СИСТЕМИ ЗА АВАРИЙНО ЗАХРАНВАНE
3000VA, 5000VA

ГАРАНТИРАНО СТАБИЛНО ЗАХРАНВАНЕ ПРИ ВСЯКА СИТУАЦИЯ!
Инверторите (Emergency Power системите) на Cyber Power Systems са проектирани за домашните и офис инсталации, за които е необходимо постоянно и стабилно електрическо захранване. Устройствата от тази серия предоставят
на набор от съвременни функции и гарантират безпроблемна работа на електрически уреди от всякакъв вид - климатици, печки, хладилници, ТВ приемници, електромотори, осветителни тела, помпи, автоматични врати, компютри и периферни устройства...
Моделите CPS3000PIE/CPS5000PIE изпълняват функциите на традиционните UPS устройства, но могат да осигурят захранване за много по-дълго време. Това става с добавянето на допълнителни батерии според конкретната потребност. Те презареждат своите батерии до 5 пъти по-бързо и осигуряват чист синусоидален изход за безпроблемна
работа с всякакви консуматори.
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ПАРАМЕТРИ
Неограничено разширение на времето за
работа чрез добавяне на паралелно свързани допълнителни акумулаторни батерии
Време за трансфер към батерии: под 10 мсек.
Капацитет: 3000/5000 VA; 2400 / 3500 Watts*
AC вход: 140V ~ 300V, 50 / 60 Hz
DC вход: 24V / 48V*
Зареждащ ток за батериите: 50 / 25 А*
Стабилен синусоидален изход (Pure SineWave), 220 V (± 10%), 2х Шуко изхода + терминален блок
Пълен цифров контрол с микропроцесор
Автоматичен регулатор на напрежението
(AVR), Boost & Buck
До 5 пъти по-бързо презареждане на батериите в сравнение с обикновените UPS
EMI, RFI, Surge (400V), Lighting, Spike, Brownout
& Over-Voltage защити
Charging Bypass Circuitry / Reverse Polarity защита
Auto-Restart, Аuto-Changeover, Аuto-Charge
функции

*Съответно за моделите CPS3000PIE / CPS5000PIE

Инверторите са тихи, “зелени” устройства с дълъг живот и почти нулеви разходи за поддръжка. За разлика от традиционните генератори,
те не изискват обслужване на двигател, ремъци, филтри, масло, свещи и
т.н.
За повече информация:

http://eu.cyberpowersystems.com

КОМЕЛ СОФТ МУЛТИМЕДИЯ
1517 София, ул. “Ал. Екзарх“ № 15; тел. 02 816 4910, 15; info@comelsoft.com; http://www.comelsoft.com

