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NOBREAK DUPLA CONVERSÃO - MODELO DCPT
TECNOLOGIA DUPLA CONVERSÃO

GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIAS 

FATOR DE POTÊNCIA DE ENTRADA PRÓXIMO A 1

FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA 0.9
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• Sistema On Line de Dupla Conversão;

• Função EPO (Emergency Power Off);

• Operação em alta frequência com baixo nível de ruídos e dimensões

reduzidas;

• Fator de potência de entrada próximo a 1(PFC Technology);

e fator de potência de saída igual a 0.9, propiciando maior economia de

energia;

• Ampla faixa de tolerância da tensão de entrada sem a utilização das

baterias;

• Baixos índices de distorção harmônica de entrada e saída;

• Chave estática;

• Partida pelas baterias (Cold Start);

• Gerenciamento remoto através de SNMP (opcional);

• Auto teste no start do equipamento;

• Chave de by-pass manual;

• Ajuste/configuração disponíveis através do display.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

MODELO DCPT
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• ECO MODE selecionável para economia de energia;

• DSP (Digital Signal Processor);

• Display LCD (5.7”);

• Compatibilidade com grupo gerador;

• Sistema de gerenciamento avançado das baterias (ABM);

• Controle automático da velocidade do ventilador em função da carga

aplicada;

• Recarga de baterias também em modo by-pass;

• Possibilidade de paralelismo de até 6 equipamentos (N + 5), alcançando

720 kVA;

• Capacidade de configurar alarme de vida útil do banco de baterias;

• Opção de ajuste de recarga das baterias em função da temperatura;

• Interface inteligente RS 232/RS 485/USB e placa de contato seco com

software incluso para ambientes Windows.

DIFERENCIAIS:

MODELO DCPT
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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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/

