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دســـــــــــــتگاه های دارای این تکنولوژی برق ورودی را که

مــــــــــــــــــــی تواند دارای انواع اختااللت مانند هارمونیک،

تبدیل کرده و در DC  ســــرج، نویز و...باشــــد را ابتدا به

باتری ذخیره میکنند و از برق ذخیره شـــــــــــــــــده مجددا

با کیفیت با شکل موج سـینوسـی کامل تولید AC  برق

میکنند. بنابراین در این دسـتگاه ها بی برقی در لحظه

سوئیج از برق شهر به باتری و برعکس صفر می باشد.

Double IGBT

AC DC DC AC

پردازنده های دیجیتال مانند مغز متفکر سیستم عمل میکنند. نمونه برداری از پارامترهای مختلف، پردازش

سریع و دقیق این پارامترها، تصــــــــمیم گیری های کامال هوشمند و اجرای سریع این دستورها از وظایف این

پردازنده های قدرتمند اســـت. از دیگر مزایای این تکنولوژی میتوان به عدم نویزپذیری، اســــتفاده از قطعات

کمتر و در نتیجه احتمال خرابی کمتر، ایرادیابی خودکار و ســـــــــــریع خطا، قابلیت اطمینان باال و طراحی منوی

پیشرفته با تنظیمات گسترده اشاره کرد.

DSPاستفاده از میکروکنترلر 

DSPDSP

Micro controller

1
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3دارای تکنولـوژی آنالیـن

این قابلیت این امکان را فــــــــــــــــــــــراهم میکند که در زمان

راه اندازی، دستگاه بتواند بطور همزمان از باتری و ژنراتور

تغذیه کند و به تدریج مصـرف خود از باتری را کم کرده و

با شیب مالیمی به ژنراتور سوئیچ نماید. در اینصــــــــــــورت

دیگر الزم نیســــــــت دستگاه با ژنراتور با توان خیلی باالتر

راه اندازی گردد و میتوان دســــــــتگاه را با ژنراتوری با توان

حدود        تا       درصد بیشــــــــتر از توان نامی یو پی اس

FORTE
Walk inدارای قابلیت                جهت سازگاری با ژنراتور

Adjustable Charger

CHR

4

قابل تنظیم بودن جریان شارژ دستگاه این امکان را فراهم میکند که بتوان باتریهای با ظرفیت

مختلف را با جریان شـارژر متناسـب با آمپرسـاعت آنها شـارژ کرد. در این صـورت طول عمر باتری

بیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر می شود و همچنین زمان شارژ مجدد باتری ها قابل تنظیم بوده و در اختیار

مصرف کننده قرار می گیرد. تنظیم جریان شارژ در این دستگاه ها از طریق        صورت میگیرد.

جریان شارژ قابل تنظیم

LCD

راه اندازی کرد.

F o r t e
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Features and capabilities

سایر ویژگـــی ها

این دستگاه از قابلیت X+N پشتیبانی میکند. از مزایای این ویژگی می توان به افزایش توان جهت توسعه بار 

و افزایش ریداندنسی و قابلیت اطمینان باالی برق رسانی اشاره کرد

5

PFCPFC

صورت می پذیرد که قابلیت IGBT  ویژگی اصالح ضریب توان ورودی در رکتیفایر ها توسط سوئیچ های فرکانس باال

و بوســـــــــت ولتاژ را توامان دارند. از مزایای این تکنولوژی می توان به حذف ترانس، کاهش  DC  به AC  تبدیل ولتاژ

هارمونیک برق ورودی، عدم اختالل در کارکرد سایر ادوات موجود درمجموعه و کاهش هزینه اشاره کرد.

استفاده از مدار  PFC در ورودی جهت کاهش هارمونیک جریان8

Frequency
conversion

قابلیت کار بصورت مبدل فرکانس از            به 

  
در برخی کاربریها، نظیر کاربریهای اندازه گیری، الزم است فرکانس برق خروجی دستگاه مستقل از فرکانس برق ورودی

و ثابت باشد. این ویژگی قابلیت کار با فرکانس ثابت 50Hz و 60Hz را در اختیار مصـــــــــــــــــــــــــرف کننده قرار میدهد تا

پاسخگوی نیاز انواع مختلف بارها باشد.

9

SNMPSNMP

RE232SNMPقابلیت ارتباط با کامپیوتر توسط پورت               و                (بصورت انتخابی)10

جریان شارژر این دستگاه بسیار باال بوده و قادر است باتری های با تعداد و ظرفیت باال را تغذیه نماید. بدین ترتیب 

قبل از رخداد خاموشی بعدی باتری ها سریعا شارژ شده آماده تغذیه بار می باشند.

دارای شارژر بسیار قدرتمند جهت اتصال باتری با ظرفیت های بسیار باال 7

اگر دامنه ولتاژ ورودی دســتگاه از رنج تعریف شــده خارج شــود عملکرد دســـتگاه متوقف  

خواهد شد. پس هرچه بازه برق ورودی به یک دستگاه وسیع تر باشد آن دستگاه کارا تر 

بوده و در افت ولتاژ و اضافه ولتاژ های شدید به تغذیه بار ادامه خواهد داد.

دارای رنج وسیع ولتاژ ورودی11

380V

این ویژگی قابلیت مانیتور کردن عالئم حیاتی دستگاه توسط کاربر غیرماهر بدون نیاز به تخصیص رایانه را 

فراهم می آورد. این عالئم که می توانند یک هشدار نوری یا صوتی باشند قادر به اتصال به سیستم          

و            می باشند.

Dry Contactمجهز به بورد  6

HMI

BMS

دارای تکنولوژی 

مجهز به نمایشگر لمسی           اینچی گرافیکی رنگی

کنترل کامال دیجیتال مجهز به      پردازنده قدرتمند       محصول شرکت     آمریکا

بازده باال در حالت آنالین (<96%)

رگوالسیون ولتاژ کمتر از %1، هارمونیک ولتاژ کمتر از %2 و هارمونیک جریان کمتر از 4%

تغذیه کلیه بردها از دو منبع تعذیه مجزا که پشتیبان یکدیگر هستند

مجهز به ورودی مخصوص دیزل ژنراتور

کلیه قطعات حیاتی دستگاه ساخت آمریکا، اروپا و ژاپن

مانیتورینگ و کنترل از طریق پروت های ارتباطی با پروتکل                           و

دارای نرم افزار مدیریت و مانیتورینگ

دارای شارژ قابل تنظیم برای حالت شارژ           (جهت پشتیبانی باتری های نیکل کادمیم)

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

دارای دو نوع کلید بای پس دستی و اتوماتیک

قابلیت تغذیه بارها با %100 آنباالنسی

قابلیت الگ گیری از 380 اتفاق مختلف

مجهز به                         جهت مشاهده محتویات         از فواصل دور (قابلیت انتخابی)

دارای کلید قطع فوری

Transformer Less

DSPTI

RS-485, RS-232 SNMP

Boost

AUTO CUT OFF

Remote Panel LCD

(EPO)
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50Hz60Hz

یو پی اس مجهز به پورتی اســـــــــت که از طریق پروتکل و نرم افزاری خاص، قابلیت برقرار کردن ارتباط با کامپیوتر 

را دارد. این پروتکل های ارتباطی امکان مانیتور کردن عملکرد دســتگاه از فواصــل دور را فراهم می کنند. همچنین 

از این طریق می توان یک سری دستورات کنترلی نظیر خاموش کردن و ریستارت کردن و ... از راه دور صادر کرد.
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مشخصات فیزیکی دستگاه

وزن (Kg)توان (KVA)

10

15

20

30

40

60

80

100

120

160

200

250

10,15, 20, 30 

40, 60 

80, 100 

120, 160, 200, 250 

110 
131
165 
185 

توانارتفاع

مــدل

200 160 120 100 80 60 40 30 20 15 10 توان

ولتاژ و تعداد فاز

دامنه ولتاژ

دامنه فرکانس

هارمونیک جریان

ضریب توان

1

سه فاز به همراه سیم نول و ارت

سینوسی کامل

IP20

ضریب توان 

تعداد فاز 

شکل موج

ولتاژ نامی

فرکانس

زمان سوئیچ

اضافه بار

راندمان کامل

ولتاژ اینورتر

تعداد باتری

پورت ارتباطی

کالس حفاظتی

دما / رطوبت

خروجی

ورودی

باتــری

ارتباطات

شرایط محیطی

مشخصات فیزیکی

FORTE

33200

FORTE

33160 

FORTE 

33120

FORTE

33100

FORTE

33080

FORTE

33060

FORTE

33040

FORTE

33030

FORTE

33020

0.99

صفر ثانیه

96%

اعوجاج هارمونیکی 

720

نمایشگر

محافظت

حفاظت ها

حالت بای پس

افزایش و کاهش ولتاژ ورودی و خروجی - اضافه جریان ورودی و خروجی - اتصال کوتاه - جلوگیری از تخلیه بیش 

از حد باتری - حرارت داخلی- اضافه بار و...

405 285 253 202 180 122 116 114 100

75x40x10089x52x13177x67x16580x85x185

100

114

116

122

180

202

253

285

405

522

570

600

FORTE

33015

FORTE

33010

LCD صفحه نمایش 

لمسی ۳٫۵ اینچی

صفحه نمایش گرافیکی با قابلیت نمایش دیاگرام های خطی بار، رکتیفایر، بای پس، باتری، اینورتر و فرکانســـهای 
ورودی و خروجی، ولتاژ و جریان، ضریب قدرت بار، درصد بار، توان اکتیو، توان ظاهری، ولتاژ و فرکانس بای پس، 

دما، جریان و ولتاژ باتری و زمان بکاپ باتری

SNMPدرگاه ارتباطی              و            - کارت            ، برد نمایشگر خطاهای خارجی، کلید        - RS232RS485EPODry Contact

522570

استانداردها

IEC/EN 62040-1 (SAFETY), IEC/EN 62040-2(EMC), IEC/EN 62040-3(Performance) VFI-SS-111

Technical Specifications

مشخصـــات فنــــی

3% >

50Hz / 60Hz +10%-

(قابل تنظیم) 50Hz / 60Hz +0.01%-

x(ارتفاع    پهنا    عمق) x
(Cm)ابعاد

(Kg)وزن
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FORTE

33250

250

ولت (به همراه سیم نول و ارت) 415/400/380

(             الی            برای             بار)   -(             الی            برای             بار)   15%- +20%100%-45%+20%50%

کمتر از          برای بارهای خطی

%1200%150%10125%125(             برای        دقیقه) -             الی              برای       دقیقه) - <            سوئیچ به حالت بای پس

عدد خارجی

-(دامنه ولتاژ (       +) - دامنه فرکانس (       + قابل تنظیم) -10%10%6%

600

ارتفاع (cm)توان (KVA)

10,15, 20, 30 

40, 60 

80, 100 

120, 160, 200, 250 

75 
89
77 
80 

توانارتفاع عمق (cm)توان (KVA)

10,15, 20, 30 

40, 60 

80, 100 

120, 160, 200, 250 

40 
52
67 
85 

توانارتفاع پهنا (cm)توان (KVA)


