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UPS dla procesów i przemysłu 
usługowego

UPS dla centrów danych, 
sieci i serwerów

UPS dla komputerów domowych 
i biurowych oraz urządzeń 

peryferyjnych





UPS 450-2000 VA Line-interactive, 1 faza, GIOTTO 4   
Dla komputerów i urządzeń peryferyjnych  
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UPS 1000-3000 VA On-line, 1 faza, GALILEO 6   
Dla sieci i serwerów  

UPS 6-10 kVA On-line, 1 faza, LEONARDO 8   
Dla sieci, serwerów i małych centrów danych  

POWER GUARDIAN  10  
Oprogramowanie monitorujące jednofazowe zasilacze UPS   

UPS 10-20 kVA, 3/1 i 3/3, B8031/B8033 FXS  11 
Dla sieci, serwerów, systemów kontroli i procesów automatyki przemysłowej, 
automatyki budynkowej

UPS 10-20 kVA, 3/3, INGENIO COMPACT 15  
Dla sieci, serwerów, małych i średnich centrów danych i telekomunikacji

UPS 30-160 kVA/kW, 3/3, INGENIO PLUS 19 
Dla małych i średnich centrów danych, sieci i serwerów, systemów kontroli 
przemysłowej i procesów automatyki, sprzętu medycznego i automatyki budynkowej 

UPS 200-300 kVA/kW, 3/3, INGENIO MAX 23   
Dla średnich centrów danych, sieci i serwerów, systemów kontroli przemysłowej 
i procesów automatyki, sprzętu medycznego i automatyki budynkowej

UPS 60-300 kVA, 3/3, B9000FXS 27  
Dla średnich centrów danych, sieci i serwerów, systemów kontroli przemysłowej 
i procesów automatyki, sprzętu medycznego i automatyki budynkowej

UPS 400-800 kVA, 3/3, B9600FXS  31   
Dla średnich centrów danych, sieci i serwerów, systemów kontroli przemysłowej 
i procesów automatyki, sprzętu medycznego i automatyki budynkowej  

UPSAVER 400 kW - 1.6 MW  35   
Dla dużych centrów danych  

STS 16-32 A, 1/1, STS RACK 44   
Przełączniki statyczne w obudowie typu Rack dla sieci i serwerów, centrów danych, 
systemów kontroli przemysłowej i procesów automatyki  

STS 100-3000 A, 3/3, STS 300 46 
Centralne przełączniki statyczne dla sieci, serwerów, centrów danych, 
systemów kontroli przemysłowej i procesów automatyki

GUARDIAN NET 48   
Zdalna diagnostyka i prewencyjny monitoring 

Usługi Borri 50   
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ECS 10-160 kVA, 3/1 i 3/3, E8000 ECS - INGENIO ECS 39   
Systemy centralne dla oświetlenia awaryjnego, ochrony przeciwpożarowej 
i systemów bezpieczeństwa zgodne z EN 50171  
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Kim jesteśmy
Borri Group jest globalnym dostawcą
systemów i rozwiązań dla środowisk 
przemysłowych, wymagających aplikacji 
komercyjnych oraz zastosowań ICT. Firma 
posiada osiemdziesiąt lat doświadczenia 
w projektowaniu, produkcji i dostarczaniu 
bezprzerwowych systemów zasilania oraz 
innych rozwiązań do jego ochrony.
Doświadczenie naszego Działu Badań
i Rozwoju łączy technologię zasilaczy 
AC i DC obejmujących światy energii 
konwencjonalnej, jak i odnawialnej, 
zapewniając innowacyjne rozwiązania na 
problemy przyszłości.
Firma z centralą w Bibbiena (Włochy) 
składa się z trzech oddziałów: Industrial 
Power dla aplikacji przemysłowych, 
Critical Power dla aplikacji komercyjnych 
oraz Renewable Power dla rozwiązań
z odnawialnymi źródłami energii.
Najnowsze produkty Borri, bazujące 
na technologii Green Conversion 
gwarantują najlepszy współczynnik PUE dla 
energooszczędnych centrów danych, co 
potwierdza zaangażowanie firmy 
w innowacje. Borri pod marką Astrid oferuje 
systemy dla zielonej energii odnawialnej: 
potwierdzenie zrównoważonego rozwoju 
firmy Borri.
Dzięki wysoko wykwalifikowanym 
inżynierom Borri kontroluje we własnej 
siedzibie cały proces, od badania 
po projektowanie, produkcję i obsługę 
posprzedażną, gwarantując 
najnowocześniejsze rozwiązania. Siedziba 
we Włoszech, powierzchnia produkcyjna 
wynosząca ponad 20.000 m2, pole
testowe dużej mocy i ponad 80 lat 
doświadczenia sprawiają, że Borri może 
liczyć na wielozadaniowe projekty 
badawcze i rozwojowe, aby najlepiej służyć 
naszym klientom.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź naszą stronę www.borri.it.
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Aplikacje
• Home Office
• Komputery i peryferia
• Sieci i serwery
• Małe centra danych

Jednofazowe zasilacze UPS
1 faza, od 450 VA do 10 kVA

Właściwości
• Przyjazny użytkownikowi oraz   
 “Plug and Play”
• Kompaktowy i bezgłośny
• Intuicyjny wyświetlacz LCD
• Obudowa typu Rack/Tower
• Redundantna konfiguracja   
 równoległa
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●  Przyjazny UPS zapewniający   
 kompaktową ochronę dla szerokiego  
 zakresu zastosowań:
 • Najlepsza ochrona komputerów PC  
  od 450 do 850 VA z jednym gniazdem  
  wyjściowym IEC 320-C13 oraz jednym  
  gniazdem typu Schuko.
 • Zaawansowana ochrona od 1000
   do 2000 VA z czterema gniazdami 
  wyjściowymi IEC 320-C13 jednym 
  gniazdem typu Schuko dla
   wysokowydajnych komputerów 
  i urządzen peryferyjnych.
●  Natychmiastowe podtrzymanie 
 z baterii oraz ochrona przed   
 zakłóceniami elektrycznymi.
●  Łatwa instalacja typu “Plug and Play” 
 przez mniej doświadczonych   
 użytkowników.
●  Kompaktowa obudowa i bezgłośna  
 praca, które można umieścić 
 w dowolnym miejscu w domu lub 
 w biurze.
●  Sprawność energetyczna zapewniająca  
 niskie koszty energii elektrycznej.

Właściwości i korzyści

Czas autonomii w minutach dla baterii wewnętrznych

2000 VA

1500 VA

1000 VA

850 VA

650 VA

450 VA

Baterie wewnętrzne, 50% obciążenia

0 2 4 6 8 10 12 14

●  Intuicyjny wyświetlacz LCD   
 dostarczający czytelne informacje na   
 temat mocy i stanu UPS.
●  Alarm dźwiękowy powiadamiający 
 o zmianie stanu zasilania i samej 
 jednostki UPS.
●  Łatwa wymiana baterii przez użytkownika.
●  Układ AVR stabilizujący napięcie   
 wyjściowe dla ochrony urządzeń 
 elektronicznych przed wieloma   
 zakłoceniami sieci.
●  Zaawansowane zarządzanie bateriami  
 wydłużające żywotność baterii.
●  Ochrona modemu / sieci LAN poprzez  
 gniazdo RJ45. 
●  Port komunikacyjny USB dla zarządzania  
 zasilaczem.
●  Rozruch UPS przy braku napięcia   
 zasilającego.
●  Przyjazne dla użytkownika oprogramo-
 wanie do zarządzania UPS dostępne  
 pod adresem www.borri.it/download  
 (więcej informacji znajduje się na 
 stronie 10).

GIOTTO
1 faza, od 450 do 2000 VA
UPS Line-interactive UPS 
dla aplikacji Home Office, 
komputerów i peryferiów
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Dane techniczne GIOTTO                                   
 Jednostka (VA)  450  650 850  1000  1500 2000 

 Moc nominalna (W)  270 380  500  600  900 1200 

 Wymiary UPS Sz x G x W (mm)   100x292x140 148x315x198 

 Waga UPS (kg) 4  5 5,5  9 10,5        11,8 

Wejście          

 Podłączenie przewodów      IEC 320-C14    

 Napięcie nominalne     230 Vac, 1 faza    

 Zakres napięcia     160 do 290 Vac    

 Częstotliwość i zakres     50/60 Hz, 45 do 65 Hz   

Output        

 Podłączenie przewodów  1 IEC 320-C13 i 1 Schuko 4 IEC 320-C13 i 1 Schuko 

 Napięcie nominalne  230 Vac, 1 faza 

 Częstotliwość  50/60 Hz 

 Kształt napięcia Symulacja sinusoidy 

Baterie       

 Autonomia (min) ◆
   50% obciążenia 8 10 11 13 8 9 

   100% obciążenia 3 3 3 3 3 3 

Komunikacja oraz opcje funkcjonalne       

 Panel sterowania LCD, przyciski ON/OFF  

 Komunikacja Standard: USB. 
 Kompatybilne platformy: Microsoft Windows, Linux, Mac 

Środowisko       

 Zakres temperatury pracy 0°C do +40°C 

 Wysokość instalacji (m n.p.m.) <1000 m bez redukcji mocy wyjściowej, >1000 m z redukcją mocy wyjściowej o 0,5% na każde 100 m 

 Hałas z odległości 1m (dBA) <40 

Standardy i certyfikaty        

 Zarządzanie jakością, środowiskiem,  
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007

 
 zdrowiem i bezpieczeństwem  

 Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1 

 EMC  IEC/EN 62040-2 

 Oznaczenie CE 

◆ Warunki pomiaru: optymalne parametry, baterie w pełni naładowane, współczynnik mocy (PF) 0,6
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● UPS podwójnej konwersji on-line, od
  1000 do 3000 VA, Tower i 2U 
 Rack/Tower, od trzech do sześciu gniazd  
 wyjściowych (IEC 320-C13) i jedno lub  
 dwa gniazda typu Schuko.
● Konstrukcja Rack/Tower dla ochrony  
 inwestycji w przypadku migracji    
 z instalacji wolnostojącej do środowiska  
 typu “Rack”.
● Łatwa instalacja i konfiguracja; wymiana 
 i instalacja baterii przez użytkownika.  
● Intuicyjny wyświetlacz LCD dostarczający  
 czytelne informacje na  temat mocy   
 i stanu UPS.
● Alarm dźwiękowy powiadamiający   
 o zmianie stanu zasilania i samej 
 jednostce UPS.
● System inteligentnego chłodzenia   
 zapewniający kolejne oszczędności  
 energii.
● Programowalne grupy gniazd   
 wyjściowych dla priorytetowania 
 odbiorników.

● Aktywna kontrola jakości energii 
 zapewniająca współczynnik mocy 
 wejściowej 0,99 współczynnik   
 zniekształceń THDi <3% dla maksymalnej 
 kompatybilności ze źródłami. 
● Automatyczny test i zaawansowane
  zarządzanie bateriami zwiększające  
 właściwości baterii i wydłużające ich  
 żywotność.
● Rozszerzające moduły baterii   
 pozwalające na szybkie wydłużenie 
 czasu autonomii.
● Zdalne wyłączenie UPS w przypadku  
 awarii.
● Port komunikacyjny USB dla zarządzania  
 zasilaczem. 
● Jedno gniazdo na kartę komunikacyjną.
● Rozruch UPS przy braku napięcia   
 zasilającego.
● Przyjazne użytkownikowi oprogramowanie
  do zarządzania UPS oraz powiadamiania 
 poprzez SMS i email o awariach sieci  
 i wyłączeniach systemu dostępne pod  
 adresem www.borri.it/download (więcej  
 informacji znajduje się na stronie 10).

Czas autonomii w minutach dla zasilacza Rack/Tower

3 kVA

2 kVA

Baterie wewnętrzne 1x moduł baterii

1 kVA

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2x moduł baterii

Czas autonomii w minutach dla zasilacza Tower

3 kVA

2 kVA

1 kVA

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Baterie wewnętrzne 1x moduł baterii 2x moduł baterii

Główne opcje

Właściwości i korzyści

GALILEO
1 faza, od 1000 do 3000 VA 
UPS On-line dla sieci i serwerów

●  Karta SNMP do wysyłania stanu UPS  
 do BMS za pośrednictwem połączenia  
 Ethernet i protokołu SNMP lub ModBus  
 over IP w celu monitorowania UPS przez  
 dowolną przeglądarkę internetową ze
  stacji roboczych i odbierania
  powiadomień SMS lub e-mail na   
 dowolnym urządzeniu przenośnym.

●  Karta styków bezpotencjałowych   
 przekazująca informację o stanie UPS  
 do PLC, SCADA lub systemów zgodnych  
 z AS400. 

●  Dodatkowa ładowarka baterii dla   
 zewnętrznych modułów baterii.

●  Zestaw szyn dla konfiguracji Rack/Tower.

●  Listwa Rack PDU z gniazdami    
 i przełącznikiem bypass.
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Dane techniczne GALILEO               
 Typ UPS T *   T *  T *  RT (2U)**  RT (2U)**  RT (2U)** 

 Jednostka (VA) 1000  2000  3000  1000  2000  3000 

 Moc nominalna (W)  900  1800  2700  900  1800  2700 

 Wymiary UPS Sz x G x W (mm) 144x367x236  151x444x322  189x444x322  440x390x88  440x475x88  440x600x88 

 Waga UPS (kg)  11,2  18,8  24,9  12,0  17,0  26,5 

Wejście       

 Podłączenie przewodów   IEC 320-C14 IEC 320-C20 IEC 320-C14 IEC 320-C20 

 Napięcie nominalne   230 Vac, 1 faza 

 Zakres napięcia  195 do 260 Vac 

 Częstotliwość i zakres  50/60 Hz, 45 do 65 Hz 

 Współczynnik mocy  0,98  0,99 

 Zniekształcenia THDi  <3%  

Wyjście       

 Podłączenie przewodów
  3 IEC 320-C13 i  3 IEC 320-C13 i 6 IEC 320-C13 i 

3 IEC 320-C13
 

6 IEC 320-C13
 

  1 Schuko  2 Schuko 2 Schuko   

 Napięcie nominalne  230 Vac +/-1%, 1 faza 

 Częstotliwość  50/60 Hz 

 Współczynnik mocy  Każdy współczynnik mocy indukcyjny lub pojemnościowy do 0,9 bez zmniejszania mocy 

 Przeciążenie 105% ciągle, 106-120% przez 30 sekund, 121-150% przez 10 sekund, >150% natychmiastowe przełączenie na bypass 

 Tryb pracy On-line, Eco 

Baterie       

 Autonomia z bateriami   50% obciążenia 12 13 15 12 13 15 

 wewnętrznymi (min) ◆     100% load 6 6 6 6 6 6 

Komunikacja oraz opcje funkcjonalne       

 Panel sterowania Wyświetlacz LCD, sygnalizacja LED, klawisze funkcyjne 

  Standard: USB, EPO, karta RS232. 
 Komunikacja Opcje: karta RS485, karta styków bezpotencjałowych, karta SNMP. 
 Compatybilne platformy: Microsoft Windows, Linux, Mac 

Środowisko        

 Zakres temperatury pracy 0°C do +40°C 

 Wysokość instalacji (m n.p.m.) <1000 m bez redukcji mocy wyjściowej, >1000 m z redukcją mocy wyjściowej o 0,5% na każde 100 m 

 Hałas z odległości 1m (dBA) <50 

Standardy i certyfikaty       

 Zarządzanie jakością, środowiskiem,  
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007

 
 zdrowiem i bezpieczeństwem  

 Bezpieczeństwo  IEC/EN 62040-1 

 EMC  IEC/EN 62040-2 

 Marking  CE 

GALILEO T 1 kVA GALILEO T 2 kVA GALILEO T 3 kVA GALILEO RT 2/3 kVA

GALILEO RT 1 kVA

*Tower  **Rack/Tower   ◆ Warunki pomiaru: optymalne parametry, baterie w pełni naładowane, współczynnik mocy (PF) 0,7
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Czas autonomii w minutach dla zasilacza Tower

10 kVA

Baterie wewnętrzne 1x moduł baterii

6 kVA

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Czas autonomii w minutach dla zasilacza Rack/Tower 

Baterie wewnętrzne 1x moduł baterii
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2x moduł baterii

●  UPS podwójnej konwersji online, od 6 do 
 10 kVA, Tower i Rack/Tower 2U lub 3U.
●  Redundantna konfiguracja równoległa  
 dla zwiększenia dostępności.
●  Konstrukcja Rack/Tower dla ochrony  
 inwestycji w przypadku migracji    
 z instalacji wolnostojącej do środowiska  
 typu “Rack”.
●  Łatwa instalacja i konfiguracja; wymiana  
 i instalacja baterii przez użytkownika.  
●  Intuicyjny wyświetlacz LCD dostarczający 
 czytelne informacje na  temat mocy  
 i stanu UPS.
●  Alarm dźwiękowy powiadamiający   
 o zmianie stanu zasilania i samej   
 jednostce UPS.
●  System inteligentnego chłodzenia   
 zapewniający kolejne oszczędności  
 energii.
●  Aktywna kontrola jakości energii 
 zapewniająca współczynnik mocy
  wejściowej 0,99 i współczynnik   
 zniekształceń THDi <3% dla maksymalnej  
 kompatybilności ze źródłami.
●  Automatyczny test i zaawansowane
  zarządzanie bateriami zwiększające  
 właściwości baterii i wydłużające ich  
 żywotność.

Właściwości i korzyści ●  Rozszerzające moduły baterii pozwalające 
 na szybkie wydłużenie czasu autonomii.
●  Zdalne wyłączenie UPS gwarantujące  
 spokój ducha w aplikacjach krytycznych.
●  Wewnętrzny ręczny bypass dla łatwej 
 i bezpiecznej konserwacji.
●  Port komunikacyjny RS232 dla   
 zarządzania zasilaczem.
●  Dwa gniazda na karty komunikacyjne.
●  Rozruch UPS przy braku napięcia   
 zasilającego.
●  Przyjazne użytkownikowi oprogramowanie
  do zarządzania UPS oraz powiadamiania 
 poprzez SMS i email o awariach sieci  
 i wyłączeniach systemu dostępne pod 
 adresem www.borri.it/download (więcej 
 informacji znajduje się na stronie 10).

Główne opcje
● Karta SNMP do wysyłania stanu UPS 
 do BMS za pośrednictwem połączenia  
 Ethernet i protokołu SNMP lub ModBus  
 over IP w celu monitorowania UPS przez  
 dowolną przeglądarkę internetową ze
  stacji roboczych i odbierania
  powiadomień SMS lub e-mail na   
 dowolnym urządzeniu przenośnym.

● Karta styków bezpotencjałowych   
 przekazująca informację o stanie UPS  
 do PLC, SCADA lub systemów zgodnych  
 z AS400.

● Dodatkowa ładowarka baterii dla   
 zewnętrznych modułów baterii. 

● Zestaw pracy równoległej.

● Zestaw szyn dla konfiguracji Rack/Tower.

● Listwa Rack PDU z gniazdami   
 i przełącznikiem bypass.

LEONARDO
1 faza, od 6 do 10 kVA 
UPS on-line dla sieci i serwerów, 
małych centrów danych
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Dane techniczne LEONARDO                                   
 Typ UPS T *   T *  RT (2U)***  RT (4U)**  RT (3U)***  

 Jednostka (kVA) 6  10  6  6  10 

 Moc nominalna (kW)  5,4  9  5,4  5,4  9 

 Wymiary UPS Sz x G x W (mm)  290x645x748  290x645x748  440x680x88  440x680x176  440x680x132 

 Waga UPS (kg) 86  96  24  52  26 

Wejście       

 Podłączenie przewodów   Stałe, 2 przewody (wejście), 2 przewody (bypass) Stałe, 2 przewody (wejście) 

 Napięcie nominalne  230 Vac, 1 faza 

 Zakres napięcia  160 do 280 Vac 

 Częstotliwość i zakres  50/60 Hz, 45 do 65 Hz 

 Współczynnik mocy 0,99 

 Zniekształcenia THDi <6% 

Wyjście       

 Podłączenie przewodów   Stałe, 2 przewody 

 Napięcie nominalne  230 Vac +/-1%, 1 faza 

 Częstotliwość  50/60 Hz 

 Współczynnik mocy Każdy współczynnik mocy, indukcyjny lub pojemnościowy, do 0,9, bez zmniejszania mocy 

 Przeciążenie 104% ciągle, 105-150% przez 160 sekund, >150% natychmiastowe przełączenie na bypass 

 Tryb pracy On-line, Eco 

Baterie       

Autonomia z bateriami  50% obciążenia 25 17 baterie zewnętrzne 15 baterie zewnętrzne 

 wewnętrznymi (min)◆  100% obciążenia 9 6 baterie zewnętrzne 6 baterie zewnętrzne 

Komunikacja oraz opcje funkcjonalne        

 Panel sterowania Wyświetlacz LCD, sygnalizacja LED, klawisze funkcyjne 

 Standard: karta RS232, USB, EPO 
 Komunikacja Opcje: karta RS485, karta styków bezpotencjałowych, karta SNMP, druga karta RS232. 
 Kompatybilne platformy: Microsoft Windows, Linux, Mac 

Środowisko       

 Zakres temperatury pracy 0°C do +40°C 

 Wysokość instalacji (m n.p.m.) <1000 m bez redukcji mocy wyjściowej, >1000 m z redukcją mocy wyjściowej o 0,5% na każde 100 m 

 Hałas z odległości 1m (dBA) <50 

Standardy i certyfikaty       

 Zarządzanie jakością, środowiskiem,  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 
 zdrowiem i bezpieczeństwem  

 Bezpieczeństwo  IEC/EN 62040-1 

 EMC  IEC/EN 62040-2 

 Oznaczenie CE 

LEONARDO T 6/10 kVA LEONARDO RT(4U) 6 kVA LEONARDO RT(3U) 10 kVA

LEONARDO RT(2U) 6 kVA

*Obudowa Tower z bateriami wewnętrznymi  **Obudowa Rack/Tower z bateriami wewnętrznymi   ***Obudowa Rack/Tower bez baterii wewnętrznych   
◆ Warunki pomiaru: optymalne parametry, baterie w pełni naładowane, współczynnik mocy (PF) 0,7
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Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie 
do zarządzania UPS Borri Power Guardian 
to darmowe narzędzie zapewniające 
automatyczne i bezpieczne zamknięcie 
systemu podczas zaniku zasilania oraz 
monitorowanie stanu UPS.

Właściwości i korzyści

POWER 
GUARDIAN 
Oprogramowanie monitorujące
jednofazowe zasilacze UPS

●  Szybka i prosta instalacja oraz 
 konfiguracja przez port USB lub RS232
  nawet dla niedoświdczonych   
 użytkowników.

●  Automatyczne porządkowanie aplikacji   
 i zamykanie systemu.

●  Ochrona przed potencjalną utratą 
 danych lub awarią sprzętu.

●  Powiadomienia o awariach zasilania 
 i o zamknięciu systemu za   
 pośrednictwem wiadomości SMS 
 i e-mail.

●  Automatyczny test UPS i baterii
  pozwalający na wczesną detekcję 
 anomalii.

●  Parametry UPS i stan zasilania dostępne  
 na pierwszy rzut oka. 
 Graficzna i numeryczna prezentacja w  
 czasie problemów z zasilaniem, takich jak  
 przerwy w dostawie prądu lub zakłócenia  
 elektryczne oraz informacji na temat UPS,
  zawierających napięcie wejściowe i  
 wyjściowe, częstotliwość, temperatura,  
 obciążenie i pojemność akumulatora.

●  Indywidualne ustawienia dostosowane  
 do wymagań użytkownika.

●  Dostępne dla systemów operacyjnych 
 MAC i Microsoft (kompletna lista znajduje
  się na stronie www.borri.it/download).

●  Pobieranie darmowego oprogramowania  
 Borri Power Guardian ze strony 
 www.borri.it/download.



Aplikacje
• Sieci i serwery
• Systemy kontroli przemysłowej   
 i procesy automatyki
• Automatyka budynków

 

Właściwości
• Podwójna konwersja on-line 
• Konfiguracja beztransformatorowa 
• Technologia Full IGBT 
• Praca równoległa do 120 kVA

B8031FXS - B8033FXS

11

Bezprzerwowy zasilacz awaryjny
1 faza, 3 fazy, od 10 do 20 kVA 
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●  Transformator izolacyjny.
●  Transformator/autotransformator   
 dostosowujący napięcie.
●  Temperaturowa kompensacja napięcia  
 ładowania baterii.
●  Zewnętrzny bypass serwisowy w szafce  
 naściennej.
●  Rozłącznik baterii w szafce naściennej.
●  Szafki baterii dla dłuższych czasów 
 autonomii.
●  Zestaw pracy równoległej dla   
 współdzielenia obciążenia.
●  Układ synchronizacji dla pojedynczych  
 jednostek UPS.
●  Terminal wejściowy dla zdalnego   
 wyłącznika awaryjnego (EPO), styku  
 zewnętrznego układu bypass oraz trybu  
 generatora.
●  Osobne wejście zasilania bypassu dla  
 B8033FXS.
●  Uruchomienie z baterii.

Właściwości i korzyści

Czas autonomii w minutach przy różnej konfiguracji baterii wewnętrznych

20 kVA

15 kVA

10 kVA

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

B8031FXS
B8033FXS
Bezprzerwowy zasilacz awaryjny 
1 faza, 3 fazy, od 10 do 20 kVA

●  Wysoka sprawność energetyczna    
 w trybie podwójnej konwersji i tryb ECO
  dla niskich kosztów operacyjnych 
 i niskiego wpływu na środowisko.
●  Konstrukcja beztransformatorowa dla
  lekkich konstukcji i niewielkich rozmiarów.
●  Architektura wymiennych modułów mocy  
 i wbudowana diagnostyka dla łatwej 
 konserwacji i bardzo niskiego   
 współczynnika MTTR.
●  Podłączenie do pracy równoległej   
 i rozłączenie “na gorąco” dla łatwej 
 rozbudowy systemu.
●  Technologia Full IGBT i elektroniczny
 układ PFC, zapewniające współczynnik
 mocy wejściowej równy 0,99 oraz niskie
 zniekształcenia prądu wejściowego dla  
 maksymalnej kompatybilności ze źródłami 
 zasilającymi.
●  Szeroki zakres konfiguracji baterii   
 wewnętrznych dostarczający kompaktowe  
 rozwiązania o niskim współczynniku TCO.
●  Ładowarka baterii dużej mocy,   
 odpowiednia dla długich autonomii.
●  Podwójny układ DSP i mikrokontroler dla  
 maksymalnej wydajności i niezawodności.
●  Kontrola pracy równoległej oparta na  
 magistrali CAN-bus zapewniająca wysoką  
 dokładność podziału obciążenia oraz  
 brak pojedynczego punktu awarii.
●  Kompleksowy zestaw opcji 
 komunikacyjnych dla całkowitego, 
 zdalnego monitorowania pracy urządzenia.

●  Wbudowany stycznik obejściowy   
 zapewniający pełną ochronę przed  
 prądem zwrotnym i bezpieczeństwo 
 operatora bez dodatkowych kosztów  
 instalacji.
●  Pełna zgodność z międzynarodowymi  
 standardami dla produktów, gwarantująca  
 najwyższą jakość.

Główne opcje
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Środowisko     

 Zakres temperatury pracy 0°C do +40°C 

 Zakres temperatury składowania -10°C do +70°C 

 Wysokość instalacji (m n.p.m.)  <1000 m bez redukcji mocy wyjściowej, >1000 m z redukcją mocy wyjściowej o 0,5% na każde 100 m 

 Hałas z odległości 1 m (dBA) <52 

Standardy i certyfikaty  

 Zarządzanie jakością, środowiskiem,   
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 zdrowiem i bezpieczeństwem  

 Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1  

 EMC IEC/EN 62040-2 

 Aspekty środowiskowe IEC/EN 62040-4 

 Testy i właściwości IEC/EN 62040-3 

 Stopień ochrony IEC 60529 

 Oznaczenie CE 

Dane techniczne B8031FXS - B8033FXS                                     
 Jednostka (kVA) 10 15 20 

 Moc nominalna (kW) 9 13.5 18 

 Wymiary UPS Sz x G x W (mm)  450x670x1200       

 Waga UPS (kg) 100  110 110  

 Waga UPS z 
Maks. 285 Maks. 275  Maks. 275 

                    
  bat. wew. (kg)     

 Wymiary zewnętrznego modułu   
500x670x1200

                      
  baterii Sz x G x W (mm)     

 Konfiguracja baterii  Wewnętrzne lub zewnętrzne, 360÷372 cel, VRLA (inne na żądanie)     

Maks. autonomia z bat. wew., 70% obciążenia (min) 49 24      12 

Wejście                                                             B8031FXS (10-15-20 kVA) B8033FXS (10-15-20 kVA)                   

 Podłączenie przewodów Stałe, 4 przewody dla prostownika, 2 przewody dla bypassu Stałe, 4 przewody 

 Napięcie nominalne 400 Vac 3 fazy + neutralny (prostownik) 400 Vac 3 fazy + neutralny (prostownik)                     
   220/230/240 Vac 1 faza (bypass) 380/400/415 Vac 3 fazy + neutralny (bypass) 

 Tolerancja napięcia -20%, +15% (prostownik); ±10% (bypass)     

 Częstotliwość i zakres 50/60 Hz, 45 do 65 Hz      

 Współczynnik mocy 0,99       

 Zniekształcenia THDi <4%       

Wyjście                                                       B8031FXS (10-15-20 kVA) B8033FXS (10-15-20 kVA)                   

 Podłączenie przewodów Stałe, 2 przewody     Stałe, 4 przewody 

 Napięcie nominalne 220/230/240 Vac 1 faza  380/400/415 Vac 3 fazy + neutralny 

 Częstotliwość 50/60 Hz    

 
Regulacja napięcia

 Statyczna ±1%; 
   dynamiczna: klasa 1 zgodnie z IEC/EN 62040-3   

 Współczynnik mocy Do 0,9, indukcyjny lub pojemnościowy, bez zmniejszania mocy 

 
Przeciążenie

 Falownik: 101÷125% przez 10 min, 126÷150% przez 30 s, >150% przez 10 s;
   Bypass: 150% ciągle, 1000% przez 1 cykl 

 Sprawność (AC/AC)* Do 98%    

 Klasyfikacja wg IEC/EN 62040-3   VFI-SS-111 

Komunikacja oraz opcje funkcjonalne        

  Panel sterowania  Graficzny wyświetlacz, panel mimiczny LED z klawiaturą, lokalny przycisk EPO  

 

Komunikacja zdalna

 Standard: port RS232 i USB; terminal do podłączenia zdalnego styku wyłącznika baterii. 
  Opcje: Terminal komunikacyjny (zdalny wyłącznik awaryjny, stan wyłącznika baterii, stan zewnętrznego bypassu,
  sygnalizacja pracy agregatu), adapter SNMP (Ethernet), serwer web (Ethernet),  
  konwerter ModBus-RTU do PROFIBUS DP; karta styków bezpotencjałowych; zdalny panel monitorowania;
  oprogramowanie dla zarządzania i zamykania systemów  

 
Opcjonalne funkcje rozszerzające

 Transformator izolacyjny, transformator / autotransformator dostosowujący napięcie, zewnętrzny bypass serwisowy; 
  szafy baterii, szafki wyłącznika baterii, sensor temperatury baterii,  
  zestaw pracy równoległej, układ synchronizacji jednostek pojedynczych 

System         

 Stopień ochrony IP 20 

 Kolor RAL 7016 

 Instalacja 10 cm od ściany, możliwość rozmieszczenia szaf obok siebie 

 Dostęp Dostęp z przodu i od góry, podejście kablowe od dołu  

*zgodnie z IEC/EN 62040-3

Inne właściwości
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Opcje B8031FXS/B8033FXS                                      
 

OBCIĄŻENIE 

PRZEŁĄCZNIK 
BEZPIECZNIKOWY

WYJŚCIE 
TRANSFORMATORA

SZAFA TRANSFORMATORA

QRA

  Opis Kiedy używać  

Zestaw pracy równoległej Kiedy jednostki pracują równolegle i współdzielą obciążenie

Trójfazowy transformator izolacyjny dla B8033FXS Dla izolacji galwanicznej odbiorów od UPS lub 
w przypadku zmiany sposobu uziemienia

WEJŚCIE 
TRANSFORMATORA

SZAFA TRANSFORMATORA

QRA

Jednofazowy transformator izolacyjny 
dla B8031FXS

Dla izolacji galwanicznej odbiorów od UPS lub 
w przypadku zmiany sposobu uziemienia

Szafka rozłącznika baterii W celu rozłączania i ochrony zewnętrznych zestawów baterii 
(szafka naścienna)

Stycznik zabezpieczenia Backfeed W celu pełnej ochrony przed energią zwrotną 
w przypadku awarii przełącznika statycznego bypassu 

Standard

Standard

Sieć Wyjście

Bypass

Układ synchronizacji pojedynczych jednostek
Kiedy wymagana jest synchronizacja wyjść 

pojedynczych jednostek dla bezprzerwowego 
przełączania przełączników statycznych 

OBCIĄŻENIE A OBCIĄŻENIE B

Sonda temperaturowa baterii wewnętrznych W przypadku temperaturowej kompensacji napięcia 
ładowania baterii wewnętrznych zasilacza

Sonda temperaturowa baterii zewnętrznych

Sonda temperaturowa baterii wewnętrznych i UPS

W przypadku temperaturowej kompensacji napięcia 
ładowania baterii zewnętrznych (długość przewodu 10 m)

Dla temperaturowej kompensacji napięcia ładowania 
baterii wewnętrznych zasilacza oraz monitorowania 

jego temperatury

Wejście zewnętrznego wyłącznika awaryjnego 
(EPO)

Jeżeli wyłączenie awaryjne (EPO) ma być wyzwolone 
zdalnym przyciskiem

Wejście styku pomocniczego bypassu 
zewnętrznego

Wejście do współpracy z generatorami prądu

Wejście styku pomocniczego zabezpieczenia 
baterii

W celu monitorowania stanu zewnętrznego obejścia 
serwisowego

W celu zablokowania ładowania baterii podczas zasilania 
z generatora prądu

W celu monitorowania stanu zabezpieczenia baterii 
zewnętrznych

Karta styków przekaźnikowych

Panel zdalnego monitorowania

Port RS485 z ModBus-RTU

Adapter Web/SNMP

Do przesyłania statusu UPS dla systemów PLC, SCADA lub
AS400 za pomocą styków bezpotencjałowych

W celu monitorowania stanu UPS za pomocą diodowego 
panelu monitorującego w pomieszczeniu kontroli

Do przesyłania statusu UPS do BMS za pomocą portu 
RS485 z protokołem ModBus-RTU. Do połączenia 

z usługą teleserwisu

Do przesyłania statusu UPS do BMS za pomocą połączenia 
Ethernet i protokołu SNMP. Do monitorowania stanu UPS 
z dowolnej stacji roboczej. Do otrzymywania wiadomości 
SMS lub e-mail z UPS na każdym urządzeniu mobilnym
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Właściwości
• Podwójna konwersja on-line
• Konfiguracja beztransformatorowa
• Technologia Full IGBT
• Redundantna konfiguracja równoległa
• Baterie wewnętrzne

Aplikacje
• Sieci i serwery
• Małe i średnie centra danych
• Telekomunikacja

INGENIO COMPACT
Bezprzerwowy zasilacz awaryjny

3 fazy, od 10 do 20 kVA 
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Główne opcje
●  Transformator izolacyjny.
●  Transformator/autotransformator   
 dostosowujący napięcie.
●  Temperaturowa kompensacja napięcia  
 ładowania baterii.
●  Zewnętrzny bypass serwisowy w szafce  
 naściennej.
●  Zewnętrzne szafy baterii dla długich  
 czasów autonomii.
●  Zestaw pracy równoległej. 
●  Wspólna bateria.

Właściwości i korzyści
●  Podwójna konwersja on-line dla   
 całkowitej ochrony obciążenia.
●  Tryb ECO dla niskich kosztów 
 operacyjnych i niskiego wpływu na  
 środowisko.
●  Pełna moc znamionowa czynna,   
 zapewniająca optymalny dobór UPS  
 i jego wykorzystanie. 
●  Konstrukcja beztransformatorowa 
 dla lekkich konstukcji i niewielkich   
 rozmiarów.
●  Technologia Full IGBT i elektroniczny  
 układ PFC, zapewniające współczynnik  
 mocy wejściowej równy 0,99 oraz niskie  
 zniekształcenia prądu wejściowego 
 dla maksymalnej kompatybilności ze  
 źródłami zasilającymi.
●  Szeroki zakres napięcia wejściowego dla  
 ochrony żywotności baterii.
●  Szeroki zakres konfiguracji baterii 
 wewnętrznych i zewnętrznych,   
 dostarczający kompaktowe rozwiązania 
  o niskim współczynniku TCO. 
●  Konfiguracja równoległa - redundantna
  do 6 jednostek dla zwiększenia 
 redundancji systemu. 
●  Innowacyjna konstrukcja zapewniająca  
 szybką instalację.
●  Wyjmowane szuflady dla łatwej 
 konserwacji baterii.
●  Kompleksowy zestaw opcji 
 komunikacyjnych dla całkowitego, 
 zdalnego monitorowania pracy   
 urządzenia.
●  Pełna zgodność z międzynarodowymi  
 standardami dla produktów,   
 gwarantująca najwyższą jakość.

INGENIO
COMPACT
Bezprzerwowy zasilacz awaryjny 
3 fazy, od 10 do 20 kVA

20 kVA

10 kVA

 0  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20

Czas autonomii w minutach przy różnej konfiguracji baterii wewnętrznych



Dane techniczne INGENIO COMPACT                                     
 Jednostka (kVA) 10 20 

 Moc nominalna (kW) 10 20 

 Wymiary UPS Sz x G x W (mm)  440x800x800      

 Waga UPS (kg) 75  76 

 Waga UPS z bat. wew. (kg) 150  165 

 Wymiary zewnętrznej szafy baterii  
500x650x1200

                      
  Sz x G x W (mm)    

 Konfiguracja baterii Wewnętrzne (standard): 180 cel; zewnętrzne: 156/240 cel  Wewnętrzne (standard): 216 cel; zewnętrzne: 192/240 cel 

Wejście                                                                              

 Podłączenie przewodów Stałe, 4 przewody  

 Napięcie nominalne 400 Vac 3 fazy + neutralny                      

 Tolerancja napięcia -20%, +15% (prostownik); ±10% (bypass)      

 Częstotliwość i zakres 50/60 Hz, 40 do 70 Hz     

 Współczynnik mocy 0,99       

 Zniekształcenia THDi <3%       

Wyjście                                                                           

 Podłączenie przewodów Stałe, 4 przewody  

 Napięcie nominalne 380/400/415 Vac 3 fazy + neutralny  

 Częstotliwość 50/60 Hz    

 Współczynnik mocy 1 

 Przeciążenie 110% przez 60 min, 125% przez 10 min, 150% przez 1 min 

 Sprawność (AC/AC)* Do 98%    

Komunikacja oraz opcje funkcjonalne        

 Panel sterowania  Wyświetlacz dotykowy    

 Komunikacja zdalna Standard: port RS232; styk monitorujący zabezpieczenie backfeed, styk zdalnego wyłącznika awaryjnego.
  Opcje: 2 gniazda dla adaptera SNMP, karty ModBus-RTU, karty styków bezpotencjałowych  

 
Opcjonalne funkcje rozszerzające

 Transformator izolacyjny; transformator / autotransformator dostosowujący napięcie;  
  zewnętrzny bypass serwisowy; szafy baterii; szafki wyłącznika baterii;      
  sensor temperatury baterii; zestaw pracy równoległej; inne opcje na żądanie 

System         

 Stopień ochrony IP 20 

 Kolor RAL 9005 

 Instalacja 30 cm od ściany 

 Dostęp Kółka pozycjonujące; podejście kablowe od dołu 
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Środowisko     

 Zakres temperatury pracy 0°C do +40°C 

 Zakres temperatury składowania -10°C do +70°C 

 Wysokość instalacji (m n.p.m.) <1000 m bez redukcji mocy wyjściowej, >1000 m z redukcją mocy wyjściowej o 0,5% na każde 100 m 

 Hałas z odległości 1 m (dBA) <52 

Standardy i certyfikaty  

 Zarządzanie jakością, środowiskiem,  
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 zdrowiem i bezpieczeństwem  

 Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1  

 EMC IEC/EN 62040-2 

 Aspekty środowiskowe IEC/EN 62040-4 

 Testy i właściwości IEC/EN 62040-3 

 Stopień ochrony IEC 60529 

 Oznaczenie CE 

*zgodnie z IEC/EN 62040-3

Inne właściwości



Wyjście
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Opcje INGENIO COMPACT                                      
   Opis Kiedy używać  

Sonda temperaturowa baterii wewnętrznych W przypadku temperaturowej kompensacji napięcia 
ładowania baterii wewnętrznych zasilacza

Wejściowy transformator izolacyjny Dla izolacji galwanicznej odbiorów od UPS lub 
w przypadku zmiany sposobu uziemienia

Stycznik zabezpieczenia Backfeed W celu pełnej ochrony przed energią zwrotną w przypadku 
awarii przełącznika statycznego bypassu

Wejście zewnętrznego wyłącznika awaryjnego 
(EPO)

Jeżeli wyłączenie awaryjne (EPO) ma być wyzwolone 
zdalnym przyciskiem

Karta styków przekaźnikowych

Port RS485 z ModBus-RTU

Adapter Web/SNMP

Do przesyłania statusu UPS dla systemów PLC, SCADA lub 
AS400 za pomocą styków bezpotencjałowych

Do przesyłania statusu UPS do BMS za pomocą 
portu RS485 z protokołem ModBus-RTU

Do przesyłania statusu UPS do BMS za pomocą połączenia 
Ethernet i protokołu SNMP. Do monitorowania stanu UPS 

z dowolnej stacji roboczej. Do otrzymywania wiadomości SMS 
lub e-mail z UPS na każdym urządzeniu mobilnym

Standard

Zestaw pracy równoległej Kiedy jednostki pracują równolegle i współdzielą obciążenie
OBCIĄŻENIE 

WEJŚCIE 
TRANSFORMATORA

SZAFA TRANSFORMATORA

QRA
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INGENIO PLUS

Właściwości
• Podwójna konwersja on-line
• Konfiguracja beztransformatorowa
• Technologia Full IGBT
• Praca równoległa do 960 kVA

Aplikacje
• Małe i średnie centra danych
• Sieci i serwery
• Systemy kontroli przemysłowej   
 i procesy automatyki
• Sprzęt medyczny
• Automatyka budynkowa

Bezprzerwowy zasilacz awaryjny
3 fazy, od 30 do 160 kVA 
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Główne opcje
●  Transformator izolacyjny.

●  Transformator/autotransformator   
 dostosowujący napięcie.

●  Temperaturowa kompensacja napięcia  
 ładowania baterii.

●  Zewnętrzny bypass serwisowy w szafce  
 naściennej.

●  Rozłącznik baterii w szafce naściennej.

●  Szafki baterii dla dłuższych czasów 
 autonomii.

●  Zestaw pracy równoległej dla   
 współdzielenia obciążenia.

●  Zestaw do synchronizacji jednostek 
 pojedynczych oraz dwóch systemów  
 równoległych. 

●  Wspólna bateria.

●  Cewka wyzwalająca rozłącznik bypassu. 

●  Osobne wejście zasilania bypassu dla  
 INGENIO PLUS 30-40 kVA. 

●  Tryb Ultra High Efficiency (UHE).

●  Uruchomienie z baterii.

●  Wyświetlacz dotykowy 
 (tylko dla zakresu 60-160 kVA).

Właściwości i korzyści
●  Technologia Green Conversion, wysoka
  sprawność energetyczna przy 
 częściowym obciążeniu i najniższy  
 współczynnik TCO w swojej kategorii.

●  Pełna moc znamionowa czynna,   
 zapewniająca optymalny dobór UPS  
 i jego wykorzystanie.

●  Konstrukcja beztransformatorowa 
 dla kompaktowych, lekkich i trwałych 
 systemów.

●  Technologia Full IGBT i elektroniczny
  układ PFC, zapewniające współczynnik
  mocy wejściowej równy 0,99 oraz
  zniekształcenia prądu wejściowego
  THDi<3% dla pełnej kompatybilności ze
  źródłami zasilającymi.

●  Konfiguracje z bateriami wewnętrznymi  
 do mocy 80 kVA dla mniejszej 
 zajmowanej przestrzeni i maksymalnej  
 elastyczności.

●  Tryb dynamicznego ładowania (Dynamic 
 Charging Mode), zapewniający 
 uniwersalność w aplikacjach o długich
  czasach autonomii oraz szybki czas 
 ładowania baterii.

●  System Green Conversion Battery Care  
 (GCBC) dla wydłużenia czasu 
 eksploatacji baterii.

●  Kompleksowy zestaw opcji komunika- 
 cyjnych dla całkowitego, zdalnego 
 monitorowania pracy urządzenia.

●  Pełna zgodność z międzynarodowymi  
 standardami dla produktów, gwarantująca  
 najwyższą jakość.

INGENIO 
PLUS
Bezprzerwowy zasilacz awaryjny 
3 fazy, od 30 do 160 kVA

Czas autonomii w minutach przy różnej konfiguracji baterii wewnętrznych

80 kVA

60 kVA

40 kVA

30 kVA

0 5 1510 20



        

Środowisko     

 Zakres temperatury pracy 0°C do +40°C 

 Zakres temperatury składowania -10°C do +70°C 

 Wysokość instalacji (m n.p.m.)  <1000 m bez redukcji mocy wyjściowej, >1000 m z redukcją mocy wyjściowej o 0,5% na każde 100 m 

 Hałas z odległości 1 m (dBA) <60 

Standardy i certyfikaty  

 Zarządzanie jakością, środowiskiem,   
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 zdrowiem i bezpieczeństwem  

 Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1  

 EMC IEC/EN 62040-2 

 Aspekty środowiskowe IEC/EN 62040-4 

 Testy i właściwości IEC/EN 62040-3 

 Stopień ochrony IEC 60529 

 Oznaczenie CE 
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Dane techniczne INGENIO PLUS                                   
 Jednostka (kVA) 30 40 60 80 100 125 160  

 Moc nominalna (kW) 30 40 60 80 100 125 160 

 Wymiary UPS Sz x G x W (mm) 460x650x1230 560x940x1800 

 Waga UPS (kg) 120 140 250 300 320 360 380 

 Waga UPS z bat. wew. (kg) 365 385 800 850 - - - 

 Konfiguracja baterii Wewnętrzne lub zewnętrzne, 360÷372 cel,       
Zewnętrzne, 360÷372 cel, VRLA (inne na żądanie)

 
  VRLA (inne na żądanie)       

 Maks. autonomia z bat. wew.  
11 7

 
16     11 - - -

 
 70% obciążenia (min)             

Wejście                                                                                                            

 Podłączenie przewodów Stałe, 4 przewody Stałe, 4 przewody dla prostownika i bypassu 

 
Napięcie nominalne

 400 Vac 3 fazy + neutralny (prostownik)
  380/400/415 Vac 3 fazy + neutralny (bypass) 

 Tolerancja napięcia -20%, +15% (prostownik) ±10% (bypass)     

 Częstotliwość i zakres 50/60 Hz, 45 do 65 Hz     

 Współczynnik mocy >0,99      

 Zniekształcenia THDi <3%      

Wyjście                                                                                                                                            

 Podłączenie przewodów Stałe, 4 przewody   

 Napięcie nominalne 380/400/415 Vac 3 fazy + neutralny 

 Częstotliwość 50/60 Hz    

 Regulacja napięcia Statyczna ±1%;   
  dynamiczna: klasa 1 zgodnie z IEC/EN 62040-3    

 Współczynnik mocy Do 1, bez zmniejszania mocy 

 
Przeciążenie*

 Falownik: 101÷125% przez 10 min, 126÷150% przez 30 s, >150% przez 0,1 s;
  Bypass: 150% ciągle, 1000% przez 1 cykl 

 Sprawność (AC/AC)** Do 99%   

 Klasyfikacja wg     
VFI-SS-111

  
 IEC/EN 62040-3  

Komunikacja oraz opcje funkcjonalne      

 Panel sterowania Graficzny wyświetlacz, panel mimiczny LED z klawiaturą, lokalny przycisk EPO 

 

Komunikacja zdalna

 Standard (30 do 160 kVA): styk monitorujący zabezpieczenie backfeed.
  Standard (60 do 160 kVA): port RS232 i USB; terminal komunikacyjny (zdalne wyłączenie awaryjne, sygnalizacja stanu 
  wyłącznika baterii, sygnalizacja stanu zewnętrznego bypassu, sygnalizacja pracy agregatu).
  Opcje: adapter SNMP (Ethernet), serwer web (Ethernet), ModBus-TCP/IP (Ethernet), ModBus-RTU (RS485), 
  konwerter ModBus-RTU do Profibus DP; karta syków bezpotencjałowych; zdalny panel monitorowania; 
  oprogramowanie do zarządzania i zamykania systemów 

 
Opcjonalne funkcje rozszerzające

 Transformator izolacyjny; transformator / autotransformator dostosowujący napięcie; zewnętrzny bypass serwisowy; 
  szafy baterii; naścienne szafki wyłącznika baterii; sensor temperatury baterii; zestaw pracy równoległej; 
  układ synchronizacji jednostek pojedynczych oraz systemów równoległych; inne opcje na żądanie 

System       

 Stopień ochrony IP 20 

 Kolor  RAL 9005 

 Instalacja 10 cm od ściany, możliwość Możliwość rozmieszczenia szaf obok siebie i przy ścianie,   
  rozmieszczenia szaf obok siebie 80 cm wolnej przestrzeni z jednego boku przy bateriach wewnętrznych 

 Dostęp Dostęp z przodu i od góry, Dostęp z przodu, dostęp z boku (przy bateriach wewnętrznych), podejście kablowe od dołu    
  podejście kablowe od dołu  

*warunki stosowania   **zgodnie z IEC/EN 62040-3Inne właściwości
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Opcje INGENIO PLUS                                       

Zestaw pracy równoległej Kiedy jednostki pracują równolegle i współdzielą obciążenie

  Opis Kiedy używać  

Układ synchronizacji pojedynczych jednostek
Kiedy wymagana jest synchronizacja wyjść pojedynczych 

jednostek dla bezprzerwowego przełączania przełączników 
statycznych

Układ synchronizacji dwóch systemów 
równoległych UPS

Kiedy wymagana jest synchronizacja wyjść dwóch systemów 
składających się z zasilaczy UPS pracujących równolegle dla 

bezprzerwowego przełączania przełączników statycznych

Cewka wyzwalająca rozłącznik bypassu 
W celu pełnej ochrony przed energią zwrotną w przypadku 

awarii przełącznika statycznego bypassu. Układ detekcji 
zawarty jest standardowo w UPS

Transformator wejściowy do instalacji wewnętrznej 
lub w szafie zewnętrznej

Dla izolacji galwanicznej odbiorów od UPS lub
w przypadku zmiany sposobu uziemienia

Naścienna szafka zabezpieczeń baterii W celu rozłączania i ochrony zewnętrznych 
zestawów baterii

Sonda temperaturowa baterii wewnętrznych W przypadku temperaturowej kompensacji napięcia 
ładowania baterii wewnętrznych zasilacza

Sonda temperaturowa baterii zewnętrznych W przypadku temperaturowej kompensacji napięcia 
ładowania baterii zewnętrznych (długość przewodu 10 m)

Karta styków przekaźnikowych

Panel zdalnego monitorowania

Port RS485 z ModBus-RTU

Adapter Web/SNMP

Do przesyłania statusu UPS dla systemów PLC, SCADA lub 
AS400 za pomocą styków bezpotencjałowych

W celu monitorowania stanu UPS za pomocą diodowego 
panelu monitorującego w pomieszczeniu kontroli

Do przesyłania statusu UPS do BMS za pomocą 
portu RS485 z protokołem ModBus-RTU. 

Do połączenia z usługą teleserwisu

Do przesyłania statusu UPS do BMS za pomocą połączenia 
Ethernet i protokołu SNMP. Do monitorowania stanu UPS 

z dowolnej stacji roboczej. Do otrzymywania wiadomości SMS 
lub e-mail z UPS na każdym urządzeniu mobilnym

Wejście zewnętrznego wyłącznika awaryjnego 
(EPO)

Jeżeli wyłączenie awaryjne (EPO) ma być wyzwolone 
zdalnym przyciskiem

Wejście styku pomocniczego bypassu 
zewnętrznego

Wejście do współpracy z generatorami prądu

Wejście styku pomocniczego 
zabezpieczenia baterii

W celu monitorowania stanu zewnętrznego obejścia 
serwisowego

W celu zablokowania ładowania baterii podczas 
zasilania z generatora prądu

W celu monitorowania stanu zabezpieczenia 
baterii zewnętrznych

OBCIĄŻENIE 

OBCIĄŻENIE A OBCIĄŻENIE B

LOAD SYNC
BOX

OBCIĄŻENIE A OBCIĄŻENIE B

PRZEŁĄCZNIK 
BEZPIECZNIKOWY

Sieć Wyjście

Bypass

WEJŚCIE 
TRANSFORMATORA

SZAFA TRANSFORMATORA

QRA
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INGENIO MAX
Bezprzerwowy zasilacz awaryjny

3 fazy,  od 200 do 300 kVA

Właściwości
• Podwójna konwersja on-line 
• Konfiguracja beztransformatorowa
• Technologia Full IGBT
• Praca równoległa do 1,8 MVA

Aplikacje
• Średnie centra danych
• Sieci i serwery
• Systemy kontroli przemysłowej 
 i procesy automatyki
• Sprzęt medyczny
• Automatyka budynkowa



*zgodnie z IEC/EN 60896-21

Właściwości i korzyści
●  Trójpoziomowa technologia Green  
 Conversion, sprawność energetyczna do  
 97%, niskie zniekształcenia harmoniczne  
 oraz najniższy współczynnik TCO  
 w swojej kategorii.

●  Pełna moc znamionowa czynna,   
 zapewniająca optymalny dobór UPS  
 i jego wykorzystanie.

●  Konstrukcja beztransformatorowa dla  
 kompaktowych, lekkich i trwałych 
 systemów.

●  Technologia Full IGBT i elektroniczny
  układ PFC, zapewniające współczynnik
  mocy wejściowej równy 0,99 oraz 
 zniekształcenia prądu wejściowego
 THDi<3% dla pełnej kompatybilności ze  
 źródłami zasilającymi.

●  Tryb dynamicznego ładowania 
 (Dynamic Charging Mode), zapewniający
  uniwersalność w aplikacjach o długich
  czasach autonomii oraz szybki czas  
 ładowania baterii.

●  System Green Conversion Battery Care  
 (GCBC) dla wydłużenia czasu 
 eksploatacji baterii.

●  Kompleksowy zestaw opcji komunika- 
 cyjnych dla całkowitego, zdalnego 
 monitorowania pracy urządzenia.

●  Pełna zgodność z międzynarodowymi  
 standardami dla produktów, gwarantująca   
 najwyższą jakość.

ładowanie konserwacyjneGCBC

Green Conversion Battery Care vs ładowanie konserwacyjne

Żywotność baterii %

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

100%

95%

90%

85%

80%
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INGENIO 
MAX
Bezprzerwowy zasilacz awaryjny
3 fazy,  od 200 do 300 kVA
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Główne opcje
●  Transformator/autotransformator   
 dostosowujący napięcie.

●  Temperaturowa kompensacja napięcia  
 ładowania baterii.

●  Zewnętrzny bypass serwisowy w szafce  
 naściennej.

●  Rozłącznik baterii w szafce naściennej.

●  Szafki baterii dla dłuższych czasów 
 autonomii.

●  Zestaw pracy równoległej dla   
 współdzielenia obciążenia.

●  Zestaw do synchronizacji jednostek
  pojedynczych oraz dwóch systemów  
 równoległych.

●  Wyłączanie jednostek w pracy   
 równoległej w zależności od obciążenia  
 (Load Based Shutdown).

●  Wspólna bateria.

●  Cewka wyzwalająca rozłącznik bypassu.

●  Tryb Ultra High Efficiency (UHE).

●  Inne opcje na żądanie.



*zgodnie z IEC/EN 60896-21

        

Środowisko     

 Zakres temperatury pracy 0°C do +40°C 

 Zakres temperatury składowania -10°C do +70°C 

 Wysokość instalacji (m n.p.m.)  <1000 m bez redukcji mocy wyjściowej, >1000 m z redukcją mocy wyjściowej o 0,5% na każde 100 m 

 Hałas z odległości 1 m (dBA <60 

Standardy i certyfikaty  

 Zarządzanie jakością, środowiskiem,   
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 zdrowiem i bezpieczeństwem  

 Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1  

 EMC IEC/EN 62040-2 

 Aspekty środowiskowe IEC/EN 62040-4 

 Testy i właściwośc IEC/EN 62040-3 

 Stopień ochrony IEC 60529 

 Oznaczenie CE 

Inne właściwości

Dane techniczne INGENIO MAX                                    
 Jednostka (kVA)  200 250 300 

 Moc nominalna (kW)  200 250 300  

 Wymiary UPS Sz x G x W (mm)   850x950x1975  

 Waga UPS (kg)  720 850 930  

 Konfiguracja baterii        Zewnętrzne, 360÷372 cel, VRLA (inne na żądanie)  

Wejście                                                                                                            

 Podłączenie przewodów Stałe, 4 przewody dla prostownika i bypassu 

 
Napięcie nominalne

 400 Vac 3 fazy + neutralny (prostownik)
  380/400/415 Vac 3 fazy + neutralny (bypass) 

 Tolerancja napięcia -20%, +15% (prostownik) ±10% (bypass)     

 Częstotliwość i zakres 50/60 Hz, 45 do 65 Hz     

 Współczynnik mocy >0,99      

 Zniekształcenia THDi <3%      

Wyjście                                                                                                                                           

 Podłączenie przewodów Stałe, 4 przewody   

 Napięcie nominalne 380/400/415 Vac 3 fazy + neutralny 

 Częstotliwość 50/60 Hz    

 
Regulacja napięcia

 Statyczna ±1%;    
  dynamiczna: klasa 1 zgodnie z IEC/EN 62040-3   

 Współczynnik mocy Do 1, bez zmniejszania mocy 

 
Przeciążenie

 Falownik: 101÷125% przez 10 min, 126÷150% przez 30 s, >150% przez 0,1 s;
  Bypass: 150% ciągle, 1000% przez 1 cykl 

 Sprawność (AC/AC)* Do 99%   

 Klasyfikacja wg    
VFI-SS-111

  
 IEC/EN 62040-3  

Komunikacja oraz opcje funkcjonalne      

 Panel sterowania Dotykowy, kolorowy wyświetlacz  o przekątnej 10”, 1024x600 pixeli 

 

Komunikacja zdalna

 Standard: port RS232 i USB, styk monitorujący zabezpieczenie backfeed, terminal komunikacyjny 
   (zdalny wyłącznik awaryjny, stan wyłącznika baterii, stan zewnętrznego bypassu, 
   sygnalizacja pracy agregatu, zewnętrzny wyłącznik wyjściowy, zdalny transfer na bypass). 
   Opcje: adapter SNMP (Ethernet), serwer web (Ethernet), ModBus-TCP/IP (Ethernet), ModBus-RTU (RS485) 
   konwerter ModBus-RTU do Profibus DP; karta syków bezpotencjałowych; 
   zdalny panel monitorowania; oprogramowanie do zarządzania i zamykania systemów  

 Opcjonalne funkcje Transformator izolacyjny; transformator / autotransformator dostosowujący napięcie; zewnętrzny bypass serwisowy; 
 rozszerzające szafy baterii; naścienne szafki wyłącznika baterii; sensor temperatury baterii; zestaw pracy równoległej; 
  układ synchronizacji jednostek pojedynczych oraz systemów równoległych; inne opcje na żądanie  

System       

 Stopień ochrony IP 20 

 Kolor RAL 9005 

 Instalacja Możliwość rozmieszczenia szaf obok siebie i przy ścianie 

 Dostęp  Dostęp z przodu, podejście kablowe od dołu  

*zgodnie z IEC/EN 62040-3
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Opcje INGENIO MAX                                       

Zestaw pracy równoległej Kiedy jednostki pracują równolegle i współdzielą obciążenie

  Opis Kiedy używać  

Układ synchronizacji pojedynczych jednostek
Kiedy wymagana jest synchronizacja wyjść pojedynczych 

jednostek dla bezprzerwowego przełączania 
przełączników statycznych

Układ synchronizacji dwóch systemów 
równoległych UPS

Kiedy wymagana jest synchronizacja wyjść dwóch systemów 
składających się z zasilaczy UPS pracujących równolegle dla 

bezprzerwowego przełączania przełączników statycznych

Cewka wyzwalająca rozłącznik bypassu  
W celu pełnej ochrony przed energią zwrotną w przypadku 

awarii przełącznika statycznego bypassu. 
Układ detekcji zawarty jest standardowo w UPS

Transformator wejściowy do instalacji wewnętrznej 
lub w szafie zewnętrznej

Dla izolacji galwanicznej odbiorów od UPS lub 
w przypadku zmiany sposobu uziemienia

Naścienna szafka zabezpieczeń baterii W celu rozłączania i ochrony zewnętrznych zestawów baterii  

Sonda temperaturowa baterii zewnętrznych
W przypadku temperaturowej kompensacji napięcia 

ładowania baterii zewnętrznych 
(długość przewodu 10 m)

Karta styków przekaźnikowych

Port RS485 z ModBus-RTU

Adapter Web/SNMP

Do przesyłania statusu UPS dla systemów PLC, SCADA lub 
AS400 za pomocą styków bezpotencjałowych

Do przesyłania statusu UPS do BMS za pomocą 
portu RS485 z protokołem ModBus-RTU. 

Do połączenia z usługą teleserwisu

Do przesyłania statusu UPS do BMS za pomocą połączenia 
Ethernet i protokołu SNMP. Do monitorowania stanu UPS 
z dowolnej stacji roboczej. Do otrzymywania wiadomości 
SMS lub e-mail z UPS na każdym urządzeniu mobilnym

Wejście zewnętrznego wyłącznika awaryjnego 
(EPO)

Jeżeli wyłączenie awaryjne (EPO) ma być wyzwolone 
zdalnym przyciskiem

Wejście styku pomocniczego bypassu 
zewnętrznegot

Wejście sygnałowe dla zdalnego przełączenia 
w tryb bypass

Wejście styku pomocniczego zewnętrznego 
wyłącznika wyjściowego

W celu monitorowania stanu zewnętrznego 
obejścia serwisowego

W celu zdalnego przełączenia zasilacza w tryb 
pracy na bypassie

W celu monitorowania stanu zewnętrznego wyłącznika 
wyjściowego UPS

Wejście do współpracy z generatorami prądu

Wejście styku pomocniczego 
zabezpieczenia baterii

W celu zablokowania ładowania baterii podczas 
zasilania z generatora prądu

W celu monitorowania stanu zabezpieczenia 
baterii zewnętrznych
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Standard

Wejście kablowe od góry w poszerzonej szafie W celu podłączenia przewodów zasilających i wyjściowych 
od góry zasilacza UPS

OBCIĄŻENIE 

OBCIĄŻENIE A OBCIĄŻENIE B

LOAD SYNC
BOX

OBCIĄŻENIE A OBCIĄŻENIE B

Sieć Wyjście

Bypass

Górne 
podejście 
kablowe

WEJŚCIE 
TRANSFORMATORA

SZAFA TRANSFORMATORA

QRA

PRZEŁĄCZNIK 
BEZPIECZNIKOWY
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Bezprzerwowy zasilacz awaryjny
3 fazy, od 60 do 300 kVA

B9000FXS

Aplikacje
• Małe i średnie centra danych
• Sieci i serwery
• Systemy kontroli przemysłowej 
 i procesy automatyki
• Sprzęt medyczny
• Automatyka budynkowa

Właściwości
• Podwójna konwersja on-line
• Technologia Full IGBT
• Praca równoległa do 1,8 MVA



Główne opcjeWłaściwości i korzyści
●  Wysoka sprawność energetyczna    
 w trybie podwójnej konwersji i ECO dla  
 niskich kosztów operacyjnych i niskiego  
 wpływu na środowisko. 
●  Dostęp od przodu do wszystkich   
 krytycznych komponentów dla łatwej  
 konserwacji.               
●  Budowany transformator dla galwanicznej 
 izolacji DC/AC obciążeń przemysłowych. 
●  Podłączenie do pracy równoległej   
 i rozłączenie “na gorąco” dla łatwej 
 rozbudowy systemu. 
●  Technologia Full IGBT i elektroniczny
  układ PFC, zapewniające współczynnik
  mocy wejściowej równy 0,99 oraz 
 zniekształcenia prądu wejściowego
  THDi<3% dla pełnej kompatybilności ze
  źródłami zasilającymi.
●  Dokładne zarządzanie akumulatorami,  
 zapewniające minimalizację tętnień 
 pradu ładowania, kontrolę 
 prądu/napięcia zgodnie ze specyfikacjami 
 producentów akumulatorów  
 i automatyczny/ręczny test baterii, w celu  
 zachowania maksymalnej przewidywanej  
 trwałości akumulatora. 
●  Tryb dynamicznego ładowania 
 (Dynamic Charging Mode), zapewniający  
 uniwersalność w aplikacjach o długich
  czasach autonomii oraz szybki czas 
 ładowania baterii. 
●  Inteligentne zarządzanie podziałem  
 obciążenia w pracy równoległej, 
 synchronizacja pojedynczych systemów
  UPS i synchronizacja dwóch systemów
  równoległych dla optymalnej ochrony.
●  Podwójny układ DSP i mikrokontroler dla  
 maksymalnej wydajności i niezawodności.
●  Kontrola pracy równoległej oparta na  
 magistrali CAN-bus, zapewniająca wysoką
  dokładność podziału obciążenia oraz
  brak pojedynczego punktu awarii  
 w pracy równoległej.
●  Kompleksowy zestaw opcji 
 komunikacyjnych dla całkowitego, 
 zdalnego monitorowania pracy   
 urządzenia. 
●  Pełna zgodność z międzynarodowymi  
 standardami dla produktów, 
 gwarantująca najwyższą jakość. 

●  Stycznik zabezpieczenia Backfeed.
●  Transformator izolacyjny bypassu.
●  Transformator/autotransformator   
 dostosowujący napięcie.
●  Temperaturowa kompensacja napięcia  
 ładowania baterii.
●  Zewnętrzny bypass serwisowy w szafce  
 naściennej.
●  Rozłącznik baterii w szafce naściennej. 
●  Szafki baterii dla dłuższych czasów 
 autonomii.
●  Zestaw pracy równoległej dla   
 współdzielenia obciążenia. 
●  Układ synchronizacji dla pojedynczych  
 jednostek UPS. Układ synchronizacji  
 dwóch systemów równoległych UPS.
●  Górne podejście kablowe. 
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B9000FXS 
Bezprzerwowy zasilacz awaryjny 
3 fazy, od 60 do 300 kVA  

Dynamic Charging Mode (DCM)
Prąd ładowania baterii ustawić można 
powyżej wartości nominalnej, aż do limitu 
określonego dla DCM, w celu współpracy 
z bateriami o dużej pojemności. Dodatkowa 
moc ładowania dostarczana jest do baterii, 
o ile obciążenie jej nie wymaga. Jest to 
funkcja oprogramowania wewnętrznego.

Bypass

Sieć Wyjście



Dane techniczne B9000FXS                                   
 Jednostka (kVA) 60 80 100 125 160 200 250 300 

 Moc nominalna (kW) 54 72 90 112.5 144 180 225 270 

 Wymiary Sz x G x W (mm   815x825x1670    1200x860x1900  

 Waga UPS (kg) 570 600 625 660 715 970 1090 1170 

 Konfiguracja baterii Zewnętrzne, 300÷312 cel, VRLA (inne na żądanie)      

Wejście                                                                                                            

 Podłączenie przewodów Stałe, 3 przewody (prostownik), 4 przewody (bypass) 

 
Napięcie nominalne

 400 Vac 3 fazy (prostownik)
  380/400/415 Vac 3 fazy + neutralny (bypass) 

 Tolerancja napięcia -20%, +15% (prostownik); ±10% (bypass)  

 Częstotliwość i zakres 50/60 Hz, 45 do 65 Hz      

 Współczynnik mocy 0,99      

 Zniekształcenia THDi <3%      

Wyjście                                                                                                                                           

 Podłączenie przewodów Stałe, 4 przewody   

 Napięcie nominalne 380/400/415 Vac 3 fazy + neutralny   

 Częstotliwość 50/60 Hz    

 
Regulacja napięcia

 Statyczna ±1%;  
  dynamiczna: klasa 1 zgodnie z IEC/EN 62040-3    

 Współczynnik mocy Do 0,9, indukcyjny lub pojemnościowy, bez zmniejszania mocy 

 
Przeciążenie

 Falownik: 101÷125% przez 10 min, 126÷150% przez 1 min, 151÷199% przez 10 s, 200% przez 100 ms; 
  bypass: 150% ciągle, 1000% przez 1 cykl 

 Sprawność (AC/AC)* Do 98%    

 Klasyfikacja wg  
VFI-SS-111

 
 IEC/EN 62040-3  

Komunikacja oraz opcje funkcjonalne      

 Panel sterowania Graficzny wyświetlacz, panel mimiczny LED z klawiaturą, lokalny przycisk EPO 

 

Komunikacja zdalna

 Zawiera: port RS232 i USB; terminal komunikacyjny dla zdalnego wyłącznika awaryjnego (REPO),
  sygnalizacji stanu wyłącznika baterii, stanu zewnętrznego bypassu, sygnalizacja pracy agregatu.    
  Opcje: adapter SNMP (Ethernet), serwer web (Ethernet), ModBus-TCP/IP (Ethernet), ModBus-RTU (RS485),     
  konwerter ModBus-RTU do Profibus DP; karta syków bezpotencjałowych; zdalny panel monitorowania;  
  oprogramowanie do zarządzania i zamykania systemów 

  Transformator izolacyjny, transformator / autotransformator dostosowujący napięcie, zewnętrzny bypass serwisowy;
  szafy baterii, naścienne szafki wyłącznika baterii, sensor temperatury baterii, układ pracy równoległej;    
  górne podejście kablowe, układ synchronizacji dla pojedynczych systemów UPS i systemów równoległych (2 systemy UPS); 
  zabezpieczenie backfeed; inne opcje na żądanie 

System       

 Stopień ochrony IP 20 (inne na żądanie) 

 Kolor RAL 7016 (inne na żądanie) 

 Instalacja Możliwość rozmieszczenia szaf obok siebie i przy ścianie 

 Dostęp   Dostęp z przodu i od góry, podejście kablowe od dołu  

Opcjonalne funkcje 
rozszerzające

       

Środowisko     

 Zakres temperatury pracy 0°C do +40°C 

 Zakres temperatury składowania -10°C do +70°C 

 Wysokość instalacji (m n.p.m.)  <1000 m bez redukcji mocy wyjściowej, >1000 m z redukcją mocy wyjściowej o 0,5% na każde 100 m 

 Hałas z odległości 1m (dBA) <62 

Standardy i certyfikaty  

 Zarządzanie jakością,   
 środowiskiem, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007
 zdrowiem i bezpieczeństwem   

 Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1  

 EMC IEC/EN 62040-2 

 Aspekty środowiskowe IEC/EN 62040-4 

 Testy i właściwości IEC/EN 62040-3 (VFI-SS-111) 

 Stopień ochrony IEC 60529 

 Oznaczenie CE 

Inne właściwości
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*certyfikowane przez TÜV NORD zgodnie z IEC/EN 62040-3
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Opcje B9000FXS                           

Zestaw pracy równoległej

Układ synchronizacji pojedynczych jednostek

Układ synchronizacji dwóch systemów 
równoległych UPS

Stycznik zabezpieczenia Backfeed

Górne podejście kablowe (w poszerzonej szafie)

Transformator izolacyjny bypassu 
(w poszerzonej szafie)

Kiedy jednostki pracują równolegle i współdzielą obciążenie

Kiedy wymagana jest synchronizacja wyjść 
pojedynczych jednostek dla bezprzerwowego przełączania 

przełączników statycznych

Kiedy wymagana jest synchronizacja wyjść dwóch systemów 
składających się z zasilaczy UPS pracujących równolegle dla 

bezprzerwowego przełączania przełączników statycznych

W celu pełnej ochrony przed energią zwrotną w przypadku 
awarii przełącznika statycznego bypassu

W celu podłączenia przewodów zasilających 
i wyjściowych od góry zasilacza UPS

Dla izolacji galwanicznej odbiorów od UPS lub 
w przypadku zmiany sposobu uziemienia

Karta styków przekaźnikowych

Panel zdalnego monitorowania

Port RS485 z ModBus-RTU

Adapter Web/SNMP

Do przesyłania statusu UPS do BMS za pomocą 
portu RS485 z protokołem ModBus-RTU. 

Do połączenia z usługą teleserwisu

Do przesyłania statusu UPS do BMS za pomocą połączenia 
Ethernet i protokołu SNMP. Do monitorowania stanu UPS 
z dowolnej stacji roboczej. Do otrzymywania wiadomości 
SMS lub e-mail z UPS na każdym urządzeniu mobilnym

Do przesyłania statusu UPS dla systemów PLC, SCADA lub 
AS400 za pomocą styków bezpotencjałowych

W celu monitorowania stanu UPS za pomocą diodowego 
panelu monitorującego w pomieszczeniu kontroli

  Opis Kiedy używać  

Sonda temperaturowa baterii W przypadku temperaturowej kompensacji napięcia 
ładowania baterii zewnętrznych (długość przewodu 10 m)

Szafka rozłącznika baterii W celu rozłączania i ochrony zewnętrznych zestawów baterii

Wejście zewnętrznego wyłącznika awaryjnego 
(EPO)

Jeżeli wyłączenie awaryjne (EPO) ma być wyzwolone 
zdalnym przyciskiem

Wejście styku pomocniczego bypassu 
zewnętrznego

Wejście do współpracy z generatorami prądu

Wejście styku pomocniczego 
zabezpieczenia baterii

W celu monitorowania stanu zewnętrznego 
obejścia serwisowego

W celu zablokowania ładowania baterii podczas 
zasilania z generatora prądu

W celu monitorowania stanu zabezpieczenia 
baterii zewnętrznych

Standard

OBCIĄŻENIE 

OBCIĄŻENIE A OBCIĄŻENIE B

LOAD SYNC
BOX

OBCIĄŻENIE A OBCIĄŻENIE B

Sieć Wyjście

Bypass

WEJŚCIE 
TRANSFORMATORA

SZAFA TRANSFORMATORA

QRA

PRZEŁĄCZNIK 
BEZPIECZNIKOWY

Górne 
podejście 
kablowe
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Bezprzerwowy zasilacz awaryjny
3 fazy, od 400 do 800 kVA 

B9600FXS

Aplikacje
• Średnie centra danych
• Sieci i serwery
• Systemy kontroli przemysłowej 
 i procesy automatyki
• Sprzęt medyczny
• Automatyka budynkowa

Właściwości
• Podwójna konwersja on-line
• Technologia Full IGBT
• Praca równoległa do 4,8 MVA



Główne opcjeWłaściwości i korzyści 

Dynamic Charging Mode (DCM)
Prąd ładowania baterii ustawić można 
powyżej wartości nominalnej, aż do limitu 
określonego dla DCM, w celu współpracy  
z bateriami o dużej pojemności. Dodatkowa 
moc ładowania dostarczana jest do baterii, 
o ile obciążenie jej nie wymaga. Jest to 
funkcja oprogramowania wewnętrznego.

●  Bypass ręczny w poszerzonej szafie.
●  Transformator izolacyjny bypassu.
●  Transformator/autotransformator   
 dostosowujący napięcie.
●  Temperaturowa kompensacja napięcia  
 ładowania baterii. 
●  Zewnętrzny bypass serwisowy w szafce  
 naściennej.
●  Rozłącznik baterii w szafce naściennej. 
●  Szafki baterii dla dłuższych czasów 
 autonomii. 
●  Zestaw pracy równoległej dla   
 współdzielenia obciążenia.
●  Układ synchronizacji dla pojedynczych  
 jednostek UPS. Układ synchronizacji 
 dwóch systemów równoległych UPS.
●  Górne podejście kablowe. 
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B9600FXS 
Bezprzerwowy zasilacz awaryjny 
3 fazy, od 400 do 800 kVA  

Bypass

Sieć Wyjście

●  Wysoka sprawność energetyczna    
 w trybie podwójnej konwersji i ECO dla  
 niskich kosztów operacyjnych i niskiego  
 wpływu na środowisko. 
●  Dostęp od przodu do wszystkich   
 krytycznych komponentów dla łatwej  
 konserwacji.               
●  Budowany transformator dla galwanicznej
  izolacji DC/AC obciążeń przemysłowych.
●  Wbudowany stycznik bypassu,   
 zapewniający pełną ochronę przed  
 prądem zwrotnym i bezpieczeństwo 
 operatora bez dodatkowych kosztów  
 instalacji.
●  Podłączenie do pracy równoległej   
 i rozłączenie “na gorąco” dla łatwej 
 rozbudowy systemu. 
●  Technologia Full IGBT i elektroniczny
  układ PFC, zapewniające współczynnik
  mocy wejściowej równy 0,99 oraz
  zniekształcenia prądu wejściowego
  THDi<3% dla pełnej kompatybilności ze
  źródłami zasilającymi.
●  Dokładne zarządzanie akumulatorami,  
 zapewniające minimalizację tętnień  
 pradu ładowania, kontrolę prądu/  
 napięcia zgodnie ze specyfikacjami 
 producentów akumulatorów i 
 automatyczny/ręczny test baterii, w celu  
 zachowania maksymalnej przewidywanej  
 trwałości akumulatora.
●  Tryb dynamicznego ładowania 
 (Dynamic Charging Mode), zapewniający  
 uniwersalność w aplikacjach o długich
  czasach autonomii oraz szybki czas  
 ładowania baterii. 
●  Inteligentne zarządzanie podziałem  
 obciążenia w pracy równoległej, 
 synchronizacja pojedynczych systemów  
 UPS i synchronizacja dwóch systemów  
 równoległych dla optymalnej ochrony. 
●  Podwójny układ DSP i mikrokontroler dla  
 maksymalnej wydajności i niezawodności. 
●  Kontrola pracy równoległej oparta na  
 magistrali CAN-bus, zapewniająca wysoką  
 dokładność podziału obciążenia oraz  
 brak pojedynczego punktu awarii 
 w pracy równoległej. 
●  Kompleksowy zestaw opcji komunika- 
 cyjnych dla całkowitego, zdalnego 
 monitorowania pracy urządzenia.
●  Pełna zgodność z międzynarodowymi  
 standardami dla produktów, gwarantująca  
 najwyższą jakość. 



Dane techniczne B9600FXS                                                                                                                 
 Jednostka (kVA) 400 500 600 800 

 Moc nominalna (kW) 360 450 540 720 

 Wymiary Sz x W x G (mm)  1990x990x1920 2440x990x2020 2440x990x2020 3640x990x1920 

 Waga UPS (kg) 1820 2220 2400 3600 

 Konfiguracja baterii Zewnętrzne, 300÷312 cel, VRLA (inne na żądanie)     

Wejście                                                                                                            

 Podłączenie przewodów Stałe, 3 przewody (prostownik), 4 przewody (bypass) 

 
Napięcie nominalne

 400 Vac 3 fazy (prostownik)
  380/400/415 Vac 3 fazy + neutralny (bypass) 

 Tolerancja napięcia -20%, +15% (prostownik); ±10% (bypass)   

 Częstotliwość i zakres 50/60 Hz, 45 do 65 Hz      

 Współczynnik mocy 0,99      

 Zniekształcenia THDi <3%      

Wyjście                                                                                                                                           

 Podłączenie przewodów Stałe, 4 przewody  

 Napięcie nominalne 380/400/415 Vac 3 fazy + neutralny  

 Częstotliwość 50/60 Hz    

 Regulacja napięcia Statyczna ±1%;    
  dynamiczna: klasa 1 zgodnie z IEC/EN 62040-3    

 Współczynnik mocy Do 0,9, indukcyjny lub pojemnościowy, bez zmniejszania mocy 

 
Przeciążenie

 Falownik: 101÷125% przez 10 min, 126÷150% przez 1 min, 151÷199% przez 10 s, 200% przez 100 ms;
  bypass: 150% ciągle, 1000% przez 1 cykl 

 Sprawność (AC/AC)* Do 98%   

 Klasyfikacja wg   
 IEC/EN 62040-3  

Komunikacja oraz opcje funkcjonalne      

 Panel sterowania Graficzny wyświetlacz, panel mimiczny LED z klawiaturą, lokalny przycisk EPO 

 

Komunikacja zdalna

 Zawiera: port RS232 i USB; terminal komunikacyjny dla zdalnego wyłącznika awaryjnego (REPO),
  sygnalizacji stanu wyłącznika baterii, stanu zewnętrznego bypassu, sygnalizacja pracy agregatu.    
  Opcje: adapter SNMP (Ethernet), serwer web (Ethernet), ModBus-TCP/IP (Ethernet), ModBus-RTU (RS485),     
  konwerter ModBus-RTU do Profibus DP; karta syków bezpotencjałowych; zdalny panel monitorowania;  
  oprogramowanie do zarządzania i zamykania systemów  

  Transformator izolacyjny, transformator / autotransformator dostosowujący napięcie, zewnętrzny bypass serwisowy; 
  szafy baterii, szafki wyłącznika baterii, sensor temperatury baterii, układ pracy równoległej;  
  górne podejście kablowe, układ synchronizacji dla pojedynczych systemów UPS 
   i systemów równoległych (2 systemy UPS) 

System       

 Stopień ochrony IP 20 (inne na żądanie) 

 Kolor RAL 7016 (inne na żądanie) 

 Instalacja Możliwość rozmieszczenia szaf obok siebie i przy ścianie 

 Dostęp   Dostęp z przodu i od góry, podejście kablowe od dołu  

VFI-SS-111

       

Środowisko     

 Zakres temperatury pracy 0°C do +40°C 

 Zakres temperatury składowania -10°C do +70°C 

 Wysokość instalacji (m n.p.m.) <1000 m bez redukcji mocy wyjściowej, >1000 m z redukcją mocy wyjściowej o 0,5% na każde 100 m 

 Hałas z odległości 1m (dBA) <62 

Standardy i certyfikaty  

 Zarządzanie jakością,   
 środowiskiem, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007
 zdrowiem i bezpieczeństwem   

 Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1  

 EMC IEC/EN 62040-2 

 Aspekty środowiskowe IEC/EN 62040-4 

 Testy i właściwości IEC/EN 62040-3 

 Stopień ochrony IEC 60529 

 Oznaczenie CE 

Inne właściwości

Opcjonalne funkcje rozszerzające
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*certyfikowane przez TÜV NORD zgodnie z IEC/EN 62040-3
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Opcje B9600FXS                                      
  Opis Kiedy używać  

Zestaw pracy równoległej

Układ synchronizacji pojedynczych jednostek
Kiedy wymagana jest synchronizacja wyjść pojedynczych 

jednostek dla bezprzerwowego przełączania 
przełączników statycznych

Kiedy jednostki pracują równolegle i współdzielą obciążenie

Układ synchronizacji dwóch systemów 
równoległych UPS

Kiedy wymagana jest synchronizacja wyjść dwóch systemów 
składających się z zasilaczy UPS pracujących równolegle dla 

bezprzerwowego przełączania przełączników statycznych

Stycznik zabezpieczenia Backfeed

Górne podejście kablowe
Bypass serwisowy

W celu podłączenia przewodów zasilających 
i wyjściowych od góry zasilacza UPS.

Seria B9600FXS posiada opcjonalny bypass serwisowy 
dla redukcji kosztów w przypadku, 

gdy jest on instalowany na zewnątrz.

W celu pełnej ochrony przed energią zwrotną w przypadku 
awarii przełącznika statycznego bypassu

Transformator izolacyjny bypassu Dla izolacji galwanicznej odbiorów od UPS lub 
w przypadku zmiany sposobu uziemienia

Karta styków przekaźnikowych

Panel zdalnego monitorowania

Port RS485 z ModBus-RTU

Adapter Web/SNMP

Do przesyłania statusu UPS do BMS za pomocą 
portu RS485 z protokołem ModBus-RTU. 

Do połączenia z usługą teleserwisu

Do przesyłania statusu UPS do BMS za pomocą połączenia 
Ethernet i protokołu SNMP. Do monitorowania stanu UPS 
z dowolnej stacji roboczej. Do otrzymywania wiadomości 
SMS lub e-mail z UPS na każdym urządzeniu mobilnym

Do przesyłania statusu UPS dla systemów PLC, SCADA lub 
AS400 za pomocą styków bezpotencjałowych

W celu monitorowania stanu UPS za pomocą diodowego 
panelu monitorującego w pomieszczeniu kontroli

Sonda temperaturowa baterii
W przypadku temperaturowej kompensacji napięcia 

ładowania baterii zewnętrznych 
(długość przewodu 10 m)

Naścienna szafka zabezpieczeń baterii W celu rozłączania i ochrony zewnętrznych zestawów baterii 

Wejście zewnętrznego wyłącznika 
awaryjnego (EPO)

Jeżeli wyłączenie awaryjne (EPO) ma być wyzwolone 
zdalnym przyciskiem

Wejście styku pomocniczego bypassu 
zewnętrznego

Wejście do współpracy z generatorami prądu

Wejście styku pomocniczego 
zabezpieczenia baterii

W celu monitorowania stanu zewnętrznego 
obejścia serwisowego

W celu zablokowania ładowania baterii podczas 
zasilania z generatora prądu

W celu monitorowania stanu zabezpieczenia 
baterii zewnętrznych

Standard

Standard

OBCIĄŻENIE 

OBCIĄŻENIE A OBCIĄŻENIE B

LOAD SYNC
BOX

OBCIĄŻENIE A OBCIĄŻENIE B

Sieć Wyjście

Bypass

Górne 
podejście 
kablowe

WEJŚCIE 
TRANSFORMATORA

SZAFA TRANSFORMATORA

QRA

PRZEŁĄCZNIK 
BEZPIECZNIKOWY
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Bezprzerwowy zasilacz awaryjny
3 fazy, od 400 kW do 1,6 MW

UPSAVER

Aplikacje
• Duże centra danych

Właściwości
• Modułowy, trójfazowy
• Praca równoległa do 12,8 MVA
• 4 tryby pracy
• Niski współczynnik TCO
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Główne opcje
●  Centralny bypass statyczny.

●  Modułowy układ baterii.

●  Transformator/autotransformator   
 dostosowujący napięcie.

●  Temperaturowa kompensacja napięcia  
 ładowania baterii.

●  Szafki baterii dla dłuższych czasów 
 autonomii.

●  Zestaw pracy równoległej dla   
 współdzielenia obciążenia.

●  Układ synchronizacji dla pojedynczych  
 jednostek UPS. Układ synchronizacji 
 dwóch systemów równoległych UPS.

Właściwości i korzyści
●  Opatentowana technologia Green  
 Conversion, zapewiająca wysoką   
 sprawność energetyczną i ochronę  
 baterii dla ciągłych oszczędności   
 podczas pracy normalnej i konserwacji.

●  Tryb Current Parallel Mode (CPM) 
 eliminuje prądy krążące pomiędzy  
 modułami mocy, zwiększając w ten  
 sposób wydajność systemu i zapewniając  
 niezawodną rozbudowę do pełnej mocy.

●  Cztery tryby pracy dostarczające   
 najlepszą sprawność w każdych 
 warunkach: 96% w trybie podwójnej  
 konwersji DHE, 97% w trybie aktywnego  
 filtrowania VHE, 98% w trybie ECO,
 99,5% w trybie najwyższej sprawności  
 UHE.

●  Cztery poziomy modułowości dla 
 maksymalnej elastyczności i szybkiej  
 konserwacji.

●  Specyficzna konstrukcja szafy I/O 
 zapewnia rzeczywistą rozbudowę na  
 gorąco i łatwą konserwację bez 
 przestojów i bez przełączania na bypass.

●  Wyłączanie modułów w zależności  
 od obciążenia, w celu uzyskania wyższej  
 sprawności energetycznej.

●  Stycznik zabezpieczenia backfeed dla  
 kompletnej ochrony i bezpieczeństwa  
 operatora bez dodatkowych kosztów  
 instalacyjnych*.

●  Niski współczynnik całkowitego kosztu 
 posiadania (TCO) i najlepszy wskaźnik  
 PUE dla niskiego oddziaływania na  
 środowisko.

*warunki stosowania

UPSAVER 
Bezprzerwowy zasilacz awaryjny 
3 fazy, od 400 kW do 1,6 MW 
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Dane techniczne UPSAVER                                                                                                                 
 Jednostka (kVA) 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

 Moc nominalna N (kW) 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

 Moc nominalna N+1 (kW) 200 400 600 800 1000 1200 1400 

 Wymiary UPS Sz x G x W (mm)* 2350x970x2100 2950x970x2100 3900x970x2100 4500x970x2100 5100x970x2100 6800x970x2100 7400x970x2100 

 Waga UPS (kg)* 1660 2260 2920 3590 4190 4960 5560 

 Konfiguracja baterii        Zewnętrzne, 360÷372 cel, VRLA (inne nażądanie)  

Wejście                                                                                                     
 Podłączenie przewodów Stałe, 4 przewody dla prostownika i bypassu 

 
Napięcie nominalne

 400 Vac 3 fazy + neutralny (prostownik),  
  380/400/415 Vac 3 fazy + neutralny (bypass) 

 Tolerancja napięcia ‘-20%, +15% (prostownik), ±10% (bypass) 

 Częstotliwość i zakres 50/60 Hz, 45 do 65 Hz 

 Współczynnik mocy 0,99 

 Zniekształcenia THDi <3% 

Wyjście     
 Podłączenie przewodów Stałe, 4 przewody 

 Napięcie nominalne 380/400/415 Vac 3 fazy + neutralny 

 Częstotliwość 50/60 Hz 

 
Regulacja napięcia (VFI)

 Statyczna ±1%;  
  dynamiczna: klasa 1 zgodnie z IEC/EN 62040-3 

 Współczynnik mocy Każdy współczynnik mocy (pojemnościowy lub indukcyjny) do 1, bez zmniejszania mocy 

 
Przeciążenie

 Falownik: 101÷125% przez 10 min; 126÷150% przez 1 min; 
  bypass: 150% ciągle, 1000% przez 1 cykl 

 Sprawność AC/AC** Do 99,5% 

 Klasyfikacja wg IEC/EN 62040-3 VFI-SS-111 

Komunikacja oraz opcje funkcjonalne      

 Panel sterowania Dotykowy, kolorowy wyświetlacz  o przekątnej 10”, 1024x600 pixeli 

 

Komunikacja zdalna

 Standard: port RS232 i USB; terminal komunikacyjny (zdalne wyłączenie awaryjne, sygnalizacja 
  stanu wyłącznika baterii, stanu zewnętrznego bypassu, sygnalizacja pracy agregatu, zewnętrzny
  wyłącznik wyjściowy, zdalny transfer na bypass); karta styków bezpotencjałowych; karta ModBus-RTU (RS485);    
  Opcje: ModBus-TCP/IP (Ethernet); konwerter ModBus-RTU do PROFIBUS DP  

 Opcjonalne funkcje rozszerzające Transformator izolacyjny; szafy baterii; naścienne szafki wyłącznika baterii; sensor temperatury baterii;
  zestaw pracy równoległej; układ synchronizacji jednostek pojedynczych oraz systemów równoległych; inne opcje na żądanie  

System   
 Stopień ochrony IP 20 

 Kolor RAL 9005 

 Instalacja Możliwość rozmieszczenia szaf obok siebie i przy ścianie 

 Dostęp Dostęp z przodu i z góry, podejście kablowe od góry i dołu 

 Konfiguracja równoległa Do 8 UPS, całkowita moc 12,8 MW 

       

Środowisko     
 Temperatura pracy 0°C do +40°C 

 Temperatura składowania -10°C do +70°C 

 Wysokość instalacji (m n.p.m.) <1000 m bez redukcji mocy wyjściowej, >1000 m z redukcją mocy wyjściowej o 0,5% na każde 100 m 

 Hałas z odległości 1m (dBA) <50 (UHE) 

Standardy i certyfikaty   

 Zarządzanie jakością, środowiskiem,    
 zdrowiem i bezpieczeństwem  

 Bezpieczeństwo  IEC/EN 62040-1  

 EMC IEC/EN 62040-2 

 Aspekty środowiskowe IEC/EN 62040-4 

 Testy i właściwości IEC/EN 62040-3 

 Stopień ochrony IEC 60529 

 Oznaczenie CE 

Inne właściwości

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007

* odnosi się do konfiguracji z baterią rozproszoną, rozproszonym układem bypass, dolnym podejściem kablowym. Dla pozostałych konfiguracji prosimy o kontakt z działem sprzedaży  
** zgodnie z IEC/EN 62040-3



Wejście zewnętrznego wyłącznika awaryjnego 
(EPO)

Jeżeli wyłączenie awaryjne (EPO) ma być wyzwolone 
zdalnym przyciskiem

Wejście styku pomocniczego bypassu 
zewnętrznego

Wejście sygnałowe dla zdalnego przełączenia 
w tryb bypass

Wejście styku pomocniczego zewnętrznego 
wyłącznika wyjściowego

W celu monitorowania stanu zewnętrznego 
obejścia serwisowego

W celu zdalnego przełączenia zasilacza 
w tryb pracy na bypassie

W celu monitorowania stanu zewnętrznego 
wyłącznika wyjściowego UPS

Wejście do współpracy z generatorami prądu

Wejście styku pomocniczego 
zabezpieczenia baterii

W celu zablokowania ładowania baterii podczas 
zasilania z generatora prądu

W celu monitorowania stanu zabezpieczenia 
baterii zewnętrznych
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Opcje UPSAVER                           

Zestaw pracy równoległej

Układ synchronizacji pojedynczych jednostek

Układ synchronizacji dwóch systemów 
równoległych UPS

Stycznik zabezpieczenia Backfeed 
(wersja z rozproszonym układem bypass)

Transformator izolacyjny w poszerzonej szafie

Kiedy jednostki pracują równolegle i współdzielą obciążenie

Kiedy wymagana jest synchronizacja wyjść pojedynczych 
jednostek dla bezprzerwowego przełączania 

przełączników statycznych

Kiedy wymagana jest synchronizacja wyjść dwóch systemów 
składających się z zasilaczy UPS pracujących równolegle dla 

bezprzerwowego przełączania przełączników statycznych

W celu pełnej ochrony przed energią zwrotną w przypadku 
awarii przełącznika statycznego bypassu

Dla izolacji galwanicznej odbiorów od UPS lub w przypadku 
zmiany sposobu uziemienia

Karta styków przekaźnikowych Do przesyłania statusu UPS dla systemów PLC, SCADA lub 
AS400 za pomocą styków bezpotencjałowych

  Opis Kiedy używać  

Port RS485 z ModBus-RTU
Do przesyłania statusu UPS do BMS za pomocą 

portu RS485 z protokołem ModBus-RTU. 
Do połączenia z usługą teleserwisu

Standard

Sonda temperaturowa baterii
W przypadku temperaturowej kompensacji napięcia 

ładowania baterii zewnętrznych 
(długość przewodu 10 m)

Standard

Standard

Standard

OBCIĄŻENIE 

OBCIĄŻENIE A OBCIĄŻENIE B

LOAD SYNC
BOX

OBCIĄŻENIE A OBCIĄŻENIE B

Sieć Wyjście

Bypass

WEJŚCIE 
TRANSFORMATORA

SZAFA TRANSFORMATORA

QRA
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Właściwości
• Zgodność z EN 50171
• Podwójna konwersja on-line
• Praca równoległa do 960 kVA

Aplikacje
• Systemy alarmowe      
 i bezpieczeństwa
• Oświetlenie awaryjne
• Systemy przeciwpożarowe
• Urządzenia bezpieczeństwa

Emergency Central Systems
1 faza, 3 fazy, od 10 do 160 kVA

ECS
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Właściwości i korzyści
●  Technologia Green Conversion
  zapewniająca wysoką sprawność  
 energetyczną i wydłużoną żywotność  
 komponentów UPS.
●  Kompaktowa konstrukcja 
 beztransformatorowa zapewniająca  
 niewielkie rozmiary.
●  Łatwy dostęp dla szybkiej konserwacji 
 i niskiego MTTR.

Główne opcje
●  Zestaw trybu AO+EO.

●  Transformator izolacyjny.
●  Osobne wejście dla prostownika   
 i bypassu dla trójfazowych modeli  
 E8000 ECS.
●  Zestaw pracy równoległej.
●  Zabezpieczenie backfeed (standard  
 w jednostkach 10, 15 i 20 kVA).

Zgodność ze standardem 
EN 50171
●  Ciągłe przeciążenie do 120%.
●  Baterie o projektowanej żywotności  
 10 lat.
●  Kwasoodporne szafy bateryjne  
 i stojaki.
●  Zabezpieczenie przed odwrotną  
 polaryzacją baterii.
●  Zabezpieczenie przed głębokim  
 rozładowaniem.
●  Zabezpieczenie zwarciowe.
●  Ładowarka baterii zapewniająca 80% 
 autonomii w czasie 12 godzin.
●  Kompensacja temperaturowa   
 ładowania baterii.
●  Obudowa metalowa IP20 zgodnie   
 z EN 60598-1.

E8000 ECS INGENIO ECS

Tryby pracy

Tryb przełączany - Always On (AO)
Odbiorniki są normalnie zasilane przez 
bypass. Podczas awarii sieci, falownik 
bezprzerwowo przejmuje obciążenie.

Tryb bezprzerwowy - Always On (AO)
Odbiorniki są normalnie zasilane przez 
falownik.

Tryb przełączania z dodatkowym 
sterowaniem dla częściowego 
załączania obciążenia - Always On + 
Emergency Only (AO+EO)
Część obciążenia zasilana jest przez 
falownik lub bypass, podczas gdy pozostała 
część odbiorników załączana jest tylko 
podczas awarii zasilania.

ECS 
Emergency Central Systems 
1 faza, 3 fazy, od 10 do 160 kVA  



Dane techniczne E8031 ECS - E8033 ECS                                      
 Jednostka (kVA) 10 15 20 30 40 50 

 Moc nominalna (kW) 9 13.5 18 27 36 45 

 Moc nominalna zgodnie z EN 50171 (kW) 7.5 11.3 15 22.5 30 37.5  

 Wymiary UPS Sz x G x W (mm)    450x670x1200        

 Waga UPS (kg) 100 110 110 140 140 170 

 Konfiguracja baterii Zewnętrzne, 360÷372 cel, VRLA (inne na żądanie)     

Wejście                                                                                               

 
Podłączenie przewodów

 Jednostki 3/1: stałe, 4 przewody (prostownik),  
Jednostki 3/3: stałe, 4 przewody

                     
  2 przewody (bypass) 

(osobne wejście bypassu na żądanie)
 

  Jednostki 3/3: stałe, 4 przewody   
  (osobne wejście dla bypassu dostępne na żądanie)  

 Napięcie nominalne
 400 Vac 3fazy + neutralny (prostownik) 

400 Vac 3 fazy + neutralny (prostownik)
                     

  220/230/240 Vac (bypass w konfiguracji 3/1)  

 Tolerancja napięcia -20%, +15% (prostownik); ±10% (bypass)  

 Częstotliwość i zakres 50/60 Hz, 45 do 65 Hz      

 Współczynnik mocy 0,99       

 Zniekształcenia THDi <4%       

Wyjście                                                                                            

 Podłączenie przewodów
 Jednostki 3/1: stałe, 2 przewody 

Jednostki 3/3: stałe, 4 przewody
                     

  Jednostki 3/3: stałe, 4 przewody  

 Napięcie nominalne
 Jednostki 3/1: 220/230/240 Vac 1 faza   

380/400/415 Vac 3 fazy + neutralny
  Jednostki 3/3: 380/400/415 Vac 3 fazy + neutralny  

 Częstotliwość 50/60 Hz    

 Regulacja napięcia Statyczna ±1%; dynamiczna: klasa 1 zgodnie z IEC/EN 62040-3    

 Współczynnik mocy Do 0,9, indukcyjny lub pojemnościowy, bez zmniejszania mocy 

 
Przeciążenie*

 120% ciągle; 
   150% przez 10 min; 
   180% przez 60 s 

 Sprawność (AC/AC)** Do 98% 

 Klasyfikacja wg IEC/EN 62040-3  VFI-SS-111 

Komunikacja oraz opcje funkcjonalne        

  Panel sterowania  Graficzny wyświetlacz, panel mimiczny LED z klawiaturą, lokalny przycisk EPO  

 

Komunikacja zdalna

 Standard: port RS232 i USB; terminal do podłączenia zdalnego styku wyłącznika baterii.
  Opcje: terminal komunikacyjne (zdalny wyłącznik awaryjny, stan wyłącznika baterii, stan zewnętrznego bypassu, 
  sygnalizacja pracy agregatu); adapter SNMP (Ethernet), serwer web (Ethernet), ModBus-TCP/IP (Ethernet), 
  ModBus-RTU (RS485), konwerter ModBus-RTU do PROFIBUS DP; karta styków bezpotencjałowych; 
  zdalny panel monitorowania; oprogramowanie dla zarządzania i zamykania systemów 

 

Opcjonalne funkcje rozszerzające

 Transformator izolacyjny, transformator / autotransformator dostosowujący napięcie, zewnętrzny bypass serwisowy;  
  szafy baterii; naścienne szafki wyłącznika baterii, sensor temperatury baterii, układ synchronizacji jednostek pojedynczych; 
  zestaw trybów AO+EO; osobne wejście dla prostownika i bypassu (dla modeli z wyjściem trójfazowym); 
  zestaw pracy równoległej; zabezpieczenie backfeed (standard w jednostkach 10, 15 i 20 kVA); inne opcje na żądanie 

System   

 Stopień ochrony IP 20 

 Kolor RAL 7016 

 Instalacja 10 cm od ściany, możliwość rozmieszczenia szaf obok siebie 

 Dostęp Dostęp z przodu i od góry, podejście kablowe od dołu 

*zgodnie z EN 50171   **zgodnie z IEC/EN 62040-3
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Środowisko     

 Zakres temperatury pracy 0°C do +40°C 

 Zakres temperatury składowania -10°C do +70°C 

 Wysokość instalacji (m n.p.m.) <1000 m bez redukcji mocy wyjściowej, >1000 m z redukcją mocy wyjściowej o 0,5% na każde 100 m 

 Hałas z odległości 1 m (dBA) <52 

Standardy i certyfikaty   

 CPSS EN 50171 

 Zarządzanie jakością, środowiskiem,   
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 zdrowiem i bezpieczeństwem  

 Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1  

 EMC IEC/EN 62040-2 

 Aspekty środowiskowe IEC/EN 62040-4 

 Testy i właściwości IEC/EN 62040-3 

 Stopień ochrony IEC 60529 

 Oznaczenie CE 

Inne właściwości    
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Środowisko     

 Zakres temperatury pracy 0°C do +40°C 

 Zakres temperatury składowania -10°C do +70°C 

 Wysokość instalacji (m n.p.m.) <1000 m bez redukcji mocy wyjściowej, >1000 m z redukcją mocy wyjściowej o 0,5% na każde 100 m 

 Hałas z odległości 1 m (dBA) <60 

Standardy i certyfikaty  

 CPSS EN 50171 

 Zarządzanie jakością, środowiskiem,   
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 zdrowiem i bezpieczeństwem  

 Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1  

 EMC IEC/EN 62040-2 

 Aspekty środowiskowe IEC/EN 62040-4 

 Testy i właściwości IEC/EN 62040-3 

 Stopień ochrony IEC 60529 

 Oznaczenie CE 

Dane techniczne INGENIO ECS                                   
 Jednostka (kVA) 60 80 100 125 160  

 Moc nominalna (kW) 60 80 100 125 160 

 Moc nominalna zgodnie z EN 50171 (kW) 50 67 83 104 133 

 Wymiary UPS Sz x G x W (mm)    560x940x1800   

 Waga UPS (kg) 250  300 320 360 380  

 Konfiguracja baterii         Zewnętrzne, 360÷372 cel, VRLA (inne na żądanie)   

Wejście                                                                                                            

 Podłączenie przewodów Stałe, 4 przewody dla prostownika i bypassu 

 
Napięcie nominalne

 400 Vac 3 fazy + neutralny (prostownik)
  380/400/415 Vac 3 fazy + neutralny (bypass) 

 Tolerancja napięcia -20%, +15% (prostownik); ±10% (bypass)     

 Częstotliwość i zakres 50/60 Hz, 45 do 65 Hz     

 Współczynnik mocy >0.99      

 Zniekształcenia THDi <3%      

Wyjście                                                                                                                                           

 Podłączenie przewodów Stałe, 4 przewody  

 Napięcie nominalne 380/400/415 Vac 3 fazy + neutralny 

 Częstotliwość 50/60 Hz    

 
Regulacja napięcia

 Statyczna ±1%;  
  dynamiczna: klasa 1 zgodnie z IEC/EN 62040-3    

 Współczynnik mocy Do 1, bez zmniejszania mocy 

 
Przeciążenie*

 120% ciągle; 
   150% przez 10 min;    
  180% przez 60 s   

 Sprawność (AC/AC)** Do 99%  

 Klasyfikacja wg     
VFI-SS-111

  
  IEC/EN 62040-3  

Komunikacja oraz opcje funkcjonalne      

 Panel sterowania Graficzny wyświetlacz, panel mimiczny LED z klawiaturą, lokalny przycisk EPO 

 

Komunikacja zdalna 

 Standard: port RS232 i USB, styk monitorujący zabezpieczenie backfeed,  
   terminal komunikacyjny (zdalne wyłączenie awaryjne, sygnalizacja stanu wyłącznika baterii, 
   sygnalizacja stanu zewnętrznego bypassu, sygnalizacja pracy agregatu). 
   Opcje: adapter SNMP (Ethernet), serwer web (Ethernet), ModBus-TCP/IP (Ethernet), ModBus-RTU (RS485),  
    konwerter ModBus-RTU do Profibus DP; karta syków bezpotencjałowych;
   zdalny panel monitorowania; oprogramowanie do zarządzania i zamykania systemów  

  Transformator izolacyjny, transformator / autotransformator dostosowujacy napięcie, zewnętrzny bypass serwisowy;
 Opcjonalne funkcje szafy baterii; naścienne szafki wyłącznika baterii, sensor temperatury baterii;
 rozszerzające zestaw pracy równoległej, układ synchronizacji jednostek pojedynczych oraz systemów równoległych; 
  zestaw trybów AO+EO; zabezpieczenie backfeed; inne opcje na żądanie 

System       

 Stopień ochrony IP 20 

 Kolor RAL 9005 

 Instalacja Możliwość rozmieszczenia szaf obok siebie i przy ścianie 

 Dostęp  Dostęp z przodu, podejście kablowe od dołu   

Inne właściwości        

 *zgodnie z EN 50171  **zgodnie z IEC/EN 62040-3
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STS

Właściwości
• Zabezpieczenie zwarciowe
• Bezprzerwowy transfer
• Wysoka dostępność

Aplikacje
• Sieci i serwery
• Centra danych
• Systemy kontroli przemysłowej  
 i procesy automatyki

Przełączniki statyczne
Od 16 do 3000 A



Przełącznik konserwacyjny ITS

STS 16 
STS 32 
Przełączniki statyczne 
1 faza, od 16 do 32 A  
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Właściwości i korzyści 
●  Podwójny, redundantny zasilacz układów  
 kontrolnych dla zwiększenia dostępności.
●  Redundantne chłodzenie i detekcja  
 awarii wentylatora dla niezawodnej pracy.
●  Detekcja awarii SCR w czasie   
 rzeczywistym, zapobiegająca przed 
 przenoszeniem się awarii. 
●  Wysoka odporność na przeciążenia dla 
 solidnej instalacji elektrycznej.
●  Przełącznik konserwacyjny ITS dla łatwej  
 wymiany podczas pracy urządzenia.
●  Kompaktowa obudowa 19” dla łatwej  
 integracji.

Główne właściwości 
przełącznika 
konserwacyjnego ITS

Główne opcje
●  Napiecie nominalne    
 100/110/115/120/127 Vac i gniazda   
 w standardzie NEMA.
●  Przełącznik konserwacyjny ITS.
●  Interfejs RS485 ModBus.
●  Interfejs SNMP.

●  Wyświetlacz LCD/LED, zapewniający  
 przyjazny użytkownikowi interfejs.
●  Kompleksowy zestaw opcji 
 komunikacyjnych dla całkowitego, 
 zdalnego monitorowania pracy   
 urządzenia.

Widok z przodu STS 16-32

Widok z tyłu STS 16 Widok z tyłu STS 32

Schemat blokowy STS

Opcjonalny ITS

Źródło 1

Źródło 2 

Wyjście

Wejście 1

Wejście 2

Obciążenie

Bypass 1

Bypass 2

● Wersje 16 A i 32 A.
● Terminal wejściowy 6 x 40 A.
● Zerowy czas przełączania.
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Dane techniczne STS 16 - STS 32      
Model  STS 16  STS 32 

 Jednostka (A)  16   32  

 Wymiary Sz x G x W (mm)    440x275x88        

 Waga (kg)  8   9  

Wejście                                                                                               

 Podłączenie przewodów    Stałe, 5 przewodów                      

 Napięcie nominalne 200/208/220/230/240 Vac 1 faza  

 Tolerancja napięcia ± 5% (do ±20%)  

 Maksymalny zakres napięcia 150 Vac do 300 Vac     

 Częstotliwość i zakres 50/60 Hz, ± 5% (do ±20%)       

 Zawartość harmonicznych Nieograniczona       
 w źródle napięcia zasilania    

 Zakres przełączenia synchronicznego 5° do 20°      

Wyjście                                                                                            

 Podłączenie przewodów 8 IEC-C 13, stałe, 3 przewody  Stałe, 3 przewody                     

 Napięcie nominalne 200/208/220/230/240 Vac 1 faza  

 Częstotliwość 50/60 Hz  

 Czas przełączania 2 do 6 ms  

 Tryb przełączania Rozłącz przed połączeniem, blokada transferu przy awarii  

 Współczynnik mocy obciążenia 1 do 0,3  

 Maksymalny współczynnik szczytu 3:1  

 Zawartość THD prądu obciążenia Nieograniczona  

 Przeciążenie 125% przez 10 min, 150% przez 1 min, 700% przez 0,6 s  

 Sprawność (AC/AC) 99%  

Komunikacja oraz opcje funkcjonalne        

 Panel sterowania Graficzny wyświetlacz LCD  

 
Komunikacja zdalna

 Standard: ModBus RS232, USB, styki bezpotencjałowe.  
  Opcja: jeden slot na adapter SNMP lub kartę RS-485 ModBus  

System                                                                                            

 Stopień ochrony IP 20                       

 Kolor RAL 9005  

 Instalacja Montaż w szafie rack  

 Dostęp Przód i tył  

Inne właściwości      
Środowisko    

 Zakres temperatury pracy    -5°C do +40°C        

 Zakres temperatury składowania    -10°C do +70°C      

 Wysokość instalacji (m n.p.m.) <1000 m bez redukcji mocy wyjściowej, >1000 m z redukcją mocy wyjściowej o 0,5% na każde 100 m  

 Hałas z odległości 1 m (dBA)   <60    

Standardy i certyfikaty                                                                                              

 Zarządzanie jakością, środowiskiem, 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007

  
 zdrowiem i bezpieczeństwem                    

 Bezpieczeństwo IEC 60950-1  

 EMC EN 55022, EN 55024  

 Limit napięcia przełączania IEEE Standard 446     

 Stopień ochrony IEC 60529      

 Właściwości IEC/EN 62310-3       

 Oznaczenie CE      
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Główne opcjeWłaściwości i korzyści

Karta styków przekaźnikowych

Port RS485 z ModBus-RTU
Do przesyłania statusu UPS do BMS za pomocą portu RS485 

z protokołem ModBus-RTU.
Dla zdalnego monitorowania i serwisu

Do przesyłania statusu UPS dla systemów PLC, 
SCADA lub AS400 za pomocą styków bezpotencjałowych

Standard

Standard

  Opis Kiedy używać  

Schemat blokowy STS

STS 300  
Przełączniki statyczne 
3 fazy, od 100 do 3000 A  

Opcjonalny kolor RAL 7035

●  Transformator izolacyjny.

●  Wyjmowane wyłączniki.

●  Wyjściowy panel dystrybucyjny.

●  Wersja do zabudowy w szafie.

●  Dodatkowa karta styków bezpotencjałowych.

●  Konfiguracja 4-polowa.

●  Praca bez bieguna neutralnego.

●  Ciągłe monitorowanie napięcia    
 i częstotliwości oraz automatyczne, 
 natychmiastowe (<4 ms) przełączenie  
 zasilania bez zwierania źródeł.
●  Blokada przełączania przy zwarciu dla  
 pewnej ochrony zasilania.
●  Detekcja awarii SCR i zabezpieczenie  
 backfeed dla maksymalnej ochrony sieci  
 nadrzędnej.
●  Podwójny bypass ręczny dla całkowitej  
 niezależności źródeł podczas konserwacji.
●  Przewymiarowany biegun neutralny 
 (2x In), redundantne chłodzenie  
 z monitorowaniem wentylatorów  
 i redundantne zasilacze wewnętrzne (3x3)  
 dla układów kontrolnych dla najwyższej  
 niezawodności w aplikacjach o wysokiej  
 dostępności.
●  Pełny dostęp serwisowy od przodu dla  
 łatwego prowadzenia prac serwisowych.
●  Podejście przewodów od dołu oraz z góry,
  zapewniające maksymalną uniwersalność  
 instalacji elektrycznej.
●  Kompleksowy zestaw opcji komunika- 
 cyjnych dla całkowitego, zdalnego 
 monitorowania pracy urządzenia.
●  Pełna zgodność z międzynarodowymi  
 standardami dla produktów, gwarantująca  
 najwyższą jakość.
●  Wyłączniki automatyczne dla   
 niezawodnego i bezpiecznego wyzwalania  
 we wszystkich warunkach pracy.

Źródło 1

Źródło 2 Wejście 2 

Wejście 1 

Wyjście Obciążenie

Bypass 1

Bypass 2
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Dane techniczne STS 300                                    
 Jednostka (A)* 100 250 400 630 800 1000 1250 

 Wymiary Sz x G x W (mm)**   820x835x1475  1220x860x1900 2000x1000x2100   

 Waga (kg)** 265 290 305 615 660 1000 1450 

Wejście                                                                                                             

 Podłączenie przewodów Stałe, 4 przewody 

 Napięcie nominalne 208/380/400/415/440/480 Vac 3 fazy + neutralny 

 Tolerancja napięcia ±10% (do ±20% na żądanie)    

 Częstotliwość i zakres 50/60 Hz, ±2 Hz (do ±4 Hz na żądanie)    

 Zawartość harmonicznych 
Nieograniczona (dla THD>20% czas przełączania ≤10ms)     

 
 w źródle napięcia zasilania  

 Zakres przełączenia 
5° do 30°     

 
 synchronicznego   

Wyjście                                                                                                                                             

 Podłączenie przewodów      Stałe, 4 przewody  

 Napięcie nominalne       208/380/400/415/440/480 Vac 3 fazy + neutralny 

 Częstotliwość 50/60 Hz        

 Czas przełączania ≤4 ms      

 Tryb przełączani Rozłącz przed połączeniem, blokada transferu przy awarii     

 Współczynnik mocy obciążenia 1 do 0,3      

 Maksymalny współczynnik szczytu 3:1      

 Zawartość THD 
Nieograniczona     

 
 prądu obciążenia   

 Przeciążenie 125% przez 30 min, 150% przez 10 min, 200% przez 30 s, 2000% przez 1 cykl, 4000% przez ½ cyklu      

 Sprawność (AC/AC) >99%     

Komunikacja oraz opcje funkcjonalne                                                                                                                                            

 Panel sterowania       Graficzny wyświetlacz, panel mimiczny LED i klawiatura 

 
Komunikacja zdalna

        Standard: karta styków bezpotencjałowych, port szeregowy RS232 i RS485, 
        protokół ModBus-RTU. 
        Opcje: dodatkowa karta styków bezpotencjałowych  

 

Opcjonalne funkcje rozszerzające

     Konfiguracja 4-polowa; wyłączniki wysuwne;
   praca bez bieguna neutralnego;  
   wersja do zabudowy;   
   wyjściowy panel dystrybucyjny; transformator izolacyjny 

System                                                                                                                                            

 Stopień ochrony IP 20 (inne na żądanie)    

 Kolor RAL 9005 (inne na żądanie)     

 Instalacja Możliwość rozmieszczenia szaf obok siebie i przy ścianie 

 Dostęp Dostęp z przodu, podejście kablowe od góry i dołu   
 

 

Środowisko 

 Zakres temperatury pracy 0°C do +40°C 

 Zakres temperatury składowania -10°C do +70°C 

 Wysokość instalacji (m n.p.m.) <1000 m bez redukcji mocy wyjściowej, >1000 m z redukcją mocy wyjściowej o 0,5% na każde 100 m 

 Hałas z odległości 1m (dBA) <62 

Standardy i certyfikaty  

 Zarządzanie jakością,    
 środowiskiem, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007
 zdrowiem i bezpieczeństwem   

 Bezpieczeństwo IEC/EN 62310-1 

 EMC IEC/EN 62310-2 

 Wyłączniki IEC/EN 60947-3 

 Limity przełączania napięć IEEE Standard 446 

 Stopień ochrony IEC 60529 

 Właściwości IEC/EN 62310-3 

 Oznaczenie CE 

Inne właściwości

*jednostki do 3000 A na żądanie  **wersja 3-polowa



Właściwości
Proaktywna konserwacja 
Nasi specjaliści monitorują Twój sprzęt
z Centrum Serwisowego, analizując 
dane i trendy, aby aktywnie zalecać 
działania, zapewniające najlepszą 
pracę sprzętu.

Ostrzeżenia i powiadamiania 
o alarmach 
Guardian Net stale monitoruje system
i jeśli jakiekolwiek parametry krytyczne 
przekroczą ustawioną granicę, system 
generuje ostrzeżenie lub powiadomie-
nie o alarmie dla Twojej wiadomości 
i Centrum Serwisowego.
Nasi specjaliści zbadają dane, ustalą 
przyczynę i podejmą działania na 
podstawie umowy serwisowej.
Gwarantuje to, że w przypadku, gdy 
inżynierowie serwisu wysyłani są na 
miejsce instalacji, przybywają 
przygotowani, redukując przestoje  
i wydłużając dostępność systemu.

Raporty o stanie
Parametry urządzenia są gromadzone 
przez nasze Centrum Serwisowe 
i prezentowane w okresowych raportach.
Otrzymasz kompleksową analizę 
swojego sprzętu i jego wydajności 
operacyjnej, a także potwierdzenie, że 
znajduje się on pod ciągłym zdalnym 
monitorowaniem.

Całkowite wsparcie 
serwisowe 
Borri wspiera infrastrukturę krytyczną,
dzięki kompleksowej ofercie swoich 
specjalistów serwisowych, zwiększając 
dostępność systemu i zapewniając 
całkowity spokój ducha 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu.

Korzyści
Wydłuzony czas pracy 
Wraz z umową serwisową, Guardian
Net pozwala naszym specjalistom dbać 
o Twój system, monitorując jego 
parametry i szybko reagując na 
anomalie.

Zwiększenie ciągłości działania 
Guardian Net zapewnia ciągły
monitoring systemu, zapewniając 
kompleksową wiedzę operacyjną 
i dostarczając techniczne zalecenia 
i raporty w celu poprawy jakości 
i niezawodności systemu.

Redukcja całkowitego kosztu 
posiadania 
Guardian Net jest specjalistą ds. usług
wirtualnych, monitorując 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu wszystkie 
istotne parametry, maksymalizując 
wydajność systemu, redukując koszty 
konserwacji i minimalizując całkowity 
koszt posiadania, poprzez wydłużenie 
żywotności krytycznego sprzętu.

Guardian Net poprawia ciągłość 
biznesową dzięki zdalnej diagnostyce  
i prewencyjnemu monitorowaniu 
systemu UPS i urządzeń peryferyjnych, 
zapobiegając nieprzewidywalnym 
anomaliom, które mogą stać się 
przyczyną awarii.
Wczesne wykrycie wszelkich odchyleń 
parametru krytycznego i szybka reakcja
w przypadku alarmów skutkują 
wydłużonym czasem pracy i zwiększoną 
sprawnością systemu.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym 
i okresowe raporty o stanie urządzeń 
gwarantują pełny spokój ducha, 
zapewniając niezrównane wsparcie.

INFO

WARNING

OK

GUARDIAN 
NET 
Zdalna diagnostyka i 
prewencyjny monitoring 
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Guardian Net dla systemów krytycznych

Dane techniczne Data Manager Unit (DMU) 
Do monitorowanego urządzenia                                                                                              

 Port komunikacyjny  RS485 ModBus  

 Protokół ModBus-RTU/ASCII slave  

 Maks. ilość podłączonych urządzeń* 16 

Do Centrum Serwisowego                                                                                              

 Port komunikacyjny RJ45 Ethernet   

 Protokół Open VPN (bazujący na Open SSL), http, SMTP, ModBus-TCP/IP  

 Usługi Serwer web, oznakowanie czasu z NTP 

 Powiadamianie Standard: email 
  Opcje: wiadomości tekstowe poprzez https lub modem RS232   

Opcje                                                                                                

  Podtrzymanie z baterii przez 30 godzin, wersja do integracji w systemie (bez obudowy), modem GSM/GPRS (bez karty SIM) 

System                                                                                                

 Zasilanie 100 do 240 Vac 

 Instalacja Szafka naścienna 

 Wymiary Sz x G x W (mm) 400x200x400 

 Waga 15 kg (podtrzymaniem bateryjnym), 12 kg (bez podtrzymania bateryjnego) 

 Stopień ochrony IP20 (IP65 na żądanie) 

 Kolor RAL 7035 

Środowisko                                                                                                

 Zakres temperatury pracy 0°C do +40°C 

 Zakres temperatury składowania -10°C do +70°C 

*warunki stosowania
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Usługi Borri  
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Usługi Borri 
Oczekiwania klienta definiują priorytety
dla firmy Borri, od wczesnej analizy 
wymagań projektu do uruchomienia 
i serwisu na całym świecie. 
Wiele tysięcy systemów zostało 
pomyślnie zainstalowanych globalnie 
i utrzymywanych jest dzięki ciągłemu 
wsparciu wysoko wyszkolonego zespołu 
ekspertów, certyfikowanych techników 
i inżynierów. Od profesjonalnego 
treningu w ośrodku Borri lub na miejscu 
instalacji, zespół szkoleniowo-serwisowy
jest gotowy, aby zapewnić wsparcie 
i indywidualne szkolenia w centrum 
Borri lub gdziekolwiek na świecie.
Możesz być pewny, że wsparcie Borri
spełnia najwyższe standardy bez 
względu na to, gdzie jesteś.

Planowanie, instalacja, 
uruchomienie 

Borri wspiera Cię na każdym etapie
Twojego projektu. 
Nasz zespół ds. badań i rozwoju może 
analizować i opracowywać rozwiązania 
dla szerokiego zakresu wymagań 
brzegowych systemu.

Obsługa techniczna
Prewencyjna konserwacja gwarantuje
nieprzerwane działanie 
i zoptymalizowaną wydajność systemu.

Testy analityczne 

Borri podejmuje serię testów 
analitycznych, aby zagwarantować 
wyższą wydajność i ciągłość działania 
systemu.

Testy baterii 
Baterie mają ograniczoną żywotność,
a ich właściwa konserwacja ma duże 
znaczenie dla zagwarantowania 
poprawnej pracy UPS i uniknięcia 
potencjalnych awarii.
Borri dostarcza baterie o wysokiej 
jakości i dużej wydajności, aby 
zapewnić płynne działanie

Naprawa i części zamienne 

Wszystkie części dostarczane przez 
Borri są oryginalne, przetestowane 
i gwarantują pełną zgodność 
z rozwiązaniami Borri.

Szkolenie 

Borri oferuje dystrybutorom i klientom
szkolenie serwisowe podzielone na 3 
poziomy. Kursy mogą odbywać się 
w ośrodkach szkoleniowych Borri lub na 
miejscu instalacji.

Zdalny monitoring 

System zdalnego monitorowania 
Guardian Net pozwala wykryć wszelkie 
odchylenia od optymalnego działania 
i wywołać właściwą i natychmiastową 
reakcję, aby anomalie nie ewoluowały 
w problemy. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji odwiedź naszą 
stronę www.borri.it.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, odwiedź naszą stronę www.borri.it



Industrial 
Power  

Industrial Power
Instalacje przemysłowe wymagają 
niezawodnej i nieprzerwanej mocy 
w celu zabezpieczenia aplikacji 
o znaczeniu krytycznym, głównie 
w ekstremalnych warunkach. 
Wykonane na zamówienie systemy 
o wysokiej jakości zapewniają ochronę 
fabryki i bezpieczeństwo Twojego 
zespołu.
Specjalnie opracowane przez firmę 
Borri rozwiązania do bezprzerwowej 
ochrony zasilania (zasilacze prądu 
stałego i przemiennego oraz falowniki) 
stale dostarczają i chronią systemy 
przemysłowe przed pełnym zakresem 
problemów z zasilaniem, nawet 
w ekstremalnych warunkach otoczenia 
i niebezpiecznych miejscach.
Jesteśmy w pełni przygotowani, aby 
zapewnić pełne wsparcie projektu, 
konserwację i inne usługi w celu 
sprawnego i łatwego wdrożenia 
projektu oraz maksymalnej dostępności 
systemów. 

Aplikacje
●  Przemysł wydobywczy

●  Wytwarzanie energii i uzdatnianie wody

●  Przesyłanie i dystrybucja energii

●  Transport

●  Przemysł chemiczny, górniczy 
 i metalurgiczny

●  Przemysł przetwórczy

●  Inne gałęzie przemysłu ciężkiego.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem sprzedaży 
Borri Industrial Power i odwiedź: www.borri.it/industrial-power
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www.borri.it

Azja-Pacyfik 
Borri Asia Pacific
Engineering Sdn. Bhd.
No.13, Jalan Serendah 26/41,
Sekitar 26, Seksyen 26,
40400 Shah Alam, Selangor
Malezja
Tel.  +60  3 5191 9098
Fax +60  3 5103 8728
sales@borri-asia.com

Kanada 

Borri Power Systems 
North America Inc. 
205 - 3689 E 1st Ave.
Vancouver, BC V5M 1C2
Kanada
Tel.  +1 604 439 3054
Fax +1 604 439 3053
info@borripower.com

Niemcy
Borri Power Germany GmbH 
Von-Stauffenberg-Strasse 10
63179 Obertshausen
Niemcy
Tel.  +49 6104 8023 942
Fax +49 6104 4098 554
info@borri.de 

Serwis i Wsparcie
Techniczne w Niemczech 
Gewerbestraße 10
26789 Leer
Niemcy
Tel. +49 491 99 75 61 83
Fax +49 491 99 75 61 84
service@borri.de
 
Indie 
Borri Power India Pvt. Ltd.  
Plot No. 69, Ground Floor
Nagarjuna Hills, Panjagutta
Hyderabad, 500 082
Indie
Tel. +91 40 2335 4095
info@mea.borripower.com

Bliski Wschód i Afryka 
Borri Power 
Middle East FZCO 
1-151, Techno Hub
PO Box: 342036
Dubai Silicon Oasis, Dubai UAE
Tel.  +971 4 3200528
Fax +971 4 3200529
info@mea.borripower.com

USA
Borri Power (US) Inc. 
9000 Clay Road, Suit 108
Houston, Texas, 77080
USA
Tel.  +1 346 212 2686
Fax +1 346 980 8875
info@borripower.com

Biura i Centra Serwisowe Borri

Borri S.p.A 
Via 8 Marzo, 2 
52011 Bibbiena (AR) 
Włochy 
Tel.  +39 0575 5351 
Fax +39 0575 561811
info@borri.it 

Centrala Borri oraz fabryka
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