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Chế độ làm việc nâng cao
Chuyển đổi kép trực tuyến cung cấp nguồn điện đầu ra của UPS sóng sin chuẩn với tần số, pha chính xác, điện áp chẩn xác liên 
tục được lọc  không có sự biến động do xáo trộn lưới điện, cung cấp một sự bảo vệ toàn diện cho các phụ tải. Việc áp dụng đúng 
kỹ thuật số công suất (FFC), UPS có hệ số công suất đầu vào hơn 0,98, điều này làm giảm năng lượng hao phí khi UPS hoat 
động, loại bỏ phần lớn các sóng hài cung cấp nguồn điện sạch được sản xuất bởi UPS, và làm giảm chi phí tiền điện vận hành 
UPS.

Series UPS cao cấp với năng lượng tiêu thụ thấp, công nghệ UPS trực tuyến chuyển đổi kép. Rất phù hợp với các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ với các nhu cầu cung cấp điện nhỏ. UPS cung cấp nguồn điện liên tục, bảo vệ nguồn năng lượng cung cấp liên tục 
cho máy chủ, phòng làm việc mạng nội bộ qui mô nhỏ, máy trạm, máy kiểm soát lao động, trang thiết bị y tế qui mô nhỏ, và các 
nhạc cụ điện tử chính xác khác. 

Thiết kế pin theo nhóm
Thông qua thiết kế pin theo nhóm , loại bỏ các yếu tố gây hại cho pin và kéo dài thời gian sử dụng, đáp ứng các yêu cầu về thời 
gian sao lưu, tối ưu hơn so với thiết kế truyền thống, kinh tế hơn trong việc trang bị pin.

DSP kiểm soát hoàn toàn bằng kỹ thuật số
Áp dụng công nghệ điều khiển kỹ thuật số DSP tiên tiến, hiệu suất nguồn điện ngõ ra chính xác hơn, chất lượng ổn định hơn và 
đáng tin cậy. Với tải có công suất lớn hoặc quá tải UPS đáp ứng tốt trong mọi tình huống do tải gây ra và phù hợp với các loại 
khác nhau của tải. Khả năng chống nhiễu mạnh mẽ phù hợp với tiêu chuẩn IEC61000-4 yêu cầu nghiêm ngặt nguồn điện sạch 
không nhiễu, cung cấp nguồn điện sạch cho thiết bị của bạn, chức năng N + X song song hoạt động dự phòng chia tải. Nhận biết 
tình trạng tải theo thời gian thực, UPS cảm biến điều chỉnh công suất ngõ ra, tiết kiệm chi phí tiền điện, tăng độ ổn định, liên tục 
và tin cậy của hệ thống, kéo dài thời gian sử dụng UPS .

Thích nghi mạnh mẽ
Phạm vi điện áp ngõ vào rộng thích hơp trong môi trường điện hay giao động, tránh cho UPS thường xuyên chuyển sang chế độ 
pin , pin sử dụng được lâu hơn.

Chức năng mở rộng bộ sạc
Kéo dài thời gian lưu điện bằng cách tăng dung lượng pin và tăng dòng sạc. Hiện tại có thể mở rộng từ 4A đến 8A để làm giảm 
thời gian sạc; UPS từ 6KVA có dòng sạc từ 1 ~ 7A có thể điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Hệ thống được bảo vệ an toàn

Quản lý thông minh

Khi được khởi động UPS bắt đầu chức năng tự kiểm tra, nó có thể phát hiện ra sự cố kịp thời của UPS như tình trạng của Pin , 
chất lượng nguồn điện... và cảnh báo trước khi chúng xảy ra. Bảo vệ điện áp ngõ vào quá cao hoặc quá thấp, đầu ra quá tải, bảo 
vệ ngắn mạch, bảo vệ quá nhiệt, pin yếu,  như vậy UPS đã được bảo vệ trước các mối nguy hại từ mội trường điện, đảm bảo hệ 
thống của bạn hoạt động ổn định và độ tin Với chức năng bypass, khi UPS quá tải hoặc UPS bị lỗi, UPS có thể chuyển đổi sang 
chế độ Bypass không làm gián đoạn nguồn điện cung cấp và cảnh báo từ xa qua tin nhắn. 1KVA 2KVA 3KVA có nguồn vào trung 
lập không phân biệt dây nóng dây nguội khi lắp đặt. Chức năng khởi động nguôi không cần điện lưới, UPS được sử dụng thuận 
tiện và dễ dàng. Phù hợp với máy phát điện. Với điện áp đầu vào và tần số phạm vi rộng, UPS kết nối dễ dàng với máy phát 
điện, trong đó UPS đóng vai trò là bộ lọc lọc các nguồn điện không được tinh khiết từ máy phát điện, lúc này hệ thống của bạn 
sử dụng nguồn điện sạch 100%.

Quản lý pin thông minh: Sử dụng  những phương pháp kiểm soát tiên tiến và lựa chọn cách tốt nhất theo các loại pin và tình 
trạng  pin hoạt động, hệ thống điện đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau của hệ thống điện và làm cho tuổi thọ pin lâu hơn và quản 
lý thời gian pin sạc và xả thường xuyên. Điện áp pin có thể là 192V hoặc 240V tuỳ theo loại UPS. Người dùng có thể tìm hiểu và 
thiết lập các cảm biến điều khiển tương ứng tần số theo nhu cầu để UPS tự động điều chỉnh, chẩn đoán tự động thích ứng với 
tần số 50Hz hoặc 60Hz. Cổng RS232 / USB thông minh có thể thực hiện trên màn hình của quản lý, thuận tiện hơn thông qua 
các phần mềm giám sát và truy suất UPS từ xa.

HIGH FREQUENCY ONLINE DOUBLE CONVERSION UPS
HP9116C 1KT 2KT 3KT 6KT 10KT
1 PHA VÀO 1 PHA RA 0.9PF

ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
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TÍNH NĂNG UPS

ỨNG DỤNG UPS:

Trung tâm dữ liệu

Hệ thống bệnh viện

Ngân hàng và bảo hiểm

Sự kiện đặc biệt

Đó là dữ liệu cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, 24/7 ngân hàng, hoặc xử lý đơn hàng, dữ liệu là quan trọng nhất đối với doanh 
nghiệp của bạn. Bạn đã đầu tư vào các mạng lưới và hệ thống quản lý và lưu trữ dữ liệu đó, và bất kỳ sự gián đoạn trong việc 
cung cấp điện có thể bị ngưng đột xuất. Nhóm chúng tôi có thể hỗ trợ một hệ thống tích hợp tùy chỉnh, đáp ứng nhu cầu năng 
lượng cụ thể của bạn, bao gồm cả bộ máy phát điện, tích hợp với một nguồn cung cấp điện liên tục.

Bảo đảm 24/7 điện cho bạn dù hầu hết các trang web, viễn thông giám sát từ xa khó khăn nhất cho công việc của bạn. Bất kỳ sự 
gián đoạn việc cung cấp điện có thể kéo theo doanh thu bị mất và không hài lòng của khách hàng. Nhóm chúng tôi có thể hỗ trợ 
một hệ thống tích hợp tùy chỉnh, đáp ứng nhu cầu năng lượng cụ thể của bạn, bao gồm cả bộ máy phát điện được trang bị với 
một nguồn cung cấp điện liên tục.

Không có vấn đề gì ở cơ sở sản xuất của bạn, trong một thời gian ngắn các máy móc sản xuất bị mất điện làm ngưng trệ dây 
chuyền. Không chỉ vậy, gián đoạn trong việc cung cấp điện năng có thể gây hại cho thiết bị, sản phẩm và gây nguy hiểm cho nhân 
viên của bạn. bộ máy phát điện tích hợp với một nguồn cung cấp điện liên tục có thể giữ cho doanh nghiệp của bạn hoạt động liên 
tục. cho phép bạn tập trung vào việc giữ các quy trình sản xuất, nhân viên của bạn làm việc hiệu quả và khách hàng của bạn hài 
lòng

Trong một bối cảnh chăm sóc sức khỏe trong bệnh viện, phòng nha hay viện dưỡng lão. Nguồn điện liên tục là một vấn đề quan 
trọng của sự sống và cái chết. Để cung cấp chất lượng chăm sóc, bạn cần phải chắc chắn rằng máy móc hoạt động ổn định và 
liên tục, cuộc sống của bệnh nhân duy trì đúng cách và không bị gián đoạn vì mất điện. Máy phát điện, được hỗ trợ bởi nguồn cung 
cấp điện liên tục (UPS), Đó là sức mạnh của một số bệnh viện lớn trên thế giới.

Tách biệt khỏi các công việc của bạn và khách hàng của bạn? hệ thống CNTT sụp đổ? Mất dữ liệu quan trọng? sự cố nào có thể 
dẫn đến khả năng mất doanh thu cho doanh nghiệp của bạn. Nhóm chúng tôi có thể hỗ trợ một hệ thống tích hợp tùy chỉnh, đáp 
ứng nhu cầu năng lượng cụ thể của bạn, bao gồm cả bộ máy phát điện, tích hợp với một nguồn cung cấp điện liên tục.

Cung cấp nguồn điện liên tục để đảm bảo sự kiện lớn nhất chạy trơn tru là một thách thức thật sự. Bất kỳ sự gián đoạn việc cung 
cấp điện có thể dẫn đến chương trình bị huỷ và kéo theo doanh thu bị mất và mất luôn khách hàng.  Nhóm chúng tôi có thể hỗ trợ 
một hệ thống tích hợp tùy chỉnh, đáp ứng nhu cầu năng lượng cụ thể của bạn bao gồm cả bộ máy phát điện, tích hợp với một 
nguồn cung cấp điện liên tục.

Viễn thông

Công nghiệp

Ngưỡng điện áp ngõ vào rộng và hệ số công suất cao
Tần số ngõ vào rộng từ 40 đến 70 Hz
Tương thích với các máy phát điện
Công nghệ DSP (Bộ xử lý tín hiệu số)
Hệ số ngõ ra 0.9. Power Factor >0.98
Hiệu suất lên đến 93.5% khi tải 30%
Hiệu quả chế độ ECO lên đến 98%
Áp ngõ ra :208V, 220V, 230V, 240V, 50Hz, 60Hz thiết lập ngay trên UPS
Chịu quá tải 110%~150% tự động Bypass sau 47~25 giây
Chức năng khởi động nguội không cần điện lưới
Chức năng tự khởi động lại khi điện lưới phục hồi
LCD hiển thị tất cả thông tin hoạt động của UPS thời gian thực
Điều chỉnh tốc độ quạt làm mát tự động
Chức năng tự kiểm tra khi khởi động
Sạc tự động ở 2 chế độ On / OFF

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cảm biến tần số tự động
UPS Kết nối với máy tính qua cổng RS232, USB, phần mềm Winpower miễn phí
Khe cắm thông minh  bổ sung thêm Card AS400, SNMP, Webpower ...

*
*
*
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SPECIFICATION

Quản lý hệ thống bằng Winpower của UPS: cài đặt tắt mở hệ thống, tự động khởi động cho UPS
N+3 chức năng dự phòng song song hoặc tăng công suất
Bảo vệ: chống điện áp quá cao, điện áp thấp, ngắn mạch, chống xung, lọc nhiễu, cách ly sét, quá nhiêt... 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ thay thế và sữa chữa bằng linh kiện chính hãng 10 năm.

*
*
*
*

Pin bên trong UPS HP9116C 1KT HP9116C 2KT HP9116C 3KT HP9116C 6KT HP9116C 10KT
Chưa có pin HP9116C 1KT-XL HP9116C 2KT-XL HP9116C 3KT-XL HP9116C 6KT-XL HP9116C 10KT-XL

Công suất 1KVA/900W 2KVA/1.8KW 3KVA/2.7KW 6KVA/5.4KW 10KVA/9KW
Hệ số công suất

Hiệu suất
Tự khởi động lại

Dải điện áp 220VAC (115V~300V) 220VAC (120V~275V)
40~70Hz tự động cảm biến.

0 mili giây. Điện lưới chuyển sang Inverter 0 mili giây

Tần số
Dòng định mức 5A 10A 15A 31A 52A

Pha
Méo hài < 10%

> 0,98%
< 5%

Hiệu suất

1 pha 3 dây (N-L-G)

Điện áp
Tần số

Dạng sóng
Công nghệ

Thời gian chuyển
Méo hài khi đầy tải Tải tuyến tính <4%, Tải phi tuyến tính < 7% Tải tuyến tính <2%, Tải phi tuyến tính <4%.

Tỷ lệ nhấp nhô

Loại pin
Dung lượng pin 12V9Ah*2 12V9Ah*4 12V9Ah*6 12V7Ah*15 12V9Ah*16
Thời gian sạc

Dòng sạc mở rộng 36VDC - 6A 72VDC - 6A 96VDC - 6A

25% tải 15 phút 15 phút 15 phút 25 phút 15 phút
50% tải 8 phút 8 phút 8 phút 10 phút 8 phút
75% tải 4 phút 4 phút 4 phút 6 phút 4 phút
100% tải 3 phút 3 phút 3 phút 4 phút 3 phút
Quá tải Quá 110%~150% Bypass sau 47~25 giây. 150% ~200% giữ 25~300 mili giây. Quá 105%~125% 1 phút, 150% 30 giây.

Chứng nhận CE(EN60950), IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4, IEC 61000-4-3 (RS) Level 3,  IEC 61000-4-2 (EFT) Level 4,  IEC 61000-4-5 (Surge) Level 4
Nhiễu điện từ EN62040-2 Class A, EN55022 / IEC62040-2 Class B

Bảo vệ

Công tắc bảo trì N/A Option

N/A N+3

BẢO TRÌ

Chế độ Bypass Tự chuyển đổi khi UPS lỗi, quá tải, pin yếu.

Chống xung lọc nhiễu, bảo vệ khi quá áp, sụt áp, quá tải, ngắn mạch, quá nhiêt, cách ly sét …

Bảng điều khiển
Màn hình LCD

Chức năng N+X
Phần mềm

Khe cắm thông minh RS232/USB, SMNP Slot, RJ45 protec dataline…Options: WebPower, AS400 Card, USB card or WinPower CMC) 

Power manager kèm theo giám sát tự động hệ thống cho phép cài đặt tắt mở hệ thống và UPS tự động.

Nhiệt độ
Độ ồn

UPS WxDxH(mm) 354*143*225 (10 kg) 431*190*320 (21 kg) 431*190*320 (26 kg) 485*245*570 (55 Kg) 485*245*570 (65 Kg)
Kích thước thùng (mm)
UPS XL WxDxH(mm)
Kích thước thùng (mm)

440*242*330 (11.5 Kg)
354*143*225 (5 kg) 431*190*320 (9 kg)

525*330*450 (23.5 Kg) 525*330*450 (28 Kg)
431*190*320 (10 Kg) 495*210*440 (15.5 Kg) 495*210*400 (15.5 Kg)

440*242*330 (8.5 Kg) 525*330*450 (11.5 Kg) 525*330*450 (12 Kg) 590*320*536 (17 Kg) 590*320*536 (17 Kg)

658*358*720 (57 Kg) 658*358*720 (67 Kg)

TIÊU CHUẨN AN TOÀN

BẢO TR

KÍCH THƯỚC

GIAO DIỆN

0℃~40℃, Độ ẩm 20%~90% không kết tủa hơi nước.
45Db .

Nút tắt/ mở , màn hình LCD
Hiển thị chi tiết chế độ Bypass, chế độ điện lưới, chế độ pin, giá trị điện áp ngõ vào, ngõ ra, tần số, % tải, dung lượng pin…

MÔI TRƯỜNG

PIN

THỜI GIAN LƯU ĐIỆN

Pin Acid khô, kín khí thiết kế 5 năm. Không cần bảo trì định kỳ.

7 giờ 90% dung lượng 

 3:1 (max)

192VDC/240VDC - 4.2A

HIGH FREQUENCY ONLINE DOUBLE CONVERSION UPS

Sóng Sine 100%

Battery mode 94%. ECO mode 98%.
Pin cạn UPS tự tắt, khi điện lưới phục hồi UPS tự khởi động lại.

50Hz/60Hz±0.5Hz tự động cảm biến.

NGÕ RA

MODEL

0.9 PF

CÔNG SUẤT

NGÕ VÀO

220VAC±1%

Chuyển đổi kép trực tuyến.

STANDARD: Conform to GB/IEC regulation:   EMC:GB7260.2/IEC62040-2     GB/17626.2~5/IEC61000-4-2~5          SAFETY:GB4943

HP9116C 1 PHA VÀO 1 PHA RA


