K ARTA PRODUK TU

POWERLINE 3-3

10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33

Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie
zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do
wspó³pracy z urz¹dzeniami zasilanymi z trójfazowej sieci
energetycznej ~230V: (serwery, sieci komputerowe i
systemy obróbki danych) Dedykowane s¹ do szczególnie
wra¿liwych odbiorów. Generuj¹ napiêcia wyjœciowe o
wzorowych parametrach.
UPS-y Powerline wystêpuj¹ wy³¹cznie w wersji Tower.
Posiadaj¹ mo¿liwoœæ pod³¹czenia dodatkowego
zewnêtrznego modu³u bateryjnego.

KOMUNIKACJA

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

OBS£UGA SERWISOWA
- Serwis on-site
- 2-letnia gwarancja na UPS
- Roczna gwarancja na akumulatory
- Realizacja w 14 dni roboczych

-Wysoki pr¹d zwarcia
-Zintegrowany panel operatorski LCD
-Zaawansowany algorytm ³adowania akumulatorów

- Interfejs komunikacyjny RS 232
- Sieciowa Karta Zarz¹dzaj¹ca SNMP/HTTP (opcja)
ZABEZPIECZENIA
- Przeci¹¿eniowe
- Przeciwzwarciowe
- Przeciwprzepiêciowe
- Akumulatorów
- Termiczne

-Rozbudowane mo¿liwoœci zarz¹dzania
-Mo¿liwoœæ rozbudowy o dodatkowe modu³y bateryjne

DODATKOWE OPCJE

-Praca hybrydowa

- przy dop³acie 15% wartoœci sprzêtu - dodatkowy rok
gwarancji

-Rejestr zdarzeñ
-Praca w trybie ECO
-”Zimny” i “miêki” start
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PARAMETRY TECHNICZNE
POWERLINE 33

PARAMETR/MODEL
Model 10k
10kVA/10kW

Moc wyjœciowa 1)

Model 20k
20kVA/16kW

Model 30k
30kVA/24kW

Model 40k
40kVA/32kW

Model 50k
50kVA/35kW

DANE OGÓLNE

Topologia
Sprawnoœæ ca³kowita dla Pmax (dla VFI)
Sprawnoœæ ca³kowita dla Pmax (dla ECO)

VFI-SS-111
>94%
>98%
Wymuszone, wewnêtrzne wentylatory

Ch³odzenie
Stopieñ ochrony
Œrodowisko pracy
Temperatura pracy 2)
Temperatura przechowywania
Wilgotnoœæ wzglêdna w czasie pracy
Wilgotnoœæ wzglêdna w czasie przechowywania
Wysokoœæ n.p.m. 3)
PROSTOWNIK
Napiêcie wejœciowe
Czêstotliwoœæ napiêcia wejœciowego

IP20
Wydzielone pomieszczenia o niskim poziomie zanieczyszczeñ
10÷40oC

0÷40oC
< 95%
< 95%
do 1000 m
~173 ÷ 485 Vrms ± 2 %
45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz
> 0,95

Wspó³czynnik mocy PF
Zabezpieczenie (F3, F4)

Wy³¹czniki nadpr¹dowe dla linii podstawowej i BYPASS 3 x 63 A (ch.B)

FALOWNIK
Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany w/w parametrów bez uprzedniego powiadamiania

Napiêcie wyjœciowe (wartoœæ skuteczna)
Kszta³t napiêcia wyjœciowego
Czêstotliwoœæ napiêcia wyjœciowego
Regulacja ststyczna napiêcia
Zniekszta³cenia napiêcia wyjœciowego (THDu):

< 1%
< 1,2 % dla Pmax (liniowe)
< 5 % (wg PN-EN 62040-3)
5:1

Wspó³czynnik szczytu CF

Praca z falownika-elektroniczne zwarciowe i przeci¹¿enowe
Praca z linii BYPASS-zabezpieczenia wejœciowe nadpr¹dowe

Zabezpieczenia
AKUMULATORY
Maksymalna iloœæ akumulatorów wewnêtrznych
Akumulatory wewnêtrzne
Dopuszczalna ca³kowita poj. akumulatorów
Maksymalny pr¹d ³adowania
Czas podtrzymania
Maksymalny czas ³adowania baterii
Zabezpieczenia

~400 Vrms ± 2 %
Sinus
Synchroniczne / 50Hz ± 0,2 Hz

Akumulatory wewn. (F1)
Akumulatory zewn. (F5)

2 x 32
VRLA 12 V / 7Ah lub VRLA 12 V / 9 Ah
2 x 200 Ah
10 A
Zale¿y od typu i iloœci zastosowanych akumulatorów
Zale¿y od typu i iloœci zastosowanych akumulatorów
2 x 63 A / 440 VDC cylindryczne 22x58 GLB
2 x 63 A / 440 VDC cylindryczne 22x58 GLB (wyposa¿enie opcjonalne)

PARAMETRY MECHANICZNE
Wymiary (szer. x g³. x wys)
Masa zasilacza 4)

405x840x1040mm
270 kg

WYPOSA¯ENIE
Przy³¹cza
Sygnalizacja
Interfejs komunikacyjny
EPO
Prze³¹cznik BYPASSu rêcznego
Uwagi:
1)
2)
3)
4)

Zaciski œrubowe; max. 35 mm2 (linka)
Akustyczno-diodowa, wyœwietlacz LCD
RS 232, USB, sieciowa karta zarz¹dzaj¹ca SNMP/HTTP-opja
Jest (NC)
Jest

Dla normalnej pracy zasilacza obci¹¿enie dol¹czone na jego wyjœcie nie powinno przekraczaæ 80% wartoœci podanej w tabeli. Zapas mocy jest niezbêdny dla zachowania ci¹g³oœci pracy
do³¹czonych urz¹dzeñ w przypadku chwilowych skoków pr¹du obci¹¿enia.
Sta³e nara¿enie zasilacza na dzia³anie temperatury otoczenia powy¿ej +250C powoduje obni¿enie ¿ywotnoœci baterii.
Wraz ze wzrostem wysokoœci nad poziomem morza powy¿ej podanego limitu obni¿a siê dopuszczalna moc obci¹¿enia zasilacza
Masa urz¹dzenia dla typowej obsady akumulatorów 1x 2x 32x VRLA 12V /7Ah. Masa zale¿na od typu i iloœci akumulatorów.
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WYTYCZNE INSTALACYJNE
POWERLINE 33

PARAMETR/MODEL

Model 10k
10kVA/10kW

Moc wyjœciowa 1)

Model 20k
20kVA/16kW

Model 30k
30kVA/24kW

Model 40k
40kVA/32kW

Model 50k
50kVA/35kW

PARAMETRY ZASILANIA

Topologia instalacji zasilaj¹cej

3P5W

Znamionowe napiêcie

~400V

Znamionowy pr¹d

28 A

41 A

55 A

60 A

2,5mm2

6mm2

50 A
10mm2

16mm2

16mm2

18 A

Znamionowa czêstotliwoœæ wejœciowa
Minimalny przekrój kabli
Zabezpieczenia
linii BYPASS

Roz³¹cznik
bezpiecznikowy

25 A gG

50 A gG

80 A gG

100 A gG

100 A gG

Zabezpieczenia
linii BYPASS

Roz³¹cznik
bezpiecznikowy

25 A gG

50 A gG

80 A gG

100 A gG

100 A gG

PARAMETRY WYJŒCIOWE

Topologia instalacji wyjœciowej

3P5W
400V

Znamionowe napiêcie wyjœciowe
Znamionowy pr¹d

15 A

29 A

73 A

6mm2

44 A
10mm2

58 A

2,5mm2

16mm2

16mm2

25 A

50 A

80 A

100 A

100 A

< 2100 BTU

< 3300 BTU

< 5000 BTU

< 6600 BTU

< 7200 BTU

Minimalny przekrój kabli
Zabezpieczenia
linii wyjœciowej

Roz³¹cznik
izolacyjny

PARAMETRY ŒRODOWISKOWE

Iloœæ wydzielanego ciep³a dla
nominalnych warunków pracy

10÷40oC
0÷40oC

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotnoœæ

<95%
<1000 m

Wysokoœæ n.p.m.
PARAMETRY MECHANICZNE

405x840x1040mm

Wymiary (szer. x g³. x wys)
Masa zasilacza 1)

270 kg
Front: >200mm
Boki: >100mm
Ty³: >300mm

Dystans eksploatacyjny

Uwagi:
Masa urz¹dzenia dla typowej obsady akumulatorów 1x 2x 32x VRLA 12V /7Ah. Masa zale¿na od typu i iloœci akumulatorów.

1)

POD£¥CZENIE ZASILACZA
Przy wyborze miejsca instalacji, nale¿y wzi¹æ pod uwagê masê urz¹dzenia. Zasilacz powinien byæ u¿ywany tylko
w pomieszczeniach, w których zapylenie, temperatura i wilgotnoœæ s¹ zgodne ze specyfikacj¹ urz¹dzenia. Dla
prawid³owej pracy zasilacza musz¹ byæ zapewnione odpowiednie warunki ch³odzenia urz¹dzenia. Z tego powodu
otwory wentylacyjne zasilacza musz¹ byæ bezwzglêdnie ods³oniête, a odleg³oœæ miêdzy zasilaczem innymi
obiektami powinna byæ nie mniejsza ni¿ 30 cm.
Szczegó³owe informacje zawarte s¹ w oddzielnym dokumencie dotycz¹cym wytycznych instalacyjnych
do³¹czanym do wyrobu.
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ZABEZPIECZENIA

Przeci¹¿eniowe
Stan przeci¹¿enia (powy¿ej 105%) sygnalizowany jest ci¹g³ym sygna³em dŸwiêkowym oraz odpowiednim
komunikatem na wyœwietlaczu.
Je¿eli stopieñ obci¹¿enia utrzymuje siê na poziomie 105÷120% to zasilacz przez minutê pozostaje w
dotychczasowym trybie pracy, po czym przechodzi do trybu BYPASS. Je¿eli przeci¹¿enie jest wiêksze ni¿ 120%
mocy nominalnej zasilacza to przejœcie do trybu BYPASS jest natychmiastowe. Zasilacz pozostaje w trybie BYPASS
tak d³ugo, a¿ stopieñ obci¹¿enia nie spadnie do ustawionego poziomu. Po zaniku przeci¹¿enia zasilacz
piêciokrotnie próbuje podj¹æ pracê. Niepowodzenie powoduje przejœcie zasilacza do trybu AWARYJNEGO. W trybie
REZERWOWYM przeci¹¿enie powoduje przejœcie do trybu AWARYJNEGO bez dodatkowych prób podjêcia pracy.
Przeciwzwarciowe
W falownikowych trybach pracy tj. NORMALNY, REZERWOWY, HYBRYDOWY istnieje elektroniczne
zabezpieczenie zwarciowe, które w momencie zwarcia ogranicza pr¹d zwarciowy do bezpiecznego poziomu.
Wyst¹pienie zwarcia sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem oraz szybkim przerywanym sygna³em
dŸwiêkowym. Gdy zwarcie trwa d³u¿ej ni¿ okreœlony czas (kilkaset milisekund), zasilacz przechodzi do trybu
AWARYJNEGO.
Przeciwprzepiêciowe
Zasilacz posiada zabezpieczenie przeciwprzepiêciowe na wejœciu, które chroni obwody odbiorników i obwody
wewnêtrzne zasilacza przed przepiêciami, spowodowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz zak³óceniami w sieci
energetycznej.
Akumulatorów
Akumulatory zabezpieczone s¹ topikowymi wk³adkami bezpiecznikowymi. Osobno zabezpieczone jest przy³¹cze
zewnêtrznego modu³u bateryjnego (wyposa¿enie opcjonalne) i osobno akumulatory wewnêtrzne. Zabezpieczenia
te pe³ni¹ równie¿ funkcje od³¹czników, które wykorzystywane s¹ np. podczas instalacji.

!

UWAGA! Zabrania siê stosowania bezpiecznikowych wk³adek topikowych innych
ni¿ w specyfikacji urz¹dzenia.

Termiczne
Zasilacz posiada zabezpieczenie termiczne chroni¹ce go przed przegrzaniem. Zabezpieczenie dzia³a
dwustopniowo.
Je¿eli temperatura wewnêtrzna zbli¿a siê do temperatury krytycznej, to w³¹cza siê sygna³ dŸwiêkowy oraz na
wyœwietlaczu pojawia siê komunikat. Zasilacz pozostaje w dotychczasowym trybie pracy. Je¿eli temperatura nadal
bêdzie rosn¹æ, to po osi¹gniêciu temperatury krytycznej nast¹pi wyœwietlenie komunikatu alarmowego i przejœcie
zasilacza w tryb AWARYJNY.
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INTERFEJS U¯YTKOWNIKA

Interfejs u¿ytkownika stanowi umieszczona na górnej pokrywie zasilacza
cztero przyciskowa klawiatura, wyœwietlacz LCD oraz trzy diody LED.
Za ich pomoc¹ mo¿na obserwowaæ parametry pracy zasilacza, a tak¿e
dokonywaæ modyfikacji niektórych z nich.

symbol graf.

oznaczenie

opis

LED 1

Dioda sygnalizacyjna trybu pracy zasilacza NORMALNY/REZERWOWY

LED 2

Dioda sygnalizacyjna za³¹czenia linii BYPASS’u

LED 3

Dioda sygnalizacyjna trybu AWARYJNEGO

PANEL TYLNY

1) Prze³¹cznik BYPASS/UPS
2) Bezpieczniki automatyczne wejœciowe AC
3) Z³¹cza przy³¹czeniowe
4) Zabezpieczenia linii wejœciowych DC
5)Uchwyty mocowania mechanicznego przewodów
6)Uchwyty monta¿owe
7)Bezpiecznik topikowy akumulatorów wewnêtrznych
8)Zaœlepka komory karty rozszerzeñ

9) Z³¹cze EPO
10)Z³¹cze komunikacyjne USB
11)Z³¹cze komunikacyjne RS232
12)Wentylatory
13)Os³ona z³¹cz przy³¹czeniowych
14)Os³ona prze³¹cznika BYPASS/UPS
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KOMUNIKACJA POPRZEZ RS 232 i USB
Zasilacze serii Powerline zosta³y wyposa¿one w rozbudowane mo¿liwoœci zarz¹dzania. U¿ytkownik ma do
dyspozycji dwa z³¹cza komunikacyjne w standardzie RS-232 i USB oraz program PowerSoft Personal dostarczony
razem z zasilaczem. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ w danej chwili mo¿e byæ wykorzystywane tylko jedno z³¹cze, a do
zachowania wspó³pracy konieczne jest podl¹czenie portu zasilacza do wolnego portu komputera za pomoc¹
dostarczonego przewodu komunikacyjnego. W przypadku, gdy u¿ytkownik w celu nawi¹zania komunikacji zamierza
wykorzystaæ standard RS232, powinien pod³¹czyæ przewod RS232 do odpowiednich portów przed w³¹czeniem
komputera i zasilacza. Nastêpnie nale¿y wy³¹czyæ zasilacz oraz komputer i zainstalowaæ oprogramowanie
postêpuj¹c zgodnie z za³¹czon¹ instrukcj¹ i poleceniami programu instalacyjnego.
SIECIOWA KARTA ZARZ¥DZAJ¥CA EVER SNMP/HTTP
Karta zarz¹dzaj¹ca EVER jest wyposa¿eniem opcjonalnym i mo¿e byæ montowana przez u¿ytkownika. Jest
to urz¹dzenie s³u¿¹ce do integracji zasilacza awaryjnego z sieci¹ komputerow¹ typu Ethernet. Karta sieciowa
znajduje siê w specjalnym gnieŸdzie znajduj¹cym siê na tylnej œciance zasilacza. Dziêki zastosowaniu karty
u¿ytkownik ma mo¿liwoœci zarz¹dzania zasilaczem z dowolnego komputera znajduj¹cego siê w sieci. Takie
rozwi¹zanie jest najczêœciej wykorzystywane w przypadku zasilania centralnego lub, gdy istnieje koniecznoœæ
zdalnego zarz¹dzania systemem zasilania.
Karta sieciowa posiada zaimplementowane us³ugi:
Agent SNMP umo¿liwia zarz¹dzanie systemem zasilania za pomoc¹ oprogramowania zwanego
menad¿erem SNMP;
Serwer HTTP daje mo¿liwoœæ wgl¹du i modyfikacji parametrów zasilacza za pomoc¹ przegl¹darki WWW.

!

UWAGA! Pod³¹czenie karty SNMP uniemo¿liwia komunikacjê zasilacza poprzez
Z³¹cza Rs232, USB oraz korzystanie z programu PowerSoft Personal.

EPO
EPO (Emergency Power Off) jest mechanizmem umo¿liwiaj¹cym przerwanie dostarczania energii do urz¹dzeñ
odbiorczych z wyjœcia zasilacza w ekstremalnych sytuacjach (np. po¿ar). Zasilacz przechodzi do trybu
AWARYJNEGO.
Mechanizm mo¿e byæ uruchomiony na dwa sposoby:
- poprzez rozwarcie styków zewnêtrznego z³¹cza EPO,
- poprzez wymuszenie z poziomu interfejsu u¿ytkownika.
Ponowne za³¹czenie napiêcia wyjœciowego nast¹pi dopiero po ingerencji u¿ytkownika po skasowaniu sygnalizacji
flagi awarii oraz ustawieniu wyzwalacza do pozycji nieaktywnej (normalny stan wyzwalacza) w przypadku
wyzwolenia zewnêtrznego.
Na czas instalacji wyzwalacza EPO istnieje mo¿liwoœæ czasowej blokady funkcji EPO. Wówczas instalator mo¿e
wyj¹æ z³¹cze EPO bez obawy od³¹czenia zasilania urz¹dzeñ odbiorczych. Operacja ta mo¿e trwaæ nie d³u¿ej ni¿
1 minutê od chwili ustawienia znacznika kontrolnego. Po tym czasie blokada jest automatycznie wy³¹czana.
RÊCZNY BYPASS
Zasilacz wyposa¿ony jest w rêczny prze³¹cznik linii BYPASS, który umo¿liwia bezpoœrednie prze³¹czenie linii
BYPASS do zacisków wyjœciowych zasilacza z pominiêciem bloków zasilacza.
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