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 Double IGBTدارای تکنولوژی آنالین1

دســـــــــتگاه هاي داراي این تکنولوژي، برق ورودي را که میتواند داراي انواع اختالالت مانند هارمونیک، 

سـرج، نویز و ...باشـد را ابتدا به  DCتبدیل کرده و در باتري ذخیره میکنند و از برق ذخیره شـده مجددا 

برق  ACباکیفیت با شکل موج سینوسـی کامل تولید میکنند. بنابراین در این دسـتگاه ها بی برقی در 

لحظه سوئیج از برق شهر به باتري و برعکس صفر می باشد.

 Pyramid DPS-T UPS
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پردازنده هاي دیجیتال مانند مغز متفکر سیســـــــــــــــــــــــتم عمل میکنند.نمونه برداري از نقاط مختلف، 

پردازش سریع و دقیق این پارامترها، تصمیم گیري هاي کامال هوشمند و اجراي سریع این دستورها از 

وظایف این پردازنده هاي قدرتمند اســـــــــت. از دیگر مزایاي این تکنولوژي میتوان به عدم نویزپذیري، 

ایرادیابی خودکار و سریع خطا، قابلیت اطمینان باال و طراحی منوی پیشـــــــرفته با تنظیمات گســـــــترده 

اشاره کرد.

AC DC DC AC

داراي ترانسفورماتور در خروجی اینورتر(ایزوالسیون گالوانیک در خروجی) 4

هســــــــــتند که شرایط  IGBT  این دستگاه ها عالوه بر اینکه در ورودي داراي رکتیفایر فرکانس باالي مبتنی بر

برق ورودي را بهبود می بخشـد، در خروجی اینورتر نیز داراي ترانسـفورماتور Built-in هسـتند که شرایط برق 

خروجی را بهبود می بخشـــد. از مزایاي حضـــور ترانس در خروجی می توان به حفاظت خود دستگاه در مقابل 

جریان کشـــــــی هاي هجومی توسط بارهاي القایی نظیر موتورها و ترانســــــــفورماتورها، حفاظت بار در مقابل 

جریان هاي شدید گذرا، کاهش قابل مالحظه نویز، ایزوالسیون خروجی و تغییر نقطه زمین اشاره کرد.

این قابلیت این امکان را فـــــــــراهم میکند که در زمان راه اندازي 

دســـتگاه بتواند بطور همزمان از باتري و ژنراتور تغذیه کند و به 

تدریج مصـــــــــــــرف خود از باتري را کم کرده و با شیب مالیمی ب ه

ژنراتور سوئیچ نماید. در اینصورت دیگر الزم نیسـت دستگاه با 

ژنراتور با توان خیلی باالتر راه اندازي گردد و میتوان دســــتگاه را 

با ژنراتوري با توان حدود         تا        درصد بیشــــــــــــتر از توان 

نامی یو پی اس راه اندازي کرد.

Walk inجهت سازگاري با ژنراتورداراي قابلیت3
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جریان شارژ قابل تنظیم 5

7

قابل تنظیم بودن جریان شــــــارژر دســــــتگاه این امکان را فراهم میکند که بتوان باتری های با ظرفیت 

مختلف را با جریان شارژ متناسب با امپرساعت آنها شارژ کرد. در این صورت طول عمر باتري بیشـــــتر 

میشود و همچنین زمان شارژ مجدد باتري ها قابل تنظیم بوده و در اختیار مصرف کننده می باشد. 

قابلیت کار بصورت موازي با چندین دستگاه دیگرجهت افزایش قدرت و قابلیت اطمینان 6

این دستگاه از قابلیت  X+Nپشــــــــتیبانی میکند. از مزایاي این ویژگی می توان به افزایش توان جهت 

توسعه بار و افزایش ریداندنسی و قابلیت اطمینان اشاره کرد

جریان شارژر این دستگاه بســـــــــــــــــیار باال بوده و قادر است باتری های با تعداد و ظرفیت باال را تغذیه 

نماید. بدین ترتیب قبل از رخداد خاموشـی بعدی باتری ها سـریعا شـارژ شـده و آماده ی تغذیه بار می 

باشند.

در برخی کاربریها، نظیر کاربریهاي اندازه گیری، الزم اســـــــــــــــــــــت فرکانس برق خروجی 

دستگاه مســـــــــــــــــــــــتقل از فرکانس برق ورودي و ثابت باشد. این ویژگی قابلیت کار با 

و  60Hz  را در اختیار مصـــــــرف کننده قرار میدهد تا پاسخگوي   50Hz   فرکانس ثابت

نیاز انواع مختلف بارها باشد.

SNMPSNMP

ویژگی اصالح رضیب توان ورودی در رکتیفایر ها توسـط سـوئیچ های فرکانس باال  IGBTصـورت می- پذیرد که قابلیت تبدیل ولتاژ  ACبه  DCو 

بوســــت ولتاژ را توامان دارند. از مزایای این تکنولوژي می- توان به حذف ترانس، کاهش هارمونیک برق ورودی، عدم اختالل در کارکرد ســــایر ادوات 

موجود در مجموعه و کاهش هزینه اشاره کرد.

8

به 60Hzقابلیت کار بصورت مبدل فرکانس از9 50Hz

Adjustable Charger

CHR

Frequency
conversion
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این ویژگی قابلیت مانیتور کردن عالئم حیاتی دســـتگاه توســـط کاربر غیرماهر بدون 

نیاز یه تخصیص رایانه را فراهم می آورد. این عالئم که میتوانند یک هشـدار نوری یا 

می باشد. BMS  و HMI  صوتی باشد قادر به اتصال به سیستم

Dry Contactقابلیت تجهیز به برد 

380V

WALK IN
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مجهز به پورتی اســـــــــــــــــــت که از طریق پروتکل و نرم افزاری خاصقابلیت  یو پی ا س

برقرار کردن ارتباط با کامپیوتر را دارد.این پـروتکل های ارتباطـی امکان مانیتور کـردن 

عملکـرد دســـتگاه از فواصـــــل دور را فراهم میکند. همچنین از این طریق میتوان یک 

ســـری دستورات کنترلی نظیر خاموش کردن و ریســـــتارت کردن و ... از راه دور صادر 

کرد.

داراي محدوده وسیع ولتاژ ورودی12

اگر دامنه ولتاژ ورودی دســــتگاه از رنج تعریف شــــده خارج باشــــد عملکرد دســـــتگاه 

متوقف خواهد شـد. پس هرچه بازه برق ورودی به یک دسـتگاه وســیع تر باشــد، آن 

دســـــتگاه کارا تر بوده و در افت ولتاژ و اضـــــافه ولتاژ های شـــــدید به تغذیه بار ادامه 

خواهد داد. رنج ولتاژ ورودی این دستگاه ها از 137V تا  480V  می باشد.

SNMP،RS-232  قابلیت ارتباط با کامپیوتر توسط پورت

(بصورت انتخابی)
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جدول مشخصات فنی

Technical specifications

ویژگــی ها و قابلیــت ها

Features and capabilities

مشخصات فیزیکی دستگاه

ولتاژ و تعداد فاز

ولتاژ اینورتر

تعداد باتری

باتری

نمایشگر

• داراي رگوالسیون ولتاژ کمتر از ١ %،هارمونیک ولتاژ کمتر از ٢ % 

و هارمونیک جریان کمتر از ۴ %

• تغذیه کلیه بردها از دو منبع تغذیه مجزا که پشتیبان یکدیگر هستند.

• مجهز به ورودی مخصوص دیزل ژنراتور

• کلیه قطعات حیاتی دستگاه ساخت آمریکا، اروپا و ژاپن

 • دارای نرم افزار مدیریت و مانیتورینگ 

• دارای شارژر قابل تنظیم برای حالت شارژ            

      (جهت پشتیبانی باتری هاي نیکل کادمیم)  

• دارای سیستم شارژ هوشمند باتری برای باال بردن عمر باتری ها و قابلیت

AUTO CUT OFF 

  

780

900

1000

1025

عمق 

10, 20, 30

40, 60

80, 100

120  

ارتفاع (mm) 

1070

1300

1400

1685 اتصاالت دستگاه

5

1

3

4

67

2

1) پورت ارتباط رسیال 

2) پورت پارالل

3) ترمینال اتصال به باتری

4) بریکر برق ورودی

5) ترمینال های برق ورودی و خروجی

6) پورت کلید قطع اضطراری

7) پورت اسالت هوشمند نظیر کارت

سایر ویژگی ها

0.8

فرکانس

اضافه بار

راندمان کامل

سه فاز - (به همراه سیم نول و ارت)

اتصال کوتاه - جلوگیری از تخلیه بیش از حد باتری - حرارت داخلی - اضافه بار و ...

درگاه ارتباطی

نمایش حالت کارکرد دستگاه ( برق شهر - باتری - بای پس - حالت اینورتر - قطع یا وصل خروجی - نمایش خطاها)

سینوسی کامل

648 VDC

      عدد خارجی54

LED

محافظت

حفاظت ها

ارتباطات

SNMP

شرایط محیطی

رطوبتدما /
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SNMP

Boost(EPO)

 
• داراي دو نوع کلید باي پس دستی و اتوماتیک

• قابلیت تغذیه بارها با ١٠٠ % آنباالنسی 

• قابلیت کار با بارهاي موتوری و داراي جریان کشی ضربه ای

 و محیط های پر نوسان و صنعتی
• قابلیت الگ گیری از ٣٨٠ اتفاق مختلف

 • دارای کلید قطع فوری 

PDSP-T 
33010

PDSP-T 
33015

PDSP-T 
33020

PDSP-T 
33030

PDSP-T 
33040

PDSP-T 
33060

PDSP-T 
33080

PDSP-T 
330100

PDSP-T 
330120

10152030406080100120

380/400/415سه فاز با ولتاژ نامی                         ولت (به همراه سیم نول و ارت)

50Hz -60Hz ±10% 

(%15- الی %27+ برای %100بار )-(%45- الی %27+ برای %64 بار) -(%64- الی %27+ برای %42بار)     

%1  ولت (تغییرات کمتر از     )380/400/415

صفر ثانیه

مــدل

[kVA] توان

دامنه ولتاژ

دامنه فرکانس

ورودی

خروجی

ضریب توان 

تعداد فاز 

شکل موج

ولتاژ نامی

وزن (Kg)(KVA)

10

20

30

40

60

80

100

120

235

238

273

450

502

625

680

790

ضریب توان 

THDجریان 

THD ولتاژ

زمان سوئیچ

LCD(درصد بار  فرکانس، ولتاژ و جریان ورودی و خروجی - ولتاژ بای پس - ولتاژ و جریان باتری - دمای داخلی - پیغام های خطا

 %6±  (%10±) دامنه ولتاژ              -  دامنه فرکانس (          قابل تنظیم)حالت بای پس

S-R  232R  485SEPO

0-40 C95   تا           بدون تقطیر%

مشخصات فیزیکی

کالس حفاظتی

پورت ارتباطی

(kg) 235238273450502625680790وزن

(mm) ابعاد

عمق )  (ارتفاع  پهنا 

استانداردها

EN 62040-1-1 (safety), EN62040-2 (EMC), EN62040-3 (VFI-ss-111)

(Vdc)

(12V)

400

520

635

760
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780*400*1070900*520*13001000*640*14001250*760*1685

4%

0.99

<

<

و اتصاالت ژنراتور (انتخابی)کلید ، برد نمایشگر خطاهای خارجی،کارت

%1.5       برای بارهای خطی کمتر از 

50Hz/60Hz/ 0.01%(قابل تنظیم) ±

90%  <

I  20P

توان (KVA)

10, 20, 30

40, 60

80, 100

120  

توان (KVA)

10, 20, 30

40, 60

80, 100

120  

توان (KVA)

توان (KVA)

پهنا (mm) 

(mm) 


