Powering the future
Seria ATW5000
Invertoare heavy duty

» Construcţie robustă cu transformator
» Ieşire pur sinusoidală cu THD < 1%
» Izolare galvanică intrare/ieşire
» Comutator static intern
» Interfaţă serială RS232 şi RS485, opţional Ethernet
» Posibilitate de funcţionare în configuraţie redundantă 1+1

Invertoarele seriei ATW5000 funcționează la joasă frecvență, ceea ce le conferă fiabilitate foarte ridicată şi
abilitatea de a alimenta sarcini inductive. Gama de aplicaţii este largă, de la consumatori industriali la aparate de aer
condiționat și echipamente de telecomunicaţii.
Invertoarele acestei serii sunt echipate cu un comutator static de transfer (STS), care asigură transferul automat
al sarcinii de pe alimentarea din invertor pe o sursă externă de curent alternativ sau invers. În funcție de putere,
ATW5000 este disponibil în diverse variante constructive: tower, rack sau rack cu transformatorul montat separat.
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Specificaţii tehnice

Model

Putere

ATW5104

4kVA

ATW5105

5kVA

ATW5106

6kVA

ATW5108

8kVA

ATW5110

10kVA

48Vcc

110Vcc

Rack

Tower

Rack

Tower

Rack

Tower

5U /
482 x 480 x 220

280 x 650 x 675

5U /
482 x 480 x 220

280 x 650 x 675

5U /
482 x 480 x 220

280 x 650 x 675

8U /
482 x 480 x 357

310 x 590 x 875

482 x 480 x 265 +
trafo extern
220 x 230 x 320

310 x 590 x 875

482 x 480 x 265 +
trafo extern
220 x 230 x 320

310 x 590 x 875

Parametri invertor
Parametri electrici invertor
 Tensiune intrare
Nominală: 48Vcc, 110Vcc sau 220Vcc
Operare: -18% - +25% Unin
 Frecvenţă ieşire:
Nominală: 50Hz
Variaţie maximă: ± 0,1%
 Variante de puteri disponibile: 4, 5, 6, 8, 10kVA
 Factor de putere: 0.8
 Randament: > 90%
 Tensiune ieşire:
Nominală: 230Vca, opțional 220Vca, 240Vca
Variaţie maximă: ± 2% Unout
 Factor de vârf: 3:1
 Răspuns tranzitoriu: < 30ms
 Izolaţie:
2kV intrare - pământ
2kV intrare - ieşire
2kV ieşire - pământ
 THD: < 1% la sarcină liniară, < 4% la sarcină neliniară
 Suprasarcină: 150% - 1 minut, 125% - 10 minute
 MTBF: >100.000 ore
Parametri comutator static intern (STS)
 Gamă tensiuni c.a. intrare: -25% +20% Unin
 Gamă frecvenţe: ±10%
 Mod de lucru (se alege în momentul comenzii): online (sarcina alimentată de
invertor) sau offline (sarcina alimentată de reţea)
 Timp transfer: 4ms

Interfaţă utilizator
 Afişaj LCD: toţi parametrii de funcţionare, alarme
 Indicatoare LED: Mod funcţionare (pornit, stare bypass), intrare ca, intrare cc,
suprasarcină, defecţiune
 Audio: Difuzor intern pentru alarme
 6 relee libere de potenţial cu contacte ND pentru semnalizare: sarcina pe
invertor, sarcina pe bypass, lipsă tensiune ca, lipsă tensiune cc, suprasarcină,
defecţiune invertor
 RS232 şi RS485 (Modbus)
 Opţional interfaţă Ethernet externă, protocol SNMP sau http
 Port paralel
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220Vcc

Parametri de mediu







Temperatură operare: -5 - +60°C, cu scăderea puterii peste 40°C
Temperatură stocare: -40 - +85°C
Umiditate: 0 - 95% non-condens
Altitudine: -500 - +2800m
Răcire: Forţată cu ventilator intern
Clasa de protecţie IP20

Protecţii









Supratemperatură
Suprasarcină
Scurtcircuit ieşire
Polaritate inversă
Supratensiune intrare
Tensiune mică de intrare
Supratensiune STS
Tensiune mică STS

Standarde
Siguranţă
 EN 60950-1
Radiaţii electromagnetice
 EN55022
Imunitate
 EN 61000

