GE
Digital Energy
GT Series 6 kVA & 10 kVA
Omdat de Digital Energy GT Series uw bedrijfskritische
toepassingen tegen elke fluctuatie in de stroomvoorziening
beschermt kunt u zich vanaf nu concentreren op uw
kernactiviteiten.
De GT Series is een intelligent, transformatorloos en
installeerbaar on-line UPS-systeem, onafhankelijk van
netspanning en –frequentie (‘VFI – Voltage & Frequency
Independent’).
Deze UPS is geschikt voor het beschermen van netwerk-,
telecom- en vele andere toepassingen. De GT Series is
eenvoudig te installeren en te onderhouden en is tevens
ontworpen met het oog op maximale locatieflexibiliteit.
Dankzij het aantrekkelijke moderne ontwerp – u kunt
de UPS op de grond plaatsen of in een 19 inch systeem

inbouwen - kan de UPS worden aangepast aan veranderende
netwerkconfiguraties. U kunt zowel het vermogen als de
redundantie van het systeem uitbreiden door units toe te
voegen (N+2) en zo een parallel systeem te creëren.
Voor communicatiedoeleinden is de GT Series standaard
voorzien van een RS232– en contactinterface. Bovendien
is optioneel een simpel te installeren SNMP-kaart met
webcapaciteiten verkrijgbaar. In afgelegen of onbemande
locaties kan de UPS eenvoudig worden bediend dankzij de
standaardfunctionaliteit voor bediening op afstand. Overige
kenmerken van de GT-Series UPS zijn afschakelen bij nullast,
automatische frequentie-instelling, instelbare minimum opstartautonomie en verlengde autonomie door middel van optionele
batterij-uitbreidingssets.

eigenschappen & voordelen
• De toegepaste technologie (dubbele conversie, VFI spannings- en frequentieonafhankelijk) garandeert een
hoogst betrouwbare stroomvoorziening
• (Op afstand bestuurde) programmeerbare computer
shutdown
• Tower of 19 inch: maximale flexibiliteit
• Ruim ingangsspanningsvenster waardoor batterijverbruik tot
een minimum wordt beperkt
• Geringe afmetingen en gewicht, ideaal voor IT-toepassingen
of locaties met weinig beschikbare ruimte

• Batterijen zijn tijdens bedrijf te vervangen zonder
onderbreking van de beschermde belasting
• Eenvoudige installatie van parallelkabels voor uitbreiding
van het vermogen of redundantie van het systeem
• Standaard backfeed-beveiliging: optimale
installatieveiligheid
• Geschikt als frequentieomvormer (50Hz – 60Hz), ook in
parallelbedrijf
• Alle benodigde montagemateriaal voor 19 inch-, toweren parallel-installatie wordt meegeleverd

toepassingen
• Computer- en datacentra
• Call centres
• Telecommunicatie-apparatuur

Digital Energy

• Beveiligingssystemen
• Financiële instellingen
• Spraak- en gegevensoverdracht (vast en mobiel)

GT Series UPS
6 kVA & 10 kVA Tower / 19 inch

Uninterruptible Power Supply (UPS)

imagination at work

technische gegevens
Model

GT 6

Vermogen (VA/W)

GT 10

6000/4200

10000/7000

Formaat

tower / 19 inch

Ingangsspanning

176 - 276V

Ingangsfrequentie

40 - 70 Hz

THD ingang

<8%

Ingangsstroom bij nominale ingangsspanning
Autonomie bij 50% / 75% belasting (min)

20.6

34.6

28/17

15/9

Uitgangs-powerfactor

0.7

Uitgangsspanning

220/230/240 V (instelbaar)

Uitgangsfrequentie

50 / 60 Hz, automatische instelling

THD uitgang

<3%

Batterijspanning (nominaal)

240 V

Batterij (aantal / Ah)

20pcs/8Ah

Batterijtype

gesloten, onderhoudsvrij

Batterij-herlaadtijd

5 uur tot 90%

Automatische bypass

P

Aantal uitgangen (IEC 320)

2

2

DC-batterijaansluiting

P

P

Afmetingen

130x410x660mm

130x410x660mm

Afmetingen batterijkast

130x410x660mm

130x410x660mm

Gewicht UPS kg (Gewicht batterij kg)

P

24.5 (67)

Kleur

24.5 (67)
zwart – RAL 9005

Garantie

twee jaar, inclusief batterij

Opties
Extra batterij-units

P

P

SNMP insteekkaart

P

P

Parallelbedrijf

P

P

Tower en 19 inch

P

P

kenmerken

communicatie interface

Bedrijfstemperatuur

: 0 tot 40°C

RS 232

Relatieve vochtigheid

: 90% niet-condenserend

SNMP

Geluidsniveau

: <55 db(A)

algemene ontwerpnormen
Veiligheid

: CE MARK

EMC

: EN 62040-2 (2006)

Beschermingsgraad

: IP20

Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving
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