PremiumTower™
Třífázové UPS 10-250 kW
se špičkovou dostupností

SWISS
MADE

www.centiel.com

Maximální flexibilita
Integrovaná doba zálohy a typizované
bateriové skříně

Kompatibilita s různými druhy baterií

Do PremiumTower 10 - 60 kW lze umístit až 160
baterií, což snižuje nejen prostorové nároky ale
i náklady. K dispozici jsou také bateriové skříně
pro větší záložní výkony nebo pro delší dobu
zálohy.

a lithiových baterií i dalších typů akumulátorů.

Volitelný počet baterií

Jednoduchý nebo zdvojený vstup

Počet baterií v řetězci je volitelný (20 až 50 ks), není
proto nutné počítat s více bateriemi, než je potřeba.
Lze tak optimalizovat náklady i dobu zálohování.

PremiumTower může být napájena ze dvou
nezávislých zdrojů střídavého proudu, čímž lze
zvýšit výkonovou dostupnost u dané instalace.

20 až 50

Volitelný počet
baterií

Nepřekonatelná účinnost 96,6 %
Vyšší jmenovitý výkon
(kW = KVA)
Téměř jedničkový PF při plném
i částečném zatížení
Konstrukční provedení
s pouhými 0,36 m2 pro 120 kW
Snadný servis s přístupem
zpředu
O 500 % vyšší nabíjecí proud než
u obdobných standalone UPS

Výkonová
hustota
až

415 KW/m2

PremiumTower™ umožňuje použití olověných,
gelových,

nikl-kadmiových,

rotačních

Škálovatelný robustní design
PremiumTower™ je online třífázová UPS s dvojitou konverzí švýcarské výroby s výkony 10 až 250 kW.
Lze ji zapojit jako samostatnou UPS nebo v paralelním uspořádání několika skříní. PremiumTower poskytuje
maximální flexibilitu při rostoucích nárocích na zálohovaný výkon.
PremiumTower nabízí škálovatelnost systému UPS až do výkonu 7,5 MW a představuje tak nejlepší ochranu
a zálohování po datová centra, IT sítě, výrobní zařízení a další kritické aplikace, které vyžadují vysokou
výkonovou dostupnost.

Pokročilá technologie
Vysoká spolehlivost díky koncepci

Pozoruhodná přetížitelnost

Tři nezávislé výkonové měniče zvyšují
i v případě selhání výkonové součástky.

Díky přetížitelnosti 120 % je zaručena vysoká
bezpečnost kritických aplikací i v případě
nepředpokládaných požadavků na zátěž.

UPS s nejvyšším dobíjecím proudem

Výtečná zkratová odolnost

PremiumTower umožňuje, ve srovnání s ovyklými
UPS, nabíjet baterie pětinásobkem nabíjecího
proudu, čímž se snižují celkové náklady. Není totiž
potřeba externí dobíječ baterií.

Zkratová odolnost dosahuje trojnásobku
jmenovitého proudu (3 x In). PremiumTower
je tak schopna zajistit ochranu na výstupu
v řádu milisekund.

spolehlivost systému a zajišťují trvalý výkon

Nejnižší náklady na pořízení a provoz (TCO)
PremiumTower™ disponuje nepřekonatelnou účinností v robustním a kompaktním konstrukčním řešení.
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PremiumTower™

Ostatní

Vysoká účinnost ve VFI a v režimu ECO

Minimální prostorové nároky

PremiumTower má optimalizovanou účinnost při

Prostorové nároky činí jen 0,29 m2 (pro 10 - 60 kW)
až 0,6 m2 (pro 250 kW). PremiumTower optimálně
využívá podlahovou plochu, zjednodušuje instalaci
a odbourává náklady na bateriové skříně.

částečném i plném zatížení až 96,6 % v online
režimu dvojité konverze. V režimu Ultra-Safe ECO
poskytuje špičkovou kvalitu výkonu s úč. až 99,4 %.

Snadný servis
Minimální doba údržby a oprav přispívá k zajištění trvalé dostupnosti záložního systému.

Přístup zpředu

Přehledné zobrazování stavu UPS

Přímý přístup zpředu eliminuje zbytečné přesouvání
UPS během servisu a údržby.

Displej a LED signalizace (volitelně dotyková obrazovka) okamžitě a přehledně informují o stavu UPS.

Snadno vyjímatelné vnitřní komponenty

Neustálé připojení

Kritické součásti jsou snadno vyjímatelné,
šetří tak čas i náklady potřebné na servis UPS.

Vzdálený dohled v reálném čase poskytuje přesnou
kontrolu parametrů UPS, zabraňuje výpadku
a umožňuje proaktivní údržbu.

Komunikace
Vzdálený monitoring

Teplotně kompenzované nabíjení

Grafické zobrazování

Teplotní čidlo

Režim motorgenerátoru

SNMP, Modbus, ModBus přes IP

Pomocné kontakty

Zásuvné adaptéry

Sdružený alarm na výstupu

Usnadněný servis

Suché kontakty

RS232 a Bluetooth aplikace

Programovatelný vstup a výstup
Suché kontakty

PremiumTower™ 3:1
Od 10 do 30 kW

Skříň D

800 mm

1070 mm

350 mm

kW

Baterie

10
20
30

80
80
80

Model

PT010-31-I080-D0

PT020-31-I080-D0

PT030-31-I080-D0

Max. výkon [kVA/kW]

10/10

20/20

30/25

Plocha

0,28 m2

0,28 m2

0,28 m2

PremiumTower™ 3:3
Skříň E

Od 10 do 250 kW

Skříň D
520 mm

800 mm

1725 mm

800 mm

1070 mm

350 mm

kW

Baterie

kW

Baterie

10
20
30
40
60

80
80
-

30
40
60

160
160
160

Model

PT010-I080-D0

PT020-I080-D0

PT030-E-D0
PT030-I160-E0

PT040-E-D0
PT040-I160-E0

PT060-E-D0
PT060-I160-E0

Max. výkon [kVA/kW]

10/10

20/20

30/30

40/40

60/60

Plocha

D 0,29 m

D 0,29 m2
E 0,44 m2

D 0,29 m2
E 0,44 m2

D 0,29 m2
E 0,44 m2

2

D 0,29 m

2

Skříň F

Skříň G

Skříň H

Model

UPS-PT080-E30-F0
UPS-PT080-E40-F0

UPS-PT100-E30-F0
UPS-PT100-E40-F0

UPS-PT120-E30-F0
UPS-PT120-E40-G0

UPS-PT160-E30-G0
UPS-PT160-E40-G0

UPS-PT200-E30-H0
UPS-PT200-E40-H0

UPS-PT250-E40-H0

Max. výkon [kVA/kW]

80/80

100/100

120/120

160/160

200/200

250/250

Plocha

F 0,36 m

F 0,36 m2
G 0,44m2

G 0,44m2

H 0,60 m2

H 0,60m2

2

F 0,36 m

2
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