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 Volta Compact 10KVA 3/1 Volta Compact 15KVA 3/1 Volta Compact 20KVA 3/1 مدل 

 سه فاز ورودی، تکفاز خروجی  فاز

 10000VA / 8000 W 15000VA / 12000W 20000VA / 16000W ظرفیت 

 ورودی 

 3x400 VAC (3PH+N) ولتاژ نامی 

 520VAC @50% Load, 305~520VAC @100% Load~190 بازه ولتاژ ورودی 

 54Hz~46 بازه فرکانسی 

 0.99 @100% Load≤ ( PFضریب توان )

 خروجی 

 VAC 208/220/230/240 ولتاژ خروجی 

 0.8 ( PFضریب توان خروجی )

 %1± درصد تنظیم ولتاژ 

 بازه فرکانسی 
 54H~46 (برق شهر)

 50Hz ± 0.1Hz (باتری)

Crest Ratio 03:01 

 THD @Linear Load, ≤5%THD @Non-linear Load%3≥ هارمونتیک 

 زمان سوئیچ 
 0 باتری سوئیچ به 

 0 سوئیچ به اینورتر 

 سینوسی کامل  شکل موج در حالت باتری 

 راندمان 

 %91 حالت برق شهر 

 %91 حالت باتری 

 باتری 

حالت باتری  

 داخل

 9Ah/12Vdc نوع باتری 

 pcs 20 pcs 16 pcs 20 pcs 32 pcs 40 pcs 16 تعداد 

 %  90ساعت تا شارژ   9 زمان  شارژ 

 1A ± 10% 1A/2A/4A ± 10% (2A default) جریان شارژر 

 218.4Vdc ±1% 273Vdc ±1% 218.4Vdc ±1% 273Vdc ±1% 218.4Vdc ±1% 273Vdc ±1% ولتاژ شارژر 

حالت باتری  

 خارج

 سرب اسیدی  نوع باتری 

 pcs 20 pcs 16 pcs 20 pcs 16 pcs 20 pcs 16 تعداد 

) 4A Default, 1A/2A/4A جریان شارژر  تنظیمقابل  ) 

 218.4Vdc ±1% 273Vdc ±1% 218.4Vdc ±1% 273Vdc ±1% 218.4Vdc ±1% 273Vdc ±1% ولتاژ شارژر 

 نمایشگر 

LCD  درصد بار، درصد باتری، نمایشگر خطا، حالت کارکردUPSولتاژ ورودی خروجی، زمان دشارژ ، 

 آلارم

 ثانیه  4آلارم صوتی هر   حالت باتری 

 ثانیه   1آلارم صوتی هر  باتری رو به اتمام 

 ثانیه دو بار   1آلارم صوتی هر  اضافه بار 

 آلارم صوتی ممتد  خطا

 مشخصات فیزیکی 

حالت باتری  

 داخل

 442x190x688 442x190x688 815x250x826 ( DxWxH mmابعاد )

 66 76 67 78 125 145 ( Kgوزن )

حالت باتری  

 خارج

 442x190x318 575x190x318 ( DxWxH mmابعاد )

 15 16 18.95 ( Kgوزن )

 مشخصات محیطی 

 بدون تقطیر  %95 رطوبت 

 در فاصله یک متری   60dBکمتر از  سطح نویز 

 ارتباطات 

RS232/USB Windows2000/2003/7/8/10, Linux, MacOS, XP, VISTA 

SNMP  بصورت انتخابی SNMP Manager and Web Browser 

 
 

 VOLTA COMPACT 3/1 جدول مشخصات فنی
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