
 Sunteţi pregătiţi pentru următoarea pană de tensiune? 

 Echipamentele dvs. de securitate sunt pregătite să reziste supratensiunilor,
    fluctuaţiilor de tensiune sau parametrilor neconformi ai tensiunii de la reţea? 

 Puteţi risca o întrerupere a funcţionării sistemelor critice de securitate?

 Fără o alimentare stabilă cu energie electrică de calitate nu există securitate.

Cu peste 35 ani de experienţă în domeniul electroalimentării pentru aplicaţii outdoor şi milioane de soluţii instalate în toată lumea, firma canadiană Alpha 
Technologies este liderul global recunoscut al acestei pieţe. Soluţiile pentru piaţa de securitate sunt proiectate să funcţioneze în cele mai extreme condiţii de 
mediu, asigurând o funcţionare continuă şi fără probleme a echipamentelor alimentate indiferent de situaţie. 

Alphapower, reprezentantul local al Alpha Group activează pe piaţa locală de 7 ani, livrând atât componente şi sisteme standardizate de electroalimentare, 
cât şi sisteme la cheie realizate pe bază de proiecte personalizate. Echipamentele de alimentare neîntreruptibilă destinate funcţionării în aer liber aflate în
portofoliul Alphapower sunt singurele UPS-uri de pe piaţă la care partea electronică a fost special proiectată pentru acest gen de aplicaţii şi care 
îndeplinesc toate standardele specifice (şocuri, vibraţii şi temperatură). Spre deosebire de soluţiile artizanale de pe piaţă, aceste echipamente chiar 
funcţionează în parametri nominali în orice condiţii. 

Echiparea cu interfaţă Ethernet permite monitorizarea din dispecerat a alarmelor şi parametrilor de funcţionare, inclusiv a autonomiei rămase în cazul unei 
pene de tensiune, precum şi notificarea prin email. De asemenea este posibilă efectuarea de upgrade-uri software şi resetarea de la distanţă a echipamentelor 
de securitate în cazul în care acestea nu mai răspund la comenzi. Problemele de comunicaţie IP sunt detectate automat şi rezolvate de softul intern.

Alphapower oferă beneficiarilor suport tehnic extins pentru toată gama de echipamente din portofoliu.

UPS de exterior compact destinat protejării echipamentelor de mică putere cum ar fi camere de supraveghere, emiţătoare WiFi, 
iluminare exterioară. Echipat cu 2 sau 4 baterii de 12V/9Ah, Micro Secure 100 oferă o autonomie extinsă în timpul penelor de curent, asigurând
funcţionarea neîntreruptă echipamentelor alimentate. Sistemul de regularizare automată a tensiunii AVR asigură funcţionarea
echipamentelor alimentate în condiţii de siguranţă, inclusiv în medii cu tensiunea de reţea instabilă.

 Carcasă rezistentă din plastic special, cu posibilitate de montare pe perete sau stâlp
 Gamă de temperaturi de funcţionare: -40 - +50°C
 Tensiuni de ieşire: 230Vca şi 24Vca
 Autonomie la un consum de 100W: 2 ore 15 minute
 2 relee cu contacte libere de potenţial pentru semnalizare sau control, programabile independent
 Posibilitate de monitorizare şi control prin interfaţa serială RS-232 sau Ethernet (opţional)
 Echipare opţională cu încălzitor de baterii pentru prelungirea autonomiei iarna

Novus Micro Secure 100

Service rapid de teren  Reparaţii echipamente în garanţie şi post garanţie, firma fiind autorizată ca centru de service european  Suport telefonic 
gratuit 24/7 pe toată perioada de exploatare a echipamentelor  Acces la portalurile producătorilor pentru informaţii şi actualizări software  Suport 
tehnic nelimitat prin e-mail  Documentaţii tehnice complete: fişe tehnice, manuale de utilizare, proceduri, etc  Programe de întreţinere periodică a 
echipamentelor  Consultanţă în alegerea soluţiei optime  Studii de caz  Proiectare şi echipare sisteme personalizate  Instalare echipamente cu 
echipă specializată.



  
 Gamă de temperaturi de funcţionare: -40°C - +74°C
 Înregistrarea ultimelor 100 evenimente şi alarme, cu data şi ora exactă
 Posibilitate de monitorizare şi control prin interfaţa serială RS-232 sau Ethernet (opţional)
 Asigură prelungirea vieţii acumulatorilor prin încărcarea cu compensare în funcţie de temperatura mediului
 Sistemul special de regularizare a tensiunii (AVR) permite funcţionarea într-o plajă extinsă a tensiunii de alimentare fără trecerea pe baterii
 6 relee cu contacte libere de potenţial pentru semnalizare şi control, programabile independent
 Panoul de control se poate roti pentru a permite montarea în poziţie orizontală sau verticală
 Afişaj text alb pe fond albastru - permite citirea în prezenţa luminii solare puternice
 Disponibil în variantele: 350VA, 650VA, 1100VA, 2000VA

Sisteme integrate, construite “la cheie” pe baza specificaţiilor primite la beneficiari.                                                                                  
Având la bază modulele seriei Novus FXM, seria APEX oferă o soluţie flexibilă pentru aplicaţiile outdoor.

Caracteristici tehnice adiţionale celor de la Novus FXM
 Echipare cu baterie de acumulatori în funcţie de autonomia dorită
 Autonomii tipice de ordinul orelor, funcţie de aplicaţie
 Sistem de închidere tip yală
 Posibilitate de montare pe perete, stâlp sau postament

Pentru extinderea autonomiei în cazul unei pene de tensiune cu până la 7 zile sau 
echiparea locaţiilor unde nu există reţea de energie electrică oferim  sisteme personalizate alimentate de 
energie solară.

Seria APEX

Sisteme solare

Novus FXM Pentru echipamentele care au un consum de energie mai ridicat, Alpha produce modulele UPS 
outdoor din seria Novus FXM. Acestea pot fi integrate împreună cu bateriile aferente în incinta de echipa-
mente a beneficiarului sau se livrează ca sistem autonom, dimensionat după cerinţele aplicaţiei.

Oferim la preţuri de distribuţie o gamă largă de surse neîntreruptibile de calitate superioară pentru 
dispecerate. Pe lângă funcţionalităţile extinse oferite, specific doar acestor echipamente este faptul că autonomia
poate fi extinsă teoretic nelimitat prin adăugarea de pachete de baterii externe. Fiecare pachet de baterii are
propriul încărcător încorporat.

UPS-uri indoor
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