Sức Mạnh Đằng Sau Sự Cạnh Tranh

Delta UPS - Dòng Amplon
Nhóm N, 1 Pha
6/10 kVA

Cải tiến. Nhỏ gọn. Hiệu suất cao.

UPS Amplon nhóm N 6-10kVA là dòng UPS on-line 1pha với công nghệ tiên phong cho hệ số công suất đầu ra bằng 1 và hiệu
suất AC-AC lên đến 95%. Kích thước nhỏ gọn đáng kể, tiết kiệm diện tích cho các ứng dụng quan trọng khác như bàn làm việc,
POS, ATM, ứng dụng văn phòng, phòng dữ liệu nhỏ, và thiết bị sản xuất. Đặc tính vượt trội của UPS nhóm N bao gồm chức
năng kết nối song song dự phòng N+X và khả năng quản lý tốc độ quạt biến thiên đảm bảo tính sẵn sàng cao và tổng chi phí
đầu tư (TCO) thấp.

Thiết kế nhỏ gọn nhất và TCO thấp nhấp

• Kích thước nhỏ gọn bậc nhất tiết kiết không gian đáng kể cho các
ứng dụng quan trọng khác.

• Tiên phong trong hệ số công suất bằng 1 (kVA=kW) để tối đa công
suất thực sử dụng.
• Hiệu suất AC-AC cao nhất đến 95% và 98% ở chế độ ECO tiết kiệm
chi phí điện năng.

• Chức năng điều chỉnh tốc độ tự động và kiểm soát tốc độ quạt đa
cấp giúp tối đa hiệu suất của hệ thống, giảm đáng kể độ ồn, và kéo
dài tuổi thọ của quạt.

Tính sẵn sàng cao

• Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến và không có thời gian chuyển
mạch đảm bảo tính sẵn sàng cao.
• Cấu hình song song đến 4 máy để mở rộng và dự phòng N+X.

• Chế độ quản lý DSP tiên tiến cho khả năng tính toán nhanh kết hợp
với cấu trúc mạch điện đơn giản làm tăng tính ổn định.
• Tương thích với máy phát điện đảm bảo nguồn điện liên tục và tin
cậy.

Quản lý thông minh

• Phương thức giao tiếp xuất sắc thông qua màn hình hiện thị LCD
và đèn chỉ thị LED thân thiện với người sử dụng.
• Quản lý ắc quy thông minh tối đa khả năng hoạt động và kéo dài
tuổi thọ của ắc quy.
• Cổng giao tiếp đa dạng tăng cường khả năng giám sát và quản lý.
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Đặc tính kỹ thuật
Mã sản phẩm

N-6K

Công suất danh định
Đầu vào

Điện áp danh định
Dải điện áp
Tần số

Hệ số công suất

Đầu ra

Độ méo hài dòng

Hệ số công suất

Điện áp danh định
Tần số

Độ méo hài áp

Khả năng quá tải

Hiệu suất
Ắc quy
Độ ồn

Hệ số đỉnh
AC-AC

Chế độ ECO
Điện áp

Dòng sạc

N-10K

6kVA/6KW

10kVA/10KW

200/208/220/230/240 Vac

200/208 (giảm công suất còn 90%) : 100Vac~280Vac*
220/230/240 : 100Vac~280Vac**

Màn hình LCD thân thiện
với người sử dụng

40Hz ~ 70Hz

>0.99 (đầy tải)
< 3%
1

200/208/220/230/240 Vac
50/60 ±0.05 Hz

< 2% (tải tuyến tính)

< 105%: liên tục; 105% ~ 125%: 2 phút;
125% ~ 150%: 30 giây
3:1

Mặt sau

Lên đến 95%
Lên đến 98%

192-264Vdc điều chỉnh được
1.5-8A tùy chọn
< 50dBA

Hiển thị

Màn hình LCD và đèn báo LED

Giao tiếp

REPOx1, RS-232 Port x1, USB Port x1,

Vật lý

Kích thước (WxDxH)

Môi trường

Độ cao (so với mặt biển)

Trọng lượng

Nhiệt độ hoạt động
Nhiệt độ lưu trữ

Độ ẩm tương đối

Parallel Port x2, Smart Slot x1
190 x 390 x 325 mm
10.1 Kg

1000 mét (không giảm công suất)

12.7 Kg

UPS Dòng Amplon N 1/2/3kVA

0 ~ 40℃ (tại 100% tải)

45 ~ 55℃ (giảm công suất còn 80%)
-15 ~ 50℃

5 ~ 95% (không đọng nước)

Lưu ý:
* Giảm công suất tuyến tính ở mức 40-90% tải tại 100Vac~175Vac.
**Giảm công suất tuyến tính ở mức 40-100% tải tại 100Vac~194Vac.
Các đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Delta cung cấp đầy đủ các giải pháp
UPS từ 600 VA đến 4000 kVA
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