یو پی اس های سری  ( ISO TECHآنالین)

توضیحات:

یوپی اس های صنعتی حداکثر محافظت را از بارهای متصله به عمل می آورند
و یک خروجی با کیفیتی را برای هرنوع بار متصله بویژه سیستم های کاربردی
صنعتی از قبیل( تولید و فرآیند های پتروشیمی ،توزیع برق و نیروگاه ها) فراهم
می کنند.
کاربردها:




ON LINE UPS



اتاق های سرور و دیتا سنترها
سیستمهای کاربردی بانک ها و دستگاه های ATM

تجهیزات پزشکی و......

ویژگی های یوپی اس های سری : NS-ISO TECH
 دارای قابلیت اطمینان باال (ایجاد موج سینوسی کامل در خروجی)
 دارای تکنولوژی ( VFIمستقل از ولتاژ و فرکانس ورودی)
 محافظ قوی برای تجهیزات متصله (به دلیل وجود ترانسفورماتور داخلی)
 سازگاری قوی با محیط (به دلیل محدوده وسیع ولتاژ و فرکانس ورودی)
 قابلیت اضافه بار
 بهینه کردن کارایی باتری (به علت سویچینگ شناور پیشرفته و تکنولوژی شارژر)
 مجهز به روشن شدن به روش Cold start
 حفاظت جامع و قابل اعتماد (توسط تابع خود تشخیص و عملکرد بای پس)
 مدیریت شبکه با کاربری آسان (توسط پورت ارتباطی RS232و کارت) SNMP

شبکه کامپیوتر
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سیستم مخابراتی

تجهیزات پزشکی

سرور

صنعت

نرم افزار مانیتورینگ یو پی اس

نظارت از راه دور از
طریق کارت SNMP
شبکه اترنت()ETHERNET
 IPV4یاIPV6

نظارت از راه دور در
بستر اینترنتی
()Web Browser

اعالم خطا از طریق
()SMS
سرور پست الکترونیکی

توضیحات در مورد نرم افزار
 View powerیک نرم افزار پیشرفته مدیریتی  upsمی باشد .این نرم افزار اجازه می دهد تا از راه دور یک یا چند یوپی اس  ،در یک محیط شبکه ای توسط  LANیا
اینترنت نظارت و مدیریت شون د .این نرم افزار نه تنها می تواند مانع از دست دادن داده ها در هنگام قطع برق و باعث ذخیره کردن داده های برنامه نویسی شود بلکه از خاموش
شدن سیستم عامل در طول قطع برق نیز محافظت می کند( .یعنی امکان ذخیرهسازی و بستن فایلهای باز ،خاموش نمودن سیستمعامل را فراهم می کند).

2

توضیحات ویژگی های یوپی اس های سری :ISO TECH



قابلیت اطمینان باال


یوپی اس های  Double conversion-on lineبه گونه ای طراحی شده اند که می توانند در خروجی یک موج سینوسی کامل با
فرکانس مستقل از فرکانس ورودی  ،فاز مشخص ،ولتاژ تنظیم شده ،اعوجاج پایین و بدون دخالت نوسانات برقی این موج را تولید کنند.
که این یوپی اس ها از بارهای مورد نظر حفاظت کامل را به عمل می آورند.



محافظ قوی برای بار




ترانسفورماتور ایزوالسیون داخلی قادر به ایزوالسیون قوی می باشد ،در واقع یک حفاظت جامع و کاملی را برای بار فراهم میکند.

سازگاری قوی با محیط


محدوده وسیع ولتاژ ورودی  : 165～275Vacدر حالت مد باتری از سویچینگ مکرر جلوگیری می کند ،که با مناطقی با شرایط بسیار
نامناسب برقی مطابقت دارد.



بهینه کردن کارایی باتری


سویچینگ شناور پیشرفته و تکنولوژی شارژر ،کارکرد باتری را افزایش می دهند بنابراین زمان شارژ را ذخیره می کند و طول عمر باتری
را گسترش می دهد.





مجهز به روشن شدن به روش Cold start


این قابلیت می تواند برق مورد نیاز برا ی دستگاه ها ی حساس را در صورت قطع برق و مستقیما بوسیله باتری فراهم کنند.



قابلیت  Cold startقوی ،میتواند عملکرد  Cold startرا زمانی که بار کامل وجود دارد انجام دهد.

حفاظت جامع و قابل اعتماد


تابع خود تشخیص قبل از شروع از خطراتی که باعث شکست و خرابی بار می شود جلوگیری می کند.



ثبات و قابلیت اطمینان سیستم را در مقابل برق ورودی ACتحت ولتاژ اضافی ،اضافه بار ،اتصال کوتاه و اضافه جریان ،دمای زیاد ،خرابی
فن،ولتاژ پایین باتری و عواملی نظیر اینها حفاظت می کند.



عملکرد بای پس ،زمانیکه اضافه بار یا خرابی در یوپی اس پیش آید ،خود یوپی اس به طور خودکار و بدون وقفه به بای پس انتقال می
یابد.
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مدیریت شبکه با کاربردی آسان


پورت ارتباطی RS232ارتباط با کامپیوتر را توسط نرم افزار مانیتورینگ فراهم میکند.که می تواند پارامترهای مختلفی را نشان دهد.



مدیریت شبکه از راه دور :کارت اختیاری  SNMPکه نرم افزار کنترل دستگاه از طریق شبکه و اینترنت(کنترل از راه دور ) می باشد.

ON LINE UPS



محدوه وسیع فرکانس ورودی به همه نوع از ژنراتورها اطمینان میدهد که به صورت پایدار و پیوسته قابلیت کار کردن را دارند.

راهنمای انتخاب یوپی اس های ISO TECH
مدل

ISO TECH 6

ISO TECH 10

ظرفیت

6KVA

10KVA

قدرت()W

5.4KW

9KW

ورودی
ولتاژ نامی

220/230Vac

محدوده ولتاژ کاری

165~275Vac

محدوده فرکانس کاری

50Hz ±5%

ضریب توان

(با فیلتر)> 0.97

ماکزیمم جریان ورودی

56A

34A

خروجی
ولتاژ خروجی

(220/230Vac)± 0.5%

فرکانس خروجی

50 Hz±0.5%

کرست فاکتور

3:1

بازده

مد راندمان باال ,92%مد درون خطی6KVA:85%
مد راندمان باال ,92%مد درون خطی10KVA:90%
<(%1.5بار خطی)

اعوجاج در هارمونیک()THD
باتری

192Vdc

ولتاژ باتری
ویژگی های سیستم
زمان انتقال

(مد خطی به مد باتری) صفرمیلی ثانیه

اضافه بار

>125%:1min,>150%:200ms

پورت های ارتباطی

(اختیاری )RS232,SNMP

الزامات محیطی
دمای کار

0~ 40°C

رطوبت

)غیرمتراکم( 0~95 %

دمای ذخیره سازی

-25°C~55°C

ارتفاع

کمتر از 1500m

میزان نویز

کمتر از 55db

مشخصات فیزیکی
وزن خالص)380V (Kg

63

100

ابعاد)W×D×H(mm

230 ×580 ×720

305 ×585×864

استاندارد ها
ایمنی

IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-1

EMC

IEC/EN 62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,
IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8

تهران -میدان فاطمی ،به سمت گلها ،خیابان جهانمهر ،خیابان بوعلی سینا (غربی) ،پالک ،47طبقه ،5واحد4
تلفن021-88484251:
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WWW.NIROOSAN.COM
info@niroosan.com

