
Power Craft Kesintisiz Güç Kaynakları esas olarak 
kritik yük olarak adlandırılan bilgisayar sistemleri, 
server, network terminalleri, yazıcılar, tarayıcılar, fax 
ve telefon santrali gibi ofis cihazlarınız, fotoğraf baskı 
makinaları, yazar kasa, barkod okuyucu ve diğer 
elektronik cihazlarınız ile haberleşme sistemlerinde 
kullanılmak amacıyla üretilmiştir. Power Craft Kesintisiz 
Güç Kaynakları, gerçek sinüs dalga çıkışı veren, PWM, 
IGBT ve Çift Çevrim teknolojisi ile üretilmiş ve gelişmiş 
haberleşme sistemleri ile donatılmış on-line cihazlardır. 
Gerçek on-line teknoloji hassas cihazlarınız için, gerçek, 
regüle edilmiş kesintisiz AC güç sağlar.

KALİTELİ ÇIKIŞ GÜCÜ
Power Craft UPS’ler kendi içinde voltaj ve frekans regü- 
lasyon devrelerine sahip olması, yüklerinizin voltaj 
ve frekans bozulmalarına karşı korunmasını sağlar. 
İnvertör ünitesi sürekli devrede olduğu için ani durum 
değişmeleri için cevap süresi gibi bir problemleri yoktur 
ve yük değişmelerine cevabı çok hızlıdır. Bu durum, 
şebeke kesintilerinde veya jeneratörlü çalışmalarda 
jeneratörün arıza yapması durumunda sistemin 
korunmasını sağlar. Tam, kesintisiz, kararlı gerilim 
ve frekans sağladığı için bütün cihazlarda güvenle 
kullanılabilir. 

ETKİN ŞEBEKE İZOLASYONU
Power Craft UPS’ler hatlardaki elektriksel gürültülerin 
cihazlara yansımasını engeller. Cihaz girişindeki 
doğrultucu ünitesi ve çıkışta bulunan galvanik izolasyon 
trafosu sayesinde kritik yükleriniz, şebeke gürültü ve 
bozulmalardan korunmuş olur. On-line UPS modelleri 
çıkış gerilimini sürekli olarak doğrultucudan aldığı 
DC gerilimden üreterek sağlarlar. Şebekedeki gerilim 
değişimleri çıkış gerilimini hiç bir zaman etkilemez. 
On-line UPS’lerde çıkış frekansı şebeke varsa şebekeye 
senkron olur.

GERÇEK ÇİFT ÇEVRİM TEKNOLOJİSİ
Çift çevrim teknolojide şebeke voltajı Doğrultucu ünitesi 
ile DC’ye çevrilir. İnvertör ünitesi ile DC voltaj AC’ye 
çevirerek çıkışa verilir. Çift çevrim teknolojiye adını veren 
AC/DC - DC/AC dönüşüm sayesinde şebekedeki voltaj ve 
frekans bozulmaları ile elektrik kesintileri ve Harmonik 
gürültüler, kritik yüklerinize zarar veremez.

YAPISAL ÖZELLİKLER

■ 1 faz giriş - 1 faz çıkış olarak 2-15 kVA güç aralığı 

■ 3 faz giriş - 1 faz çıkış olarak 10-40 kVA güç aralığı 

■ 3 faz giriş - 3 faz çıkış olarak 10-200 kVA güç aralığı 

■ Çıkışta galvanik izolasyon trafosu 

■ Statik By-Pass ile aşırı yüklemelerde kesintisiz olarak  
 şebekeye aktarma 

■ Giriş, çıkış ve akü üzerinde sigorta ile koruma 

■ Koruma üniteleri (aşırı ısı, aşırı yük, çıkış kısa devre,  
 çıkış voltajı alçak-düşük, akü düşük, IGBT arıza) 

■ Bakım ve arıza hallerinde şebekeden çalışabilmek için  
 bakım ve manuel by-pass şalteri 

■ Kullanıcı dostu, kolay ve anlaşılır LCD österge ve  
 mimik diyagram (1 faz giriş-1 faz çıkış ve 3 faz giriş-1  
 faz çıkışlı cihazlarda 2x16, 3 faz giriş-3 faz çıkışlı  
 cihazlarda 4x16) 

■ Tam sinüs dalga çıkış sinyali 

■ Yüksek non-linear yük kapasitesi 

■ Yükü sürekli olarak kendi invertör ünitesinin ürettiği  
 kararlı 220 V AC gerilim ve 50 Hz. frekansla besleyen  
 gerçek (çift çevrim) On-Line sistem 

■ Arka panelde ek akü bağlantısı için ilave terminal 

■ Her yöne dönebilen tekerlek 

■ Yüksekverimlilik 

■ İleri IGBT teknolojisi 

■ Mikro işlemci tabanlı kontrol kartları 

■ Mikro işlemci kontrollü gerçek PWM teknolojisi ile  
 yüksek verim ve sessiz çalışma 

■ SMPS, PWM ve IGBT teknolojisi ile gerçek statik ve  
 modüler yapı 

■ Yüksek kalite, tam bakımsız kuru tip akü 

■ Tüm elektronik cihazlarda güvenli kullanım 

■ Ergonomik kabin tasarımı 

■ RAL-7035 standart renginde elektrostatik boyalı,  
 dayanıklı özel kabin 

■ “Remote Management System” ve yazılım desteği  
 ile uzaktan izleme ve yönetim seçeneği (opsiyonel) 

■ ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile üretim 

■ 10 yıl yedek parça sağlama garantisi 

■ Yaygın servis desteği
Biz Voltajı Yönetelim
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POWER CRAFT 33P SERİSİ 3 FAZ (GİRİŞ-ÇIKIŞ) ON-LINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL PCU 33P60

GÜÇ (kVA) 60

Güç Faktörü 0,7

GİRİŞ

Voltaj 380 V AC faz + nötr

Voltaj Toleransı +%15, -%20

By-Pass Voltajı 380 V AC ± %10

Akım 108A

Frekans 50Hz ± %5

ÇIKIŞ

Nominal Çıkış Gücü 42 KW

Voltaj 380 V AC faz + nötr

Voltaj Toleransı ± %1

Frekans 50 Hz ± %5

Frekans Toleransı Şebekeye senkron ± %1,   Aküden Çalışma ± % 0,2

Aşırı Yük %101-%125 yükte 2.5 dk.,   %126-%150 yükte 10 sn.,  %151 yükte 0.2 sn.,  sonra çıkış kapatma

Verim (%100 yükte) > %85

Crest Faktörü 3:1

THD Toplam Harmonik Distorsiyon < %3 

LCD Gösterge
4x16 karakter LCD Gösterge ile; Giriş voltajı, Çıkış voltajı, Çıkış yük yüzdesi, Çıkış frekansı, 
UPS durum ve arıza bilgileri, Aşırı yük uyarısı, Aşırı ısı uyarısı, vb. bilgiler izlenebilmektedir

Haberleşme Remote Management System (RS-232 Haberleşme Arabirimi, ETHERNET) ve yazılım desteği ile uzaktan izleme ve yönetim (opsiyonel)

AKÜ GRUBU

Akü Tipi Tam bakımsız kuru tip aku

Akü Sayısı 30 x 12V

Tampon Şarj Voltajı 405 V DC

Desarj Sonu Voltajı 300 V DC

Şarj Akımı 0,1 A

GENEL

Çalışma Sıcaklığı -10 °C ~ +40 °C

Çalışma Yükseklik < 3000 m

Bağıl Nem % 90 Yoğunlaşmamış

Akustik Gürültü < 55 dB

Boyutlar (GxDxY) (cm) 92x75x165

Ağırlık (kg) 550


