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On Line UPS 
 

 
Neo III 3P/3P (60KVA) 
 

Τα UPS Neo ΙIΙ 3P/3P φέρουν την υπογραφή εγγύησης της ACE 
Ηλεκτρονικά Ισχύος. Mέσω της τεχνολογίας διπλής μετατροπής 
παρέχουν καθαρή, υψηλής ποιότητας ενέργεια για την πλήρη 
προστασία σημαντικών συσκευών όπως τα ευαίσθητα δίκτυα, μικρά 
κέντρα υπολογιστών, διακομιστές, εφαρμογές τηλεπικοινωνιών, καθώς 
και για βιομηχανικές εφαρμογές. 
 
 
 

 

Η DSP τεχνολογία εγγυάται υψηλή αξιοπιστία 
Η τεχνολογία Digital Signal Processor (DSP)  ψηφιοποιεί τα δεδομένα 
και με τη μαθηματική επεξεργασία τους παρέχει αναβαθμισμένες 
λύσεις και υψηλή απόδοση. 

Συντελεστής ισχύος εξόδου 1  
Για κρίσιμες εφαρμογές, αυτό το τριφασικό online UPS με συντελεστή 
ισχύος εξόδου 1.0 εξασφαλίζει υψηλότερη απόδοση και 
αναβαθμισμένες επιδόσεις.  

Ενεργός διόρθωση συντελεστή ισχύος σε κάθε φάση 
Η διόρθωση συντελεστή ισχύος είναι ενεργή σε όλες τις φάσεις και 
αυξάνει την απόδοση στην είσοδο. 
 

Διπλή Είσοδος 
Η σειρά Neo III 3P/3P είναι διαθέσιμη με διπλή είσοδο για μεγαλύτερη 
ευελιξία στη διαμόρφωση του συστήματος. 
 

50Hz/60Hz λειτουργία μετατροπής συχνότητας 
Δυνατότητα επιλογής της συχνότητας εξόδου στα 50Hz ή στα 60Hz για 
την υποστήριξη ευαίσθητου εξοπλισμού. 

Ισχυρός φορτιστής 
Η σειρά Neo III 3/3 έχει ενσωματωμένο ισχυρό 
φορτιστή με δυνατότητα μεγάλης διάρκειας 
υποστήριξης, όταν συνδέεται σε μεγάλης 
χωρητικότητας εξωτερική συστοιχία συσσωρευτών. 
 

Ευέλικτος σχεδιασμός για συσσωρευτές 
Ο αριθμός των συσσωρευτών διαμορφώνεται ανάλογα 
τις απαιτήσεις ισχύος. Αυτό το χαρακτηριστικό δίνει τη 
δυνατότητα στο UPS να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα 
και αν μερικοί συσσωρευτές καταστραφούν. 
 

Παράλληλη λειτουργία με κοινούς συσσωρευτές 
Το σύστημα μπορεί να λειτουργεί σε παραλληλία, 
αυξάνοντας την ισχύ και την απόδοση του. Επιπλέον, το 
παράλληλο σύστημα UPS μπορεί να λειτουργεί με 
κοινή συστοιχία συσσωρευτών, με αποτέλεσμα την ίδια 
επίδοση σε χαμηλότερο κόστος. 
 

 

Λειτουργία απενεργοποίησης σε περίπτωση ανάγκης (EPO) 
Αυτή η λειτουργία μπορεί να διασφαλίσει το προσωπικό και τον 
εξοπλισμό, απενεργοποιώντας το UPS σε περίπτωση πυρκαγιάς ή 
άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 
 

Διαμορφώσιμο ρεύμα φόρτισης 
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το ρεύμα φόρτισης μέσω της LCD οθόνης 
ανάλογα την εφαρμογή. 
 
        

 Αντικαθιστάμενες Μονάδες Ισχύος 
Η σειρά Neo III διαθέτει εύκολα αντικαθιστάμενες μονάδες ισχύος, 
ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη αντικατάστασή τους σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας τους.  

http://www.acepower.gr/
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Μοντέλο Neo III 60K 

ΦΑΣΕΙΣ Τριφασική Είσοδος / Τριφασική Έξοδος 

ΙΣΧΥΣ 60KVA/60KW 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ μέχρι 4 μονάδες συνολικά 

ΕΙΣΟΔΟΣ  

Ονομαστική Τάση 3 x 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) 

Εύρος Τάσης 110-300 VAC @ 50% φορτίο 176-276 VAC @ 100% φορτίο 

Εύρος Συχνότητας 40~70Hz 

Συντελεστής Ισχύος ≥ 0.99 @ 100% φορτίο 

Παραμόρφωση (THDi) < 4% με γραμμικό φορτίο 

ΈΞΟΔΟΣ  

Τάση Εξόδου 3 x 360*/380*/400/415 VAC (3Ph+N) 

Σταθεροποίηση τάσης AC (Batt.Mode) ±1% 

Εύρος Συχνότητας σε συγχρονισμό 46~54Hz ή 56~64Hz 

Εύρος Συχνότητας (Batt.Mode) 50/60 Hz ± 1% 

Συντελεστής Κορυφής 3:1 (max) 

Παραμόρφωση ≦ 2 % THD (γραμμικό φορτίο) ; ≦ 5 % THD (μη γραμμικό φορτίο) 

Χρόνος Μεταγωγής 
AC Mode to Batt. Mode Μηδέν 

Inverter to Bypass Μηδέν 

Κυματομορφή (Batt. Mode) Καθαρή Ημιτονική κυματομορφή 

Δυνατότητα Υπερφόρτωσης 100-110 για 60 min, 111-125% για 10 min, 126%-150% για 1 min, >150%  άμεση 
διακοπή λειτουργίας 

BYPASS  

Ονομαστική Τάση 3x360/380/400/415 VAC (3Φ+Ν) 

Εύρος Τάσης 305-457 VAC 

Εύρος συχνότητας σε συγχρονισμό 46~54Hz ή 56~64Hz 

Δυνατότητα υπερφόρτωσης >130% 1 min (προεπιλογή) 
Συνεχή λειτουργία μέχρι την ενεργοποίηση ασφάλειας (προαιρετικό) 

ΑΠΟΔΟΣΗ  

AC mode 95.5% 

ECO mode 98.5% 

Battery mode 94.5% 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ  

Τύπος Εξαρτάται από την εφαρμογή 

Αριθμός 12V x 32~40 pcs (Προσαρμόσιμος) 

Ρεύμα φόρτισης (max.) 1-18A, (Προσαρμόσιμο) 

Τάση φόρτισης +/-13.65V*N (N = 16~20) 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ   

Οθόνη LCD UPS status, Επίπεδο φορτίου, Επίπεδο συσσωρευτών, Τάση εισόδου/εξόδου, 
Χρονοδιακόπτης εκφόρτισης, ενδείξεις σφάλματος 

Φυσικά χαρακτηριστικά   

Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (mm) 815x300x1000 

Καθαρό Βάρος (kgs) 74 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   

Θερμοκρασία 0-40°C 

Υγρασία <95% χωρίς συμπύκνωση 

Υψόμετρο 0 ~ 1000m πλήρες φορτίο 

Επίπεδο θορύβου < 70dB @ 1 μέτρο 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Smart RS-232 /  USB Υποστηρίζει Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8/10, Linux και MAC 

SNMP Διαχείριση από SNMP και web browser (προαιρετικά) 

http://www.acepower.gr/

