
Powering the future
Alpha FXM

Module UPS de exterior

» Gamă extinsă de temperaturi de 
   funcţionare -40 - +74°C
» Relee programabile pentru semnalizare şi control
» Înregistrare evenimente cu data şi ora exactă
» Monitorizare şi control de la distanţă
» Încărcarea acumulatorilor cu compensare în funcţie de temperatură
» Posibilitate de echipare cu baterie de acumulatori în funcţie de autonomia dorită

Modulele UPS de exterior din seria Alpha FXM sunt proiectate pentru funcţionarea în condiţii dificile de mediu. 
Sistemul AVR special asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă  a echipamentelor alimentate în orice condiţii, 
inclusiv în medii cu tensiunea de reţea instabilă şi în timpul penelor de curent. Gama extinsă de regularizare 
automată a tensiunii reduce perioadele de funcţionare pe baterii, prelungind viaţa acestora.

Aplicaţiile tipice sunt în domeniul telecomunicaţiilor, controlului traficului, sistemelor de securitate. Modulele Alpha 
FXM se pot integra împreună cu bateriile aferente în incinta de echipamente a beneficiarului sau se livrează ca 
parte a unui sistem complet la cheie configurat în funcţie de aplicaţie.
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 Tensiune ieşire:
- Regularizare:  ±10% pentru toată gama tensiunilor de intrare
- Formă de undă: Sinusoidală

 Randament:   >98% mod normal de funcţionare
          >82% mod backup pentru variantele 48Vcc
          >75% mod backup pentru variantele 24Vcc
 Distorsiuni armonice ieşire: <3%
 Timp transfer: <5ms
 Zgomot la 1m: 45dBA

Standarde

Siguranţă
 EN 62040-1-2

Certificare conform normelor europene de protecţie CE
 EN 60950-1
 Directiva de joasă tensiune 73/23/EEC cu amendamentul 93/68/EEC

Radiaţii electromagnetice
 EN 50091-2:1995
 EN 55022 Level A
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Funcţionalităţi

 Regularizare automată a tensiunii (AVR)
 Selecție automată a frecvenţei (60Hz/50Hz)
 Porturi: serial, Ethernet, USB (opțional la FXM 650, 1100, 2000)
 Software de management sub Windows™
 Intrare pentru oprire de urgenţă (EPO)
 Ventilator cu turaţie variabilă şi alarmă defectare ventilator
 Protecţie prin disjunctoare pentru intrare şi acumulatori externi
 Montare verticală sau orizontală (FXM 1100 şi FXM 2000)
 Kit opţional de montare în rack
 Funcție de operare cu grup electrogen
 Trei intrări utilizator: autotest, alarmă, închidere
 Curent de încărcare baterie ajustabil de utilizator: 3, 6 sau 10A
 Jurnal intern cu dată/oră pentru 100 evenimente

Parametri de mediu

 Temperatură operare: -40 - +74°C*
 Temperatură stocare: -40 - +75°C
 Altitudine maximă operare: 3658m
 Umiditate operare: Până la 95%

* Declasare putere ieşire: 1,4% pentru fiecare grad peste 55°C pentru FXM350 şi FXM650, respectiv peste 50°C pentru FXM1100 şi FXM2000
** Max. 260VA la ieşirea de 24Vca

Specificaţii tehnice

FXM 350 FXM 650 FXM 1100 FXM 2000
Tensiune nominală 230Vca
Frecvenţă nominală 50Hz
Tensiune ieşire 230Vca & 24Vca 230Vca
Gamă tensiuni intrare fără comutare 
pe baterii

151-282Vca 150-328Vca 150-328Vca 150-281Vca

Tensiune baterie 24Vcc 24Vcc 48Vcc 48Vcc
Curent intrare (la curent maxim 
încărcare baterii)

2,7A 4,5A 8A 12A

Putere maximă* 350VA** 650VA 1100VA 2000VA
Căldură maximă degajată
mod normal / mod backup

9W/110W 9W/217W 22W/242W 41W/439W

Dimensiuni Î x L x A 89 x 342 x 198 89 x 432 x 229 133 x 394 x 222 133 x 394 x 222
Greutate fără baterii 8,6kg 11,3kg 16kg 16kg


