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• Microprocessado

• Tecnologia: seleção de tapes (Tap Switch);

• Totalmente estático (100% eletrônico);

• Estabilização independente por fase;

• Potência real de saída (Kva = Kw);

• Amplo range de variação admissível na tensão de entrada AC (rede);

• Alta precisão na tensão de saída AC (estabilizada);

• Elevado MTTR (Mean Time To Repair)

• Não introduz distorção na forma de onda de saída;

• Circuitos eletrônicos totalmente isolados dos módulos de potência (isolamento galvânico);

• Painel de fácil interação e operação disponibilizando status e grandezas em tempo real;

• Permite operação com grupo gerador.
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POTÊNCIAS (KVA = KW)

Trifásicos    5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 65 / 75 / 85 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250 / 275 / 300 / 
350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 750 / 1.000 / 1.250 / 1.500 (outra, sob consulta)

ENTRADA AC (Rede)

Tensão   190 / 200 / 208 / 220 / 380 / 400 / 440 / 460 / 480 V (outra, sob consulta)

Variação  admissível    +/- 16% ou +/- 20% (outra, sob consulta)

   Configuração   Trifásico (F + F + F + N + T) - Estrela com neutro acessível

 Frequência 60 Hz (opcional 50 Hz) +/- 5%

Auto Transformador ou Transforma-
dor Isolador Opcionais

Conexão Bornes

SAÍDA AC (Estabilizada)

Tensão                             190 / 200 / 208 / 220 / 380 / 400 / 440 / 460 / 480 V (outra, sob consulta)

Configuração    Trifásico (F + F + F + N + T) - Estrela com neutro acessível

   Potência real   KVA = KW

 Frequência 60 Hz (opcional 50 Hz)

Forma de onda Senoidal pura

Regulação estática A optar: +/- 3% ou +/- 2% ou +/- 1% (alta precisão)

Regulação dinâmica < ou igual a 5% para degrau de carga de 0 a 100%

Tempo de resposta 16,6 ms (1 ciclo) ou 4 ms (1/4 de ciclo)

Fator de crista 3:1

Distorção harmônica Nula - não introduz

Capacidade de sobrecarga 15% durante 10 segundos (outra especificação, sob consulta)

Rendimento
Regulação estática

Com Transformador: > ou igual a 94%

Ventilação   Forçada

        By-pass
Automático (eletrônico): isola o módulo em falha permanecendo ativo os sistemas de proteção

Manual (chave reversora): transfere a carga para a rede (entrada AC) ou para a saída do Transformador, caso incluso

Nível de ruído a 1 metro < ou igual a 65 dB

Conexão Bornes
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PROTEÇÕES

Eletrônicas    Sub e sobre tensão de saída / sobrecarga / falta de fase - emite sinal (contato) para 
desligamento e religamento (manual ou automático - a optar) de contator de saída para a carga (excluso).

Opcionais

Contator de saída para carga

Curto circuito (através de disjuntor geral de entrada AC)

Surtos de rede (através de dispositivo supressor de surtos - DPS)

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

 Temperatura recomendada 15° a 26° C

Umidade relativa 0% a 95% - sem condensação

Altitude Até 1.000 metros

Ambiente recomendado Abrigado, livre de exposição solar, umidade, poeira ou partícula condutiva, gazes tóxicos, líquidos e inflamáveis, de fácil                                       
acesso, bem iluminado, com espaço livre ao redor para manutenção

MTBF (Mean Time Between Failures) 50.000 horas

MTTR (Mean Time To Repair) 30 minutos

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Dimensões (mm) 
altura x largura x profundidade

Gabinete 01 640 x 520 x 810

Gabinete 02 1.240 x 520 x 810

Gabinete 03 1.600 x 840 x 830

Gabinete 04 1.800 x 1.700 x 1.050

Gabinete Metálico, tratado e pintado com tinta epóxi por processo eletrostático

Grau de proteção IP 20 (outro, sob consulta)

Sustentação Base fixa ou rodízios (conforme potência)

 Cor Preto fosco ou cinza claro e escuro (conforme modelo) - outra, sob consulta

COMANDOS / SINALIZAÇÕES E ALARMES

Comandos  manuais        Chave liga/desliga, chave reversora by-pass, 4 teclas de navegação

Sinalizações
Display (LCD): informa tensão, corrente, frequência, potência, alarmes, histórico de eventos, características técnicas

Leds (indicadores luminosos): rede presente, operação normal, saída para carga, by-pass  

 Alarmes  Sub e sobre tensão de entrada e saída AC, sobrecarga, by-pass, falha 

INTERFACE DE COMUNICAÇÃO

 Opcionais    RS 232 / RS 485 / Contato seco / USB 


