
مــدل

ورودی

80K(L) 60K(L) 40K(L) 30K(L) 15/20K(L) 10K(L)

فــاز

ظرفیت

قابلیت موازی

سه فاز ورودی، سه فاز خروجی

80KVA
80KW

60KVA
60KW

40KVA
40KW

30KVA
30KW

15/20KVA
15/20KW

10KVA
10W

3X380/400/415 VAC (3PH+N) ولتاژ نامی

بازه ولتاژ ورودی

بازه فرکانس

ضریب توان 

هارمونیک جریان ورودی

ولتاژ خروجی

ضریب توان خروجی 

درصد تنظیم ولتاژ

بازه فرکانسی
(برق شهر)

(باتری)

شکل موج در حالت باتری

اضافه باری

-30%     +20%

40~70Hz

≥0.99 @100% Load

%3>در بار کامل خطی 

خروجی

360/380/400/415 VAC (3PH+N)

1

%1±

46~54Hz, 56~64Hz

50Hz/60Hz ± 0.1Hz

3:1

هارمونیک ولتاژ خروجی

زمان سوئیچ
(سوئیچ به باتری)

(سوئیچ به اینورتر)

 ≤2%THD @Linear Load

≤5%THD @Non-linear Load

0

0

سینوسی کامل

Crest Ratio

100~110% for 60 min, 111~125% for 10 min

126~150% for 1 min, >150% for 400ms

بای پس

ولتاژ نامی

بازه فرکانسی

3x380/400/415 VAC (3PH+N)

46~54Hz, 56~64Hz

اضافه باری
 >130% for 1 min (default)

انتخابی: تا زمانی که بریکر عمل کند اضافه باری را تحمل می نماید

راندمان

حالت برق شهر

حالت باتری 
96%

95%

باتری
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مشخصـــات فنــــی

Technical Specifications

%20+     %30-(قابل تنظیم)بازه ولتاژ ورودی

نوع باتری

تعداد

جریان شارژ

Vdc  ±1%±13.65V x N (N=16~20) 136.5±ولتاژ شارژر

سرب اسیدی

20 pcs32 pcs ~ 40 pcs (قابل تنظیم)

1A~12A(قابل تنظیم)2A~24A(قابل تنظیم)

(Kg) وزن

630x250x826815x300x1000790x360x1010

28436067108113

مشخصات فیزیکی

رطوبت 
مشخصات محیطی

   کمتر از         در فاصله یک متری 55dBسطح نویز 

RS232/USB

SNPM(بصورت انتخابی)

Windows2000/2003/2008/7/8/10, Linux, MacOS, XP, VISTA

SNMP Manager and Web Browser

PYRAMID COMPACT

75dB   کمتر از         در فاصله یک متری 70dB   کمتر از         در فاصله یک متری 65dB   کمتر از         در فاصله یک متری 58dB   کمتر از         در فاصله یک متری 

بدون تقطیر  95% <

%90%100در صورتی که ولتاژ خروجی دستگاه  بر روی عد د          تنظیم شده باشد ظرفیت دستگاه از            به          ت  نزل پیدا خواهد کرد. 208

%10001001در صورت نصب و استفاده دستگاه باالتر از ارتفاع           متر به ازای هر       متر     از ظرفیت دستگاه کاسته می شود.

(mm) ابعاد

عمق )  (ارتفاع  پهنا 

6 تا      واحد قابلیت موازی شدن دارند




