

شرایط محیطی

نمایشگر

درصد بار، ولتاژ باتری، دمای داخلی، دارای نمایشگر عملکرد حالت دستگاه (ورودی و خروجی)نمایش ولتاژ و فرکانسLCDنمایشگر 

حالت بای پس و سایر خطاها-کاهش ظرفیت باتری- قطع ورودیآالرم ها

حفاظت ها

کم شدن ظرفیت باتری- ولتاژ باال - اضافه بار - دمای زیاد - اتصال کوتاه حفاظت ها

ارتباطات

(به صورت انتخابی) و برد نمایشگر خطاهای خارجی SNMPکارت - RS_232درگاه ارتباطی پورت ارتباطی

بدون تقطیر% 95 درجه سلسیوس ، تا 50 تا 0بدون تقطیر% 95 درجه سلسیوس ، تا 40 تا 0رطوبت/ دما 

 تا شعاع یک متر60dBAکمتر از  تا شعاع یک متر50dBAکمتر از آلودگی صوتی

تک فاز

50Hz / 60Hz ± 0.1% (تنظیم اتوماتیك)50Hz ± 0.1% (تنظیم اتوماتیك)

(قابل تنظیم) 208/220/230/240VAC ±1%(قابل تنظیم) 200/208/220/230/240VAC ±1%ولتاژ خروجی

(تنظیم اتوماتیک) 50Hz± 0.25% / 60Hz ± 0.3%فرکانس

تعداد فاز خروجی

سینوسی کاملشکل موج

 میلی ثانیه0زمان سوئیچ

6.8

17

220x145x397

220x145x397

ابعاد

وزن
)Kg(ولتا پروکامپکت 

)mm(ولتا کامپکت 
(ارتفاعxعرضxعمق)

)mm(ولتا پروکامپکت 
(ارتفاعxعرضxعمق)

)Kg(ولتا کامپکت 


