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LUPUS KR 3110  KR 3115   KR 3120 
  
Technologia true on-line, podwójna konwersja  
Zaawansowana technologia PFC  
Szeroki zakres napięcia wejściowego   
Zaawansowana kontrola ładowania akumulatorów  
Interfejs komunikacyjny RS232/485, SNMP   
Zimny start 
Praca równoległa 
 

 

       

Zastosowanie 
Duże systemy informatyczne, linie produkcyjne, zabezpieczenie zasilania obiektów przemysłowych, publicznych, 
szpitali, urządzeń nadawczych, systemy alarmowe, nagłośnienia, itp. 

Charakterystyka  
Urządzenia z tej serii są wysokoparametrowymi zasilaczami bezprzerwowymi, pracującymi w rzeczywistym trybie on-

line, o idealnie sinusoidalnym przebiegu napięcia wyjściowego. Zastosowano w nich zaawansowane rozwiązania 
techniczne, zapewniające ochronę zasilanych komputerów, urządzeń elektrycznych czy sprzętu medycznego itp. przed 
zakłóceniami lub utratą danych na skutek problemów z zasilaniem, takich jak zaniki napięcia, nieprawidłowe parametry 
napięcia, szumy, piki, chwilowe zaniki napięcia, udary od wyładowań atmosferycznych, chwilowe fluktuacje napięcia i 
częstotliwości itp. Zastosowanie bloku mocy, zbudowanego na wysokowydajnych układach IGBT, zapewnia 
rzeczywistą eliminację problemów z udarami wywołanymi przez wyładowania atmosferyczne, napięciem między zerem 
a masą oraz wszelkimi rodzajami impulsów i zakłóceń w sieci elektrycznej, tworząc bezpieczne warunki pracy dla 
obciążenia. Sterowanie pracą falownika, prostownika, synchronizacja faz, układy logiczne sterownika itp. są sterowane 
przez DSP, co zapewnia wysoką precyzję, szybkość reakcji oraz doskonałe parametry systemowe. Zasilacz 
pozytywnie przeszedł badania instytucjonalne i zakładowe w zakresie dopuszczalnego poziomu generowanych 
zakłóceń oraz odporności na zakłócenia zewnętrzne w zakresie zarówno niskich, jak i wysokich częstotliwości, 
nieprawidłowe parametry sieci elektrycznej, zakłócenia impulsowe, wyładowania statyczne, przepięcia itp. Dzięki 
wysokiemu poziomowi kompatybilności elektromagnetycznej zasilacz nadaje się do stosowania w systemach łączności 
radiowej oraz radiowych i telewizyjnych stacjach nadawczych. 

 

Dane techniczne 
 PARAMETR KR3110/3110S KR3115 KR3120 
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 Napięcie, częstotliwość (VAC), (Hz) 400 ±25%, 50 ±10% 

Współczynnik mocy >0,95 
Podłączenie Trójfazowe, pięcioprzewodowe 
Napięcie baterii (VDC) 192 240 
Prąd ładowania akumulatorów max  (A) 1/3,5 3,5 
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Moc (kVA/kW) 10/8 15/10,5 20/14 
Napięcie, częstotliwość (VAC), (Hz) 220/230/240±2%, 50/60 ±1% (praca bateryjna) 
Kształt napięcia, zniekształcenia Sinus, THDu <3% (obciążenie liniowe) 
Czas przełączania (ms) 0 
Sprawność >90% obciążenie liniowe 
Crest factor 3:1 

Przeciążenie 105-125% przez 10 min., 126-150% przez 1min, >150% przez 1s 

Bypass serwisowy Nie Wbudowany, bezprzerwowy 
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Start z baterii Tak 

Wyświetlacz LCD (jęz. polski) 
Napięcie/częstotliwość wejście/wyjście, napięcie/prąd baterii, obciążenie, 

aktualny stan zasilacza 
Wskaźniki LED Stan pracy UPS 
Alarmy Przeciążenie, napięcie wejściowe nieprawidłowe, niski poziom baterii, awaria 
Zabezpieczenia Bateria rozładowana, zwarcie, przegrzanie, przepięcie na wyjściu 
Test baterii Tak 
Komunikacja RS232/RS485, USB, EPO, styki beznapięciowe, SNMP (opcja) 
Poziom hałasu (dBA) <65 <70 
Chłodzenie Wymuszone – wentylatory 
Temperatura pracy (°C) 0-40 
Wilgotność względna <95%, bez kondensacji 

Wymiary UPS SxDxW `(mm) 253x637x500 / 
253x637x680 255x740x790 

Waga (kg) 30/95 52 55 
Podłączenie przewodów Tył zasilacza 
  

   
 
 
 
 
 

 


