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 Strong Series  ویژگیها و قابلیتها
 

 تکنولوژي الین اینتراکتیو با ولتاژ خروجی کامال سینوسی 
 0,6هاي تر از مدلدرصد قوي 33( 0,8ریب توان خروجی ض( 

 دهی طوالنی مدت در حالت باتري (قابلیت برقLong Backup Time( 

 ولت  290~176ي عملکردي وسیع ولتاژ ورودي محدودهAC 

 10هاي %با پله بیالیزر داخلی جهت تثبیت اتوماتیک ولتاژ خروجیامجهز به است 

 زهاي خروجی در شرایط مختلفقابلیت مدیریت پری 

  قابلیت تنظیم مدت زمان فعال بودن گرفتن پریزهاي خروجی در
 حالت باتري

  پیشرفته شارژ و دشارژ باتريمدیریت 

 ها بدون نیاز به روشن شدن دستگاهقابلیت شارژ باتري 

  قابلیت عملکرد در حالتECO  درصد 98با راندمان بیش از 

 3اتورهاي ضعیف با تغییرات فرکانسیقابلیت کارکرد با ژنر± 
 کنترل ولتاژ باتري براي جلوگیري از تخلیه بیش از اندازه باتري  
 وئیچینگ با کنترل جریان جهت افزایش طول عمرباتريداراي شارژر س 

  مجهز به نمایشگرLCD جهت سهولت ارتباط با کاربر 

  نمایش ولتاژ خروجی، ولتاژ ورودي، مقدار بار، سطح شارژ باتري درLCD  مقابل دستگاه و حالت عملکردي
 برق/باتري

  آمپر 10داراي شارژر قوي با قابلیت شارژ تا 

 رتباطی سریال، هاي امجهز به پورتUSB  وDRY Contact هاي صورت استاندارد و قابلیت کارکرد با کارتهب
SNMP 
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  :ویژگیهاي خاص
  ي سانتیگراددرجه - 40~+70قابلیت عملکرد در دماي 
 ) کیلوگرم) و ارتفاع  12,5سانتیمتر) و وزن مناسب ( 24قابلیت استفاده در رك با عمق بسیار کمU3 

  نمایش توان اکتیو، توان ظاهري، ولتاژ و دماي باتري، تعداد دفعات سوییچ به حالت باتري و مجموع اندازه گیري
وع زمان عملکرد در حالت تقویت زمان عملکرد در حالت باتري، تعداد دفعات سوییچ به حالت باتري و مجم

 کنندگی برق ورودي.کنندگی و تضعیف

 هاي محیط نگهداري باتريگیري دمامجهز به سنسور بیرونی جهت اندازه 

 ها (جبران ساز حرارتی شارژر) به ي تغییر دامنه ولتاژ شارژر با توجه به تغییرات دماي باتريقابلیت پیشرفته
 ولت به ازاي افزایش هر درجه دماي محیط)میلی - 4تا  -2,5همراه قابلیت تنظیم نرخ جبران سازي (از 

 30الی  3برق ورودي جهت سوییچ از حالت باتري به برق (از  قابلیت تنظیم زمان اطمینان از صحت کیفیت 
 ثانیه)

  عامل جهت فعال سازي عملکرد  6قابلیت تعریفDry Contact 

 به آمپر ساعت باتري آمپر بسته  10الی  2آمپري از  2هاي ت پلهقابلیت تنظیم نرم افزاري جریان شارژر بصور
 اسمتصل به یوپی

 عملکردي تقویت و تضعیف برق ورودي و یا فعال و یا غیر فعال سازي آنها، تعیین  قابلیت تنظیم دستی ولتاژهاي
 باتري.  Cut Offدامنه ولتاژ 

  اس در زمان وقوع مشکللت عملکردي یوپیاتفاق مختلف به همراه زمان و حا 200قابلیت الگ گیري از 

  هشدار مختلف 23قابلیت نمایش 
  کوتاه، افزایش باري، افزایش دما، ولتاژ باالي باتري، خطاي عملکردي قابلیت حفاظت در برابر خطاهاي: اتصال

داخلی، دامنه باال و یا پایین ولتاژ اینورتر،  dcهاي فن، اضافه دما، دامنه بیش از حد و یا کمتر از حد ولتاژ باس
 و ... back feedحفاظت 

 هبندي شدصورت دستی و یا زمانههاي بقابلیت صدور دستور تست باتري 

 هاي قابلیت صدور تست عملکرد کنتاکتDry Contact 

 قابلیت صدور تست عملکرد فن خارجی 
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                                                                             Strongجدول مشخصات
 

 1500V/1200W 2000V/1600W توان
  ورودي

  VAC 230 محدوده نامی عملکردي ولتاژ
 VAC 300-170  قبولمحدوده ولتاژ قابل 

 Hz /60 Hz (Auto sensing) ± 3Hz 50 ي فرکانسمحدوده

  خروجی
  VAC  230 ي ولتاژ خروجیدامنه

  VAC ± 5%  230  رگوالسیون ولتاژ در حالت باتري
  50Hz/60Hz ± 0 1%  در حالت باتري ي فرکانسمحدوده

  راندمان
AC 95% 

AVR  90% 
 %90-%87  باتري

 در بار خطی کامل   %3> اعوجاج هارمونیکی

  زمان سوییچ
  ms 12 (بیشینه)در مود نرمال 
  ms 25 (بیشینه)در مود ژنراتور 

 سینوسی کامل  شکل موج خروجی

  باتري
  DC 24VDC  48VDCولتاژ نامی 

  بدون بار)(در 46VDC ± 0.4VDC   (در بدون بار)Battery Low  23VDC  ± 0.2VDCي هشدار آستانه
 AGM/GEL  نوع باتري

  (قابل تنظیم) A 2/4/6/8/10 آمپراژ شارژر
  مدیریتی

  SNMP و RS-232/USB   ارتباطی

  Vac 125یا Vac 250در  Dry Contact 3Aدامنه جریان و ولتاژ 

 مشخصات فیزیکی

 240×400×133  عمق) ×پهنا×(ارتفاع [mm]ابعاد 

 12.5  [kg]وزن 
 IP20  ي حفاظتیدرجه

  شرایط محیطی
  بدون تقطیر %95تا  %5  رطوبت 

 70C ~ 40- دماي مجاز کاري
  48dB > نویز صوتی تولیدي

 مدیریتی

 EMI ClassAFCC / CISPR [EN50091-21995]سازگاري 
  IEEE/ANSIC.62 .41 & 2K V, L-N  حفاظت در برابر جهش ولتاژ
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