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NOBREAK - MODELO DCAT-RM 60 À 600 kVA
Fator de Potência 1.0

Operação em modo ECO para poupança de energia

(ECO);

Tensão de Entrada e Saída configurável via

software;

Tensão de saída selecionável através do painel LCD;

IGBT modular em Retificador e Inversor, trazendo

uma confiabilidade extremamente alta;

SNMP + USB + RS-232 comunicações múltiplas;

Correção do fator de potência de entrada 0,99;

Menos espaço necessário, UPS com design

compacto e design de alta potência;

Design exclusivo para alta confiabilidade;

Desligamento de emergência (EPO);

Display frontal LCD Touch Screen;

Verdadeiro dupla conversão;

Totalmente modular.

CARACTERÍSTICAS
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NOBREAK - MODELO DCAT-RM 15 À 500 kVA

Esse Nobreak é configurável para 220/127V. Se configurado para essa voltagem, a potência do

equipamento reduz em 60%;

Correção do fator de potência ativo em todas as fases;

Design extensível de carregamento de 3 fases para otimização da performance da bateria;

Painel touchscreen de LCD de 7";

Dupla conversão verdadeira;

Modulação Verdadeira.

Troca de baterias sem interrupção do sistema (hot

swap);

Sistema inteligente de recarga de baterias ABM;

Chave estática de transferência automática;

Compatibilidade com Grupo Gerador;

Auto teste programável de baterias;

Inversor e Retificador com tecnologia IGBT

controlados por PWM;

On-line/ Dupla Conversão;

ByPass manual e automático;

Forma de onda senoidal pura;

Auto diagnóstico de falhas;

Grau de proteção IP-20;

Microprocessador DSP;

Fator de crista 3:1;

Display de LCD.

CARACTERÍSTICAS

Nobreak Trifásica - Modular - ByPass auto/manual - DSP

https://www.rbfbrasil.com.br/
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Fale com a RBF Do Brasil, tire as suas
dúvidas e solicite um orçamento.

Atendimento comercial

(11) 4227-2380

(11) 98643-8210

vendas@rbfbrasil.com.br

Segunda a sexta, das 08h30 ás 17:30 hrs

Rua Jurua, 85 - Mauá - São Caetano do Sul - SP - CEP: 09572-480

https://www.rbfbrasil.com.br/

