Napájacie systémy
UPS, Motorgenerátory, Napájacie zdroje, Kogeneračné jednotky, OZE
Poradenstvo – Projekcia – Dodávky – Servis

na trhu od roku 2015

Prehľad UPS – modulárne s modulmi vymeniteľnými – HOT SWAP
On line, 3f/3f, tower, moduly vymeniteľné za chodu – HOT SWAP
Typ

Výstupný výkon

Powerwat+
DTX

10 kVA / kW

Powerwat+
90DTX

15 kVA / kW

Powerwat+
33150-25RMC

25 kVA / kW

Powerwat+
33200-25RMC

....

40 kVA / kW
....

90 kVA / kW
....

150 kVA / kW
25 kVA / kW
....

200 kVA / kW

Popis
-

výstupný PF = 1 (kVA = kW)
účinnosť AC/AC >96%
možnosť redundancie n+x
nezávislá riadiaca jednotka v každom výkonovom module
možnosť štartu z batérií, bez prítomnosti vstupnej siete
manažment inteligentného dobíjania batérií
ochrana proti spätnému napájaniu (back feed protection)
5,5“ a 10“ farebný dotykový displej
monitorovanie chodu kritických komponentov (ako ventilátory,
kondenzátory, ...) s nastaviteľným upozornením ich výmeny
- vysoká výkonová hustota na jednotku plochy
- možnosť komunikácie: bezpotenciálové kontakty, kontakt EPO,
RS232, RS485, SNMP adaptér, USB

On line, 3f/3f, tower, moduly vymeniteľné za chodu – HOT SWAP
Typ
Powerwat+
33180RMX
Powerwat+
33300RMX
Powerwat+
33100RMX
Powerwat+
33200RMX
Powerwat+
33300RMX
Powerwat+
33500RMX

Výstupný výkon
30 kVA / 27 kW
....

180 kVA / 162 kW
30 kVA / 27 kW
....

300 kVA / 270 kW
50 kVA / 45 kW
....

100 kVA / 90 kW
50 kVA / 45 kW
....

200 kVA / 180 kW
50 kVA / 45 kW
....

300 kVA / 270 kW
50 kVA / 45 kW
....

Popis
-

výstupný PF = 0,9
účinnosť AC/AC >96%
možnosť redundancie n+x
nezávislá riadiaca jednotka v každom výkonovom module
možnosť štartu z batérií, bez prítomnosti vstupnej siete
manažment inteligentného dobíjania batérií
ochrana proti spätnému napájaniu (back feed protection)
10“ farebný dotykový displej
monitorovanie chodu kritických komponentov (ako ventilátory,
kondenzátory, ...) s nastaviteľným upozornením ich výmeny
- vysoká výkonová hustota na jednotku plochy
- možnosť komunikácie: bezpotenciálové kontakty, kontakt EPO,
RS232, RS485, SNMP adaptér, USB

500 kVA / 450 kW

V prípade požiadavky podrobnej technickej špecifikácie kontaktujte spoločnosť Applipower, s.r.o.
Kontakt:

Adresa: Applipower, s.r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina
+421 41 51 66 114, www.applipower.sk, applipower@applipower.sk
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UPS, Motorgenerátory, Napájacie zdroje, Kogeneračné jednotky, OZE
Poradenstvo – Projekcia – Dodávky – Servis

Prehľad UPS
On line, 1f/1f, tower / rack
Typ
Powerwat+ 1101
Powerwat+ 1102
Powerwat+ 1103

Výstupný výkon
1000 VA / 900 W
2000 VA / 1800 W
3000 VA / 2700 W

Powerwat+ 1106

6 kVA / 6 kW

Powerwat+ 1110

10 kVA / 10 kW

Popis
- rotácia predného LCD displeja pri verzii rack,
- prepäťová ochrana telefónnej linky, možnosť komunikácie RS232,
SNMP, USB, bezpotenciálové kontakty
- účinnosť AC/AC >95%
- výstupný PF = 1 (kVA = kW)
- kompaktnejšie rozmery: pri verzii tower: šírka 190mm, pri verzii rack
výška 4U
- "redundantné" ventilátory, rýchlosť ovládaná v závislosti od záťaže
- vysoká odolnosť proti chybám obsluhy
- LCD displej, manažment inteligentného dobíjania batérií
- možnosť komunikácie RS232, SNMP, USB, bezpotenciálové kontakty,
paralelná spolupráca do 3ks UPS

On line, 3f/3f, tower
Typ

Výstupný výkon

Powerwat+ 3310X

10 kVA / 10 kW

Powerwat+ 3315X

15 kVA / 15 kW

Powerwat+ 3320X

20 kVA / 18 kW

Powerwat+ 3330X

30 kVA / 27 kW

Powerwat+ 3340X

40 kVA / 36 kW

Popis
- účinnosť AC/AC >95%
- možnosť štartu z batérií, bez prítomnosti vstupnej siete
- manažment nabíjania batérií, pre zachovanie optimálnej životnosti
batérií
- možnosť paralelného chodu 6ks UPS
- ochrana proti spätnému napájaniu (back feed protection)
- ochrana proti úniku elektrolytu z batérií (battery leakage prot.)
- možnosť komunikácie: - bezpotenciálové kontakty, kontakt EPO,
RS232, RS485, SNMP adaptér

On line, 3f/3f, tower, moduly vymeniteľné off line
Typ
Powerwat+ 3360X
Powerwat+ 3390X
Powerwat+ 33120X
Powerwat+ 33150X
Powerwat+ 33200X
Powerwat+ 33250X
Powerwat+ 33300X
Powerwat+ 33400X
Powerwat+ 33500X

Výstupný výkon
60 kVA / 54 kW
90 kVA / 81 kW
120 kVA / 108 kW
150 kVA / 135 kW
200 kVA / 180 kW
250 kVA / 225 kW
300 kVA / 270 kW
400 kVA / 360 kW
500 kVA / 450 kW

Popis
-

UPS s modulárnym dizajnom a modulmi vymeniteľnými off line
účinnosť AC/AC >95%
možnosť štartu z batérií, bez prítomnosti vstupnej siete
farebný dotykový displej
manažment nabíjania batérií, pre zachovanie optimálnej životnosti
batérií
možnosť paralelného chodu 6ks UPS
ochrana proti spätnému napájaniu (back feed protection)
ochrana proti úniku elektrolytu z batérií (battery leakage prot.)
možnosť komunikácie: - bezpotenciálové kontakty, kontakt EPO,
RS232, RS485, SNMP adaptér

On line, 3f/3f, tower / rack
Typ

Výstupný výkon
15 kVA / 15 kW

Powerwat+
3325RTXL

20 kVA / 20 kW
25 kVA / 25kW

Popis
-

prvá samostatná 3-f UPS s výškou 3U do 19“ racku na trhu
účinnosť AC/AC >96%
paralelná spolupráca do 3+1ks UPS
možnosť pripojenia 3/3 alebo 3/1
farebný dotykový displej 5,5“
manažment inteligentného dobíjania batérií
rýchlosť ventilátorov ovládaná v závislosti od záťaže
- možnosť komunikácie: bezpotenciálové kontakty, kontakt EPO,
RS232, RS485, SNMP adaptér, USB

V prípade požiadavky podrobnej technickej špecifikácie kontaktujte spoločnosť Applipower, s.r.o.
Kontakt:

Adresa: Applipower, s.r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina
+421 41 51 66 114, www.applipower.sk, applipower@applipower.sk
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Powerwat+ DTX20
(10 + 10 kW)

Powerwat+ 33150-25RMC
(125 + 25 kW)

Powerwat+ 33300 RMX
(270 +30 kVA)

Powerwat+ 33200-25RMC
(175 + 25 kW)

Powerwat+ 33500 RMX
(450 + 50 kVA)

Powerwat+ DTX40
(30 + 10kW)

Powerwat+ DTX90
(75 + 15 kW)

V prípade požiadavky podrobnej technickej špecifikácie kontaktujte spoločnosť Applipower, s.r.o.
Kontakt:

Adresa: Applipower, s.r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina
+421 41 51 66 114, www.applipower.sk, applipower@applipower.sk

