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1. INFORMACJE OGÓLNE
UPS Legrand model Daker DK 10000 to zasilacz awaryjny
o podwójnej konwersji online. Moc znamionowa 10000 VA  9000 W.
Nie zawiera baterii wewnêtrznych, ale mo¿e byæ po³¹czony z jednym
lub kilkoma zewnêtrznymi panelami bateryjnymi zawieraj¹cymi
akumulatory.
Brak wewnêtrznych baterii zmniejsza rozmiar UPS.
Architektura zasilacza pozwala na zainstalowanie go w pozycji tower
lub rack. Inwerter UPS pe³ni funkcjê kontroli i regulacji (PFC) i oprócz
typowego dzia³ania dokonuje dodatkowych funkcji:
 automatyczn¹ korektê wspó³czynnika mocy obci¹¿enia do wartoci
0,99 z za³¹czonym ju¿ na wyjciu obci¹¿eniem równym 20%
obci¹¿enia nominalnego
 zasilania inwertera bez pobierania energii z baterii tak¿e w przypadku
bardzo niskiego napiêcia w sieci.
 zapewniæ ³¹czn¹ dystorsjê harmoniczn¹ pr¹du wejcia THD
< 3% bez dodatkowych filtrów lub komponentów dodatkowych

Uszkodzony modu³ zasilania
Przeci¹¿enie
Anomalia ogólna
Po³¹czenie neutralnego z ziemi¹
Zapewnienie autonomii
Koniec autonomii
Rozwi¹zania konstrukcyjne, wybór materia³u i komponentów, wykonanie
aparatury, s¹ zgodne z dyrektywami europejskimi i obowi¹zuj¹cymi
normami w tym zakresie. System statyczny ci¹g³oci powinien posiadaæ
oznaczenie CE zgodnie z dyrektywami 73/23, 93/68, 89/336, 92/31,
93/68.System statyczny ci¹g³oci zaprojektowany zostanie zgodnie z
nastêpuj¹cymi normami:
 EN 620401  Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS).
Czêæ 12: Wymagania ogólne i wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa
UPS stosowanych w miejscach o ograniczonym dostêpie.

Bypass zosta³ zaprojektowany i wykonany w sposób opisany poni¿ej:
 Prze³¹cznik elektromechaniczny,
 Uk³ad sterowania i kontroli sterowany mikroprocesorem, maj¹cym za
zadanie:
Automatyczne przenoszenie obci¹¿enia do sieci g³ównej po
Zaistnieniu stanu: przeci¹¿enia, przegrzania, napiêcia poza
tolerancj¹, anomalii inwertera.
Prze³¹czyæ automatycznie ³adowanie z sieci g³ównej do linii
Inwertera, bez przerywania zasilania, podczas przywracania
normalnych warunków obci¹¿enia.
Jeli sieæ g³ówna i inwerter nie s¹ zsynchronizowane bypass
powinien byæ od³¹czony.
Oprogramowanie diagnostyczne i awaryjnego wy³¹czenia
(UPS Communicator) jeli jest poprawnie zainstalowane w komputerze
pod³¹czonym do zasilacza, pozwala na dostêp do wszystkich danych
operacyjnych, dokonywanie korekt. Ustawienia funkcji specjalnych i
wy³¹czania kontroli w systemach operacyjnych Windows i Linux.
Opcjonalne oprogramowanie (UPS Supervisor) umo¿liwia wy³¹czenie
komputerów po³¹czonych z UPS, i do zdalnego zarz¹dzania
dowolnym systemem operacyjnym w sieci heterogenicznej (Windows,
Novell, Linux i Unix)

 EN 620402 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS)
Czêæ 2: Wymagania dotycz¹ce kompatybilnoci elektromagnetycznej (EMC).
 EN 620403 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS)  Czêæ 3:
Metoda okrelania w³aciwoci i wymagania dotycz¹ce badañ (oryg.).
Informacje ogólne
Moc znamionowa (VA)

10000

Moc czynna (W)

9000

Technologia

Online o podwójnej konwersji VFISS111

Kszta³t fali napiêcia

Sinusoidalny

Konstrukcja UPS

Obracalna, tower i rack 19

Dane wejciowe
Napiêcie wejciowe

230V

Czêstotliwoæ wejciowa

50  60 Hz ± 5% Automatyczne wykrywanie

Zakres napiêcia wejciowego

160 V  288 V przy pe³nym obci¹¿eniu

Wspó³czynnik THD napiêcia pr¹du

< 3%

Wspó³czynnik mocy

> 0,99

Kompatybilnoæ z zasilaczami

Konfigurowalna w celu osi¹gniêcia
synchronizacji pomiêdzy czêstotliwoci¹
wejciow¹ i wyjciow¹ w szerokim zakresie ±
14%

Daker DK 10000 zarz¹dzany jest przez mikroprocesor i jest w stanie
za porednictwem panelu sterowania i wywietlacza LCD zarz¹dzaæ
alarmami oraz innymi funkcjami opisanymi poni¿ej:
Dane wyjciowe

Normalna praca
Czêstotliwoæ wyjciowa nie zsynchronizowana z wejciow¹
Praca na baterii
Praca w trybie Bypass

Arkusz danych: UPS Daker DK 10000 Inwerter

Napiêcie wyjciowe

230V jednofazowe

Czêstotliwoæ wyjciowa (znamionowa)

50/60 Hz (mo¿liwoæ wyboru z poziomu panelu
LCD) ± 0,1%

Wspó³czynnik szczytu

3:1

THD napiêcia wyjciowego

<3%

Tolerancja napiêcia wyjciowego

± 1%

Bypass

Bypass automatyczny i serwisowy (wariant)
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Baterie
Wyd³u¿enie czasu podtrzymywania

Tak

Liczba baterii



Typ baterii/ napiêcie



Czas podtrzymywania 80% obci¹¿enia (min)



Konfiguracja i zarz¹dzanie
Wywietlacz i sygnalizacja

Cztery przyciski i cztery diody do
monitorowania stanu zasilacza UPS w czasie
rzeczywistym.

Gniazda komunikacyjne

Z³¹cza szeregowe RS232, USB.

Zarz¹dzanie zdalne

Mo¿liwe

Gniazdo interfejsu sieciowego

SNMP

Dane mechaniczne
Wymiary wys. x szer. x g³. (mm)

440 x 132 (3U) x 680

Wymiary szafy bateryjnej wys. x szer. x g³.
(mm)

440 x 132 (3U) x 680

Masa netto (kg)

26

Warunki rodowiskowe
Temperatura pracy (°C)

0 ÷ 40

Stopieñ ochrony

IP 21

Wilgotnoæ robocza (%)

20 ÷ 80 % bez kondensacji

Natê¿enie dwiêku w odleg³oci 1m (dBA)

< 50

Straty ciep³a (BTU/h)

1636

Zgodnoæ
Normy

EN 620401, EN 620402, EN 620403
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