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LUPUS KR 1000 – 2000 – 3000 
  
Technologia On line 
Moc 1000 – 2000 - 3000 
Czas podtrzymania (obc. 80%) min. 9   -   9   -   8 
Układ AVR 
Gniazda wyjściowe 

Tak 
IEC320 

Interfejs komunikacyjny RS232, USB 
Oprogramowanie UPSILON2000 
Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania Tak 

       

 

Zastosowanie 
Jednofazowe urządzenia systemów informatycznych, telekomunikacyjnych, medycznych, monitoringu i ochrony mienia 
oraz wszelkie inne wymagające stabilnych warunków zasilania.  

Charakterystyka   
Zasilacz UPS LUPUS KR to inteligentne urządzenie klasy true on-line o podwójnej konwersji napięcia przystosowane do 
pracy ciągłej w systemach zasilania gwarantowanego. Zapewnia skuteczną ochronę zasilania urządzeniom 
komputerowym, teleinformatycznym, telekomunikacyjnym, medycznym, układom automatyki, sterowania i kontroli oraz 
innym wymagającym wysokiej jakości zasilania. Szeroki zakres tolerowanego napięcia wejściowego oraz układ szybkiej 
detekcji zapewniają bezpieczną pracę zasilanych urządzeń bez udziału energii z akumulatorów przy jednoczesnym 
zachowaniu ładowania. Falownik generujący czysto sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego, przez cały czas pracy 
urządzenia zapewnia stabilne parametry zasilania oraz całkowicie bezprzerwowe przechodzenie ze stanu pracy 
sieciowej na bateryjną i odwrotnie. Stosowana technika wysokoczęstotliwościowa z modulacją szerokości impulsu 
(PWM) oraz aktywny układ korekcji współczynnika mocy (PFC) zapewniają wysoką sprawność urządzenia, niewielkie 
rozmiary oraz podwyższoną niezawodność operacyjną. Galwanicznie odizolowana ładowarka z systemem ładowania 
nieciągłego zapewnia przedłużoną żywotność akumulatorów a dodatkowe układy ochrony skutecznie eliminują 
niebezpieczeństwa związane z przepięciami, odkształceniami i innymi zjawiskami występującymi w sieciach 
energetycznych. Porty komunikacyjne i oprogramowanie monitorujące z funkcją zdalnego sterowania zapewniają pełną 
kontrolę i nadzór nad pracą zasilacza UPS i współpracujących z nim urządzeń komputerowych oraz wspomagają pracę 
zewnętrznego adaptera sieciowego SNMP. Gniazdo zewnętrznego modułu baterii oraz podniesiona moc układu 
ładowania pozwala na dołączenie dodatkowych modułów baterii w celu wydłużenia czasu podtrzymania. 
 
Czas podtrzymania w zale żności od wielko ści obci ążenia 

Zasilacz / obci ążenie  VA 250 500 1000 1500 2000 2500 3000 
KR1000 50 25 8     
KR2000  150 50 25 12 8   
KR3000  170 90 30 20 12 9 6 

 
Dane techniczne 

  KR1000 KR2000 KR3000 
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Napięcie (V) 160-295 dla 100% obciążenia, 120-295 dla 50% obciążenia 
Częstotliwość (Hz) 50 
Zasilanie  Jednofazowe, trójprzewodowe 
Współczynnik mocy >0,98 
Napięcie baterii (V) 36 72 96 
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Moc (VA) / (W) 1000/900 2000/1800 3000/2700 
Napięcie (V) 220/230/240±2% 
Częstotliwość (Hz) 50/60±0,2% (praca bateryjna) 
Kształt napięcia sinusoida 
Poziom zniekształceń THDu<3% (obciążenie liniowe) 
Współczynnik mocy 0,9 (Lag) 
Czas przełączania (ms) 0 
Przeciążenie 105%-130% 60s, 130%-150% 30s, >150% 300ms 
Gniazda wyjściowe  3 szt. IEC 320 10A 6 szt. IEC 320 10A 
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Czas ładowania <10h (standardowa autonomia) 
Prąd ładowania (A) 1 
Interfejs komunikacyjny RS232, USB 
Oprogramowanie UPSILON2000 
Wyświetlacz LCD + diody LED 
Alarmy Zasilanie nieprawidłowe (brak), baterie rozładowane, przeciążenie/awaria 
Zabezpieczenia Rozładowanie baterii, przeciążenie, zwarcie, przegrzanie 
Poziom hałasu (dBA) < 45 
Temperatura pracy 0 – 40°C 
Wilgotność względna 0 – 95%, bez kondensacji 
Wymiary WxSxG (mm) 274×160×475 347×198×490 
Waga (kg) 17 33 38 

 


