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Katalog a specifikace produktů



IMP série – statický stabilizátor napětí

Co je statický napěťový stabilizátor

• IMP SVS jsou zařízení pro kontrolu, ochranu a 
ovládání napětí. Jsou řízeny mikroprocesorem 
a obsahují vysokorychlostní polovodičovou 
technologii. Nastaveny na správnou 
napěťovou hodnotu, kterou vyžadují citlivá 
průmyslová zařízení, ideálně splňují požadavky 
na plynulou dodávku stabilní a bezpečné 
energie.

Využití statického napěťového stabilizátor

• IPM SVS mohou být vyrobeny ve velmi 
širokém rozsahu intervalů vstupního napětí 
pro místa, kde síťové napětí klesá nebo 
vzrůstá nadměrně a zachycují poklesy a 
zvýšení v 0,020 vteřiny, když hlavní napěťová 
síť klesne o - 60% nebo vzroste o + 40%. IMPR 
SVS korigují tyto výkyvy rychlostí 500V/s. 
Tímto způsobem jsou nákladná průmyslová 
zařízení chráněna proti nebezpečným 
změnám napětí a rovněž umožnují 
průmyslovým systémům pracovat s vysokou 
efektivitou a bez přerušení.

Konstrukce statického napěťového stabilizátor

• IMP SVS mají kompaktní, estetickou a 
modulární strukturu, takže je lze snadno 
připojit k elektrickým systémům kdekoli na 
světě. „Bus – Bar Panel Input- Output 
Module“ (přípojnicový panel vstupního a 
výstupního modulu), který je vyžadován pro 
přímé připojení, lze dodat na vyžádání - jako 
volitelnou funkci. Umožnuje zobrazení 
informací jako jsou vstupní nebo výstupní 
napětí, procentuální zatížení atd. Tyto 
informace jsou zobrazeny na LCD displeji. 
Uživatel má možnost připojit se přes webovou 
síť, zobrazit si všechny informace na LCD 
displeji a změnit nastavení hodnot s volitelnou 
jednotkou „Remote viewing and management 
unit“ (Jednotka sledování a dálkového 
ovládání).

Ochrana Vašeho zařízení

• IMP SVS mají ochranu proti vysokému a 
nízkému napětí, přehřátí, přetížení, krátkému 
spojení a fázovému zlomu, aby mohla sama 
bezpečně pracovat stejně jako všechna ostatní 
elektrická zařízení. Obsahují „Manual by-
pass“ (manuální obtoková jednotka), která 
umožnuje přenos zátěže přímo na síťové 
napětí. Tím zajišťujeme flexibilitu a pracovní 
bezpečnost. Na vstupu a výstupu je vybavena 
termomagnetickými pojistkami.

Strukturální specifikace:

• 2 kVA – 3200 kVA s jednofázovými a 
třífázovými výstupy

• všechny průmyslové napěťové hodnoty (208 –
380 – 400 – 415 – 480 – 600V atd.)

• široký rozsah napěťového vstupu: - 65% / + 
40%

• bezúdržbová technologie řízená 
mikroprocesorem

• vysokorychlostní regulace (500V/sec –
optimální plnohodnotná regulace až 3 cykly)

• vysoká účinnost (97 %)

• tyristorové jednotky řízeny procesorem CPU 
kvůli řízení spotřeby

• ochrana proti přetížení, přehřátí, vysokému a 
nízkému napětí atd.

• flexibilní konstrukce a softwarové vybavení, 
které umožňují rychlé přeorientování na jiný 
zdroj napětí a jiné napěťové podmínky

• ON/OFF a manuální (ruční) „ by-passový“ 
(obtokový) přepínač, umožňující pracovat 
v síti v případech, kdy je zapotřebí provést 
údržbu

• staticko-modulární konstrukce s tyristorovou 
technologií používanou     u napájecích 
jednotek a technologií SMPS pro napájení 
jednotek

• dálkový řídící systém a softwarová podpora, 
díky které uživatel může na dálku sledovat 
řízení

• ISO 9001:2008 „systém řízení kvality“

• nová technologická konstrukce, která je 
vhodná pro průmyslové prostředí - např. pro 
prašné provozy, vysoké vlhkosti nebo vibrace

• bezúdržbová konstrukce

• bezpečné užívání všech elektrických zařízení

• minimální velikost, dlouhá životnost

• uživatelsky přívětivý, srozumitelný a 
komplexní LCD displej a imitační diagram

• celistvá struktura, vysoce kvalitní materiál a 
minimální nebezpečnost při poruše

• ochrana proti přepětí – náhlému vzrůstu 
napětí a zábleskům 

• záruka dodávky náhradních dílů 10 let 

• samo testovací vybavení



TECHNICKÁ SPECIFIKACE STATICKÉHO ELEKTRONICKÉHO STABILIZÁTORU NAPĚTÍ, JEDNOFÁZOVÝ, MODEL IMP

MODEL IMP 1F02 IMP 1F03 IMP 1F05 IMP 1F08 IMP 1F10 IMP 1F15 IMP 1F20 IMP 1F30 IMP 1F40 IMP 1F50

VÝKON (kVA) 2 3 5 7,5 10 15 20 30 40 50

Výkonový rozsah 0,9

VSTUP

Napětí 230 V AC jedna fáze + nula

Tolerance napětí XS (-15%, +15%), S (-25%, +15%), M (-35%, +15%), L (-50%, +15%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Zapojení Měděná svorkovnice

VÝSTUP

Napětí 230 V AC jedna fáze + nula

Tolerance napětí ± 2% (do ± 1%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Proud 8 A 12 A 20 A 31 A 41 A 61 A 82 A 123 A 164 A 210 A

Přetížitelnost 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151% 0,2 sek, poté je výstup odpojen

Doba odezvy 20 msek.

Rychlost korekce 500 V/sek (volitelně plná regulace až na 3 cykly)

Účinnost > 97%

Výstupní přípojka Měděná svorkovnice

LCD Displej
Hodnota vstupního napětí, Hodnota výstupního napětí, Procentuální zatížení na výstupu, Výstupní 

frekvence, Stav stabilizátoru a informace o výpadku, Výstrahy (přepětí, přehřátí, selhání na vstupu, selhání 
na výstupu atd.)  

Komunikace Systém pro vzdálený přístup (skrz síť), schopnost monitorování a řízení (volitelné)

OCHRANA

Vstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Výstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Vstupní proudová ochrana MCB MCCB

Výstupní proudová ochrana MCB MCCB

Výstupní přepěťová ochrana 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151%-200% 0,2 sek, nad 200% okamžité odpojení výstupu

Ochrana proti přehřátí Vypnutí stabilizátoru

Manuální přepínač By-pass ( I-0-II) Polohy ručního přepínače By-Passu při poruše nebo údržbě

Přepěťová pojistka Vhodná přepěťová pojistka pro světla a vysoké napětí (volitelné)

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až + 40°C (na žádost možnost chlazení)

Nadmořská výška < 3000 m

Vlhkost 90% bez kondenzace

Akustický hluk < 45 dB < 50 dB

SPECIFIKACE ROZVADĚČE

Typ vnitřní provedení

Stupeň ochrany IP 21 (na žádost venkovní provedení)

Barva RAL 7035

Základna Kolečka / Podstavec

Chlazení Vzduchové ventilátory

Rozměry (ŠxHxV) cm 20x41x37 27x45x46 31x52x52 33x76x76

Hmotnost (kg) 28 33 40 45 52 65 85 100 140 160

IMP série – statický stabilizátor napětí



TECHNICKÁ SPECIFIKACE STATICKÉHO ELEKTRONICKÉHO STABILIZÁTORU NAPĚTÍ, TŘÍFÁZOVÝ, MODEL IMP

MODEL IMP 3F10 IMP 3F15 IMP 3F23 IMP 3F30 IMP 3F45 IMP 3F60 IMP 3F75 IMP 3F100 IMP 3F120

VÝKON (kVA) 10 15 23 30 45 60 75 100 120

Výkonový rozsah 0,9

VSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí XS (-15%, +15%), S (-25%, +15%), M (-35%, +15%), L (-50%, +15%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Zapojení Měděná svorkovnice

VÝSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí ± 2% (do ± 1%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Proud 14 A 21 A 31 A 41 A 62 A 82 A 103 A 137 A 164 A

Přetížitelnost 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151% 0,2 sek, poté je výstup odpojen

Doba odezvy 20 msek.

Rychlost korekce 500 V/sek (volitelně plná regulace až na 3 cykly)

Účinnost > 97%

Výstupní přípojka Měděná svorkovnice

LCD Displej
Hodnota vstupního napětí, Hodnota výstupního napětí, Procentuální zatížení na výstupu/každá fáze, 

Výstupní frekvence, Stav stabilizátoru a informace o výpadku, Výstrahy (přepětí, přehřátí, selhání na vstupu, 
selhání na výstupu atd.)  

Komunikace Systém pro vzdálený přístup (skrz síť), schopnost monitorování a řízení (volitelné)

OCHRANA

Vstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Výstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Vstupní proudová ochrana MCB MCCB

Výstupní proudová ochrana MCB MCCB

Výstupní přepěťová ochrana 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151%-200% 0,2 sek, nad 200% okamžité odpojení výstupu

Ochrana proti přehřátí Vypnutí stabilizátoru

Manuální přepínač By-pass ( I-0-II) Polohy ručního přepínače By-Passu při poruše nebo údržbě

Přepěťová pojistka Vhodná přepěťová pojistka pro světla a vysoké napětí (volitelné)

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až + 40°C (na žádost možnost chlazení)

Nadmořská výška < 3000 m

Vlhkost 90% bez kondenzace

Akustický hluk < 50 dB < 55 dB

SPECIFIKACE ROZVADĚČE

Typ vnitřní provedení

Stupeň ochrany IP 21 (na žádost venkovní provedení)

Barva RAL 7035

Základna Kolečka / Podstavec

Chlazení Vzduchové ventilátory

Rozměry (ŠxHxV) cm 35x80x80 50x70x120 60x80x140

Hmotnost (kg) 115 125 135 150 175 220 260 300 400

IMP série – statický stabilizátor napětí



TECHNICKÁ SPECIFIKACE STATICKÉHO ELEKTRONICKÉHO STABILIZÁTORU NAPĚTÍ, TŘÍFÁZOVÝ, MODEL IMP

MODEL IMP 3F150 IMP 3F200 IMP 3F250 IMP 3F300 IMP 3F400

VÝKON (kVA) 150 200 250 300 400

Výkonový rozsah 0,9

VSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí XS (-15%, +15%), S (-25%, +15%), M (-35%, +15%), L (-50%, +15%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Zapojení Měděná svorkovnice

VÝSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí ± 2% (do ± 1%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Proud 210 A 275 A 340 A 410 A 545 A

Přetížitelnost 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151% 0,2 sek, poté je výstup odpojen

Doba odezvy 20 msek.

Rychlost korekce 500 V/sek (volitelně plná regulace až na 3 cykly)

Účinnost > 97%

Výstupní přípojka Měděná svorkovnice

LCD Displej
Hodnota vstupního napětí, Hodnota výstupního napětí, Procentuální zatížení na výstupu, Výstupní 

frekvence, Stav stabilizátoru a informace o výpadku, Výstrahy (přepětí, přehřátí, selhání na vstupu, selhání 
na výstupu atd.)  

Komunikace Systém pro vzdálený přístup (skrz síť), schopnost monitorování a řízení (volitelné)

OCHRANA

Vstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Výstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Vstupní proudová ochrana MCCB

Výstupní proudová ochrana MCCB

Výstupní přepěťová ochrana 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151%-200% 0,2 sek, nad 200% okamžité odpojení výstupu

Ochrana proti přehřátí Vypnutí stabilizátoru

Manuální přepínač By-pass ( I-0-II) Polohy ručního přepínače By-Passu při poruše nebo údržbě

Přepěťová pojistka Vhodná přepěťová pojistka pro světla a vysoké napětí (volitelné)

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až + 40°C (na žádost možnost chlazení)

Nadmořská výška < 3000 m

Vlhkost 90% bez kondenzace

Akustický hluk < 60 dB

SPECIFIKACE ROZVADĚČE

Typ vnitřní provedení

Stupeň ochrany IP 21 (na žádost venkovní provedení)

Barva RAL 7035

Základna Kolečka / Podstavec

Chlazení Vzduchové ventilátory

Rozměry (ŠxHxV) cm 80x90x160 80x100x160 90x100x160

Hmotnost (kg) 400 750 800 900 1100

IMP série – statický stabilizátor napětí



TECHNICKÁ SPECIFIKACE STATICKÉHO ELEKTRONICKÉHO STABILIZÁTORU NAPĚTÍ, TŘÍFÁZOVÝ, MODEL IMP

MODEL
IMP 

3F500
IMP 

3F600
IMP 

3F700
IMP 

3F800
IMP 

3F900
IMP 

3F1000
IMP 

3F1250
IMP 

3F1600
IMP 

3F2000
IMP 

3F2500
IMP 

3F3200

VÝKON (kVA) 500 600 700 800 900 1000 1250 1600 2000 2500 3200

Výkonový rozsah 0,9

VSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí XS (-15%, +15%), S (-25%, +15%), M (-35%, +15%), L (-50%, +15%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Zapojení Měděná svorkovnice

VÝSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí ± 2% (do ± 1%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Proud 685 A 820 A 955 A 1090 A 1225 A 1360 A 1600 A 2180 A 2725 A 3200 A 4000 A

Přetížitelnost 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151% 0,2 sek, poté je výstup odpojen

Doba odezvy 20 msek.

Rychlost korekce 500 V/sek (volitelně plná regulace až na 3 cykly)

Účinnost > 97%

Výstupní přípojka Měděná svorkovnice

LCD Displej
Hodnota vstupního napětí, Hodnota výstupního napětí, Procentuální zatížení na výstupu, Výstupní 

frekvence, Stav stabilizátoru a informace o výpadku, Výstrahy (přepětí, přehřátí, selhání na vstupu, selhání 
na výstupu atd.)  

Komunikace Systém pro vzdálený přístup (skrz síť), schopnost monitorování a řízení (volitelné)

OCHRANA

Vstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Výstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Vstupní proudová ochrana MCCB s pohonem

Výstupní proudová ochrana MCCB s pohonem

Výstupní přepěťová ochrana 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151%-200% 0,2 sek, nad 200% okamžité odpojení výstupu

Ochrana proti přehřátí Vypnutí stabilizátoru

Manuální přepínač By-pass ( I-0-II) Polohy ručního přepínače By-Passu při poruše nebo údržbě

Přepěťová pojistka Vhodná přepěťová pojistka pro světla a vysoké napětí (volitelné)

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až + 40°C (na žádost možnost chlazení)

Nadmořská výška < 3000 m

Vlhkost 90% bez kondenzace

Akustický hluk < 60 dB < 65 dB

SPECIFIKACE ROZVADĚČE

Typ vnitřní provedení

Stupeň ochrany IP 21 (na žádost venkovní provedení)

Barva RAL 7035

Základna Kolečka / Podstavec

Chlazení Vzduchové ventilátory

Rozměry (ŠxHxV) cm
90x120

x180 240x80x160 250x100x160
290x120

x160
290x120

x180
300x120

x180
330x120

x180

Hmotnost (kg) 1200 1400 1900 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4700 5500

IMP série – statický stabilizátor napětí



Varianta Kód Popis

Nestandartní hodnota vstupního 
napětí

xxxV
IMP napěťové regulátory lze vyrobit pro jakoukoli požadovanou napěťovou 
hodnotu, která musí být zadána v objednávce.

Nestandartní rozsah vstupního 
napětí

XS, M, 
L, XL

IMP napěťové regulátory lze vyrobit v různém napěťovém rozsahu, 
požadované úrovně rozsahu musí zadány v objednávce.

Nestandartní rozsah výstupního 
napětí

xxxV
IMP napěťové regulátory lze vyrobit v jakékoli požadované napěťové hodnotě, 
která musí být zadána objednávce.

Nestandartní tolerance výstupního 
napětí

R
Tolerance výstupního napětí regulátorů může být +/- 1%, +/- 2%, +/- 3%, +/- 5 
%.

Nastavitelné výstupní napětí ADJ
Výstupní napětí IMP napěťových regulátorů může být nastaveno na LCD 
panelu. Maximální nastavitelný rozsah je +/- 15 %.

Nestandartní frekvence FRQ
IMP napěťové regulátory jsou vyráběny, aby pracovaly při síťové frekvenci 50 
Hz. Pokud je požadováno 60 Hz, musí být informace uvedena v objednávce.

Výstupní ochrana MCCB OCB
Volba  MCCB může být přidána k výstupu regulátoru, aby zajistila přídavnou 
ochranu.

Automatický nepřerušitelný
,,by - pass" 

ABP Tato jednotka může být přidána na výstup IMP napěťového regulátoru.

Vstupní/ výstupní transformátor TRF
Izolační transformátor nebo transformátor, který automaticky mění napětí lze 
dodat pro vstup i výstup IMP napěťových regulátorů. Požadavky na 
transformátor, musí být jasně specifikovány v objednávce.

Speciální kryt K
IMP napěťové regulátory mohou být dodány v interiérovém i venkovním 
provedením. Speciální skříně mají různé třídy IPxx ochrany.

Vstupní/ výstupní EMC filtr EMC
Speciálně konstruované EMC filtry mohou být volitelně dodávány na vstup i 
výstup IMP napěťových regulátorů. Specifikaci filtrů musí být stanovena v 
objednávce.

Vstupní / výstupn přepěťová 
ochrana

ESD
Ochrana proti vysokému napětí a přepěťová ochrana mohou být připojeny na 
vstupu i výstupu IMP napěťových regulátorů. Požadovaná ochrana a 
specifikace (třída 1,2,3) musí být jasně udána v objednávce.

Jednotka pro dálkové 
monitorování a řízení 

RMU

Pro dálkové monitorování a řízení IMP napěťových regulátorů lze volitelně 
připojit jednotku pro dálkové monitorování a řízení. Žádný další software není 
zapotřebí, protože jednotka RMU zajišťuje komunikaci založenou na 
vyhledávání jak v síti LAN, tak na internetu.

Suché kontakty C
NO - NC zásuvky pro beznapěťový stykač mohou být použity pro ,, ON/OFF " a 
režimy automatického ,,by-pass" (obtoku) regulátoru

Nestandartní vstupní / výstupní 
svorka

T
Podle potřeby zákazníka mohou být svorky navrženy a umístěny speciálně na 
skříni. Plány svorek musí být dodány společně s objednávkou.

Speciální konstrukce a 
příslušenství

SPM
IMP napěťové regulátory mohou být zkonstruovány podle potřeby zákazníka a 
technické specifikace. Všechny speciální požadavky a podrobné technické 
nákresy a specifikace příslušenství musí být dodány zákazníkem v objednávce.

Paralelní připojení řídící jednotky PCM
Až 4 SVS jednotky mohou být připojeny paralelně pro aplikace vyžadující 
vysoký výkon. Jednotka PCM je používána pro řízení a synchronizaci, když jsou 
jednotky SVS připojeny paralelně.

Speciální operační (pracovní) 
teplota

SOT
Zařízení, která pracují při speciálních teplotách, mohou být vyrobena na 
zakázku.

Volitelné požadavky nejsou zahrnuty v ceně, při zpracování nabídky a objednání je nutná precizní a jasná specifikace.

Po zpracování nabídky a zaslání výrobci bude posouzena reálnost požadavků ve výrobě. 

Technické specifikace zde uvedené jsou orientační, výrobce si vyhrazuje právo na změnu.

IMP série – statický stabilizátor napětí



IMPR série – statický stabilizátor napětí

Co je statický napěťový stabilizátor

• IMPR SVS jsou zařízení pro kontrolu, ochranu a 
ovládání napětí. Jsou řízeny mikroprocesorem 
a obsahují vysokorychlostní polovodičovou 
technologii. Nastaveny na správnou napěťovou 
hodnotu, kterou vyžadují citlivá průmyslová 
zařízení, ideálně splňují požadavky na plynulou 
dodávku stabilní a bezpečné energie.

Využití statického napěťového stabilizátor

• IMPR SVS mohou být vyrobeny ve velmi 
širokém rozsahu intervalů vstupního napětí pro 
místa, kde síťové napětí klesá nebo vzrůstá 
nadměrně a zachycují poklesy a zvýšení v 0,020 
vteřiny, když hlavní napěťová síť klesne o -60% 
nebo vzroste o +40%. IMPR SVS korigují tyto 
výkyvy rychlostí 500V/s. Tímto způsobem jsou 
nákladná průmyslová zařízení chráněna proti 
nebezpečným změnám napětí a rovněž 
umožnují průmyslovým systémům pracovat 
s vysokou efektivitou a bez přerušení.

Konstrukce statického napěťového stabilizátor

• IMPR SVS mají kompaktní, estetickou a 
modulární strukturu, takže je lze snadno 
připojit k elektrickým systémům kdekoli na 
světě. „Bus – Bar Panel Input- Output Module“ 
(přípojnicový panel vstupního a výstupního 
modulu), který je vyžadován pro přímé 
připojení, lze dodat na vyžádání - jako 
volitelnou funkci. Umožnuje zobrazení 
informací jako jsou vstupní nebo výstupní 
napětí, procentuální zatížení atd. Tyto 
informace jsou zobrazeny na LCD displeji. 
Uživatel má možnost připojit se přes webovou 
síť, zobrazit si všechny informace na LCD 
displeji a změnit nastavení hodnot s volitelnou 
jednotkou „Remote viewing and management 
unit“ (Jednotka sledování a dálkového 
ovládání).

Ochrana Vašeho zařízení

• IMPR SVS mají ochranu proti vysokému a 
nízkému napětí, přehřátí, přetížení, krátkému 
spojení a fázovému zlomu, aby mohla sama 
bezpečně pracovat stejně jako všechna ostatní 
elektrická zařízení. Obsahují „Manual by- pass“ 
(manuální obtoková jednotka), která umožnuje 
přenos zátěže přímo na síťové napětí. Tím 
zajišťujeme flexibilitu a pracovní bezpečnost. 
Na vstupu a výstupu je vybavena 
termomagnetickými pojistkami.

Strukturální specifikace:

• 2 kVA – 3200 kVA s jednofázovými a 
třífázovými výstupy

• všechny průmyslové napěťové hodnoty (208 –
380 – 400 – 415 – 480 – 600V atd.)

• široký rozsah napěťového vstupu: - 65% / + 
40%

• bezúdržbová technologie řízená 
mikroprocesorem

• vysokorychlostní regulace (500V/sec –
optimální plnohodnotná regulace až 3 cykly)

• vysoká účinnost (97 %)

• tyristorové jednotky řízeny procesorem CPU 
kvůli řízení spotřeby

• ochrana proti přetížení, přehřátí, vysokému a 
nízkému napětí atd.

• flexibilní konstrukce a softwarové vybavení, 
které umožňují rychlé přeorientování na jiný 
zdroj napětí a jiné napěťové podmínky

• ON/OFF a manuální (ruční) „ by-passový“ 
(obtokový) přepínač, umožňující pracovat 
v síti v případech, kdy je zapotřebí provést 
údržbu

• staticko-modulární konstrukce s tyristorovou 
technologií používanou     u napájecích 
jednotek a technologií SMPS pro napájení 
jednotek

• dálkový řídící systém a softwarová podpora, 
díky které uživatel může na dálku sledovat 
řízení

• ISO 9001:2008 „systém řízení kvality“

• nová technologická konstrukce, která je 
vhodná pro průmyslové prostředí - např. pro 
prašné provozy, vysoké vlhkosti nebo vibrace

• bezúdržbová konstrukce

• bezpečné užívání všech elektrických zařízení

• minimální velikost, dlouhá životnost

• uživatelsky přívětivý, srozumitelný a 
komplexní LCD displej a imitační diagram

• celistvá struktura, vysoce kvalitní materiál a 
minimální nebezpečnost při poruše

• ochrana proti přepětí – náhlému vzrůstu 
napětí a zábleskům 

• záruka dodávky náhradních dílů 10 let 

• samo testovací vybavení



TECHNICKÁ SPECIFIKACE STATICKÉHO ELEKTRONICKÉHO STABILIZÁTORU NAPĚTÍ, JEDNOFÁZOVÝ, MODEL IMPR

MODEL
IMPR 
1F02

IMPR 
1F03

IMPR 
1F05

IMPR 
1F08

IMPR 
1F10

IMPR 
1F15

IMPR 
1F20

IMPR 
1F30

IMPR 
1F40

IMPR 
1F50

VÝKON (kVA) 2 3 5 7,5 10 15 20 30 40 50

Výkonový rozsah 0,8

VSTUP

Napětí 230 V AC jedna fáze + nula

Tolerance napětí XS (-15%, +15%), S (-25%, +15%), M (-35%, +15%), L (-50%, +15%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Zapojení Měděná svorkovnice

VÝSTUP

Napětí 230 V AC jedna fáze + nula

Tolerance napětí ± 3% (do ± 1%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Proud 8 A 11 A 19 A 28 A 37 A 55 A 73 A 110 A 145 A 182 A

Přetížitelnost 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151% 0,2 sek, poté je výstup odpojen

Doba odezvy 20 msek.

Rychlost korekce 500 V/sek (volitelně plná regulace až na 3 cykly)

Účinnost > 97%

Výstupní přípojka Měděná svorkovnice

LCD Displej
Hodnota vstupního napětí, Hodnota výstupního napětí, Procentuální zatížení na výstupu, Výstupní 

frekvence, Stav stabilizátoru a informace o výpadku, Výstrahy (přepětí, přehřátí, selhání na vstupu, selhání 
na výstupu atd.)  

Komunikace Systém pro vzdálený přístup (skrz síť), schopnost monitorování a řízení (volitelné)

OCHRANA

Vstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Výstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Vstupní proudová ochrana MCB MCCB

Výstupní proudová ochrana MCB MCCB

Výstupní přepěťová ochrana 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151%-200% 0,2 sek, nad 200% okamžité odpojení výstupu

Ochrana proti přehřátí Vypnutí stabilizátoru

Manuální přepínač By-pass ( I-0-II) Polohy ručního přepínače By-Passu při poruše nebo údržbě

Přepěťová pojistka Vhodná přepěťová pojistka pro světla a vysoké napětí (volitelné)

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až + 40°C (na žádost možnost chlazení)

Nadmořská výška < 3000 m

Vlhkost 90% bez kondenzace

Akustický hluk < 45 dB < 50 dB

SPECIFIKACE ROZVADĚČE

Typ vnitřní provedení

Stupeň ochrany IP 21 (na žádost venkovní provedení)

Barva RAL 7035

Základna Kolečka / Podstavec

Chlazení Vzduchové ventilátory

Rozměry (ŠxHxV) cm 20x41x37 27x45x46 31x52x52 33x76x76

Hmotnost (kg) 23 25 30 35 40 45 85 100 140 160

IMPR série – statický stabilizátor napětí



TECHNICKÁ SPECIFIKACE STATICKÉHO ELEKTRONICKÉHO STABILIZÁTORU NAPĚTÍ, TŘÍFÁZOVÝ, MODEL IMPR

MODEL IMPR 3F10 IMPR 3F15 IMPR 3F23 IMPR 3F30 IMPR 3F45 IMPR 3F60 IMPR 3F75
IMPR 
3F100

IMPR 
3F120

VÝKON (kVA) 10 15 23 30 45 60 75 100 120

Výkonový rozsah 0,8

VSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí XS (-15%, +15%), S (-25%, +15%), M (-35%, +15%), L (-50%, +15%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Zapojení Připojovací svorkovnice

VÝSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí ± 3% (do ± 1%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Proud 13 A 19 A 28 A 37 A 55 A 73 A 91 A 122 A 145 A

Přetížitelnost 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151% 0,2 sek, poté je výstup odpojen

Doba odezvy 20 msek.

Rychlost korekce 500 V/sek (volitelně plná regulace až na 3 cykly)

Účinnost > 97%

Výstupní přípojka Připojovací svorkovnice

LCD Displej
Hodnota vstupního napětí, Hodnota výstupního napětí, Procentuální zatížení na výstupu/každá fáze, 

Výstupní frekvence, Stav stabilizátoru a informace o výpadku, Výstrahy (přepětí, přehřátí, selhání na vstupu, 
selhání na výstupu atd.)  

Komunikace Systém pro vzdálený přístup (skrz síť), schopnost monitorování a řízení (volitelné)

OCHRANA

Vstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Výstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Vstupní proudová ochrana MCB MCCB

Výstupní proudová ochrana MCB MCCB

Výstupní přepěťová ochrana 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151%-200% 0,2 sek, nad 200% okamžité odpojení výstupu

Ochrana proti přehřátí Vypnutí stabilizátoru

Manuální přepínač By-pass ( I-0-II) Polohy ručního přepínače By-Passu při poruše nebo údržbě

Přepěťová pojistka Vhodná přepěťová pojistka pro světla a vysoké napětí (volitelné)

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až + 40°C (na žádost možnost chlazení)

Nadmořská výška < 3000 m

Vlhkost 90% bez kondenzace

Akustický hluk < 50 dB < 55 dB

SPECIFIKACE ROZVADĚČE

Typ vnitřní provedení

Stupeň ochrany IP 21 (na žádost venkovní provedení)

Barva RAL 7035

Základna Kolečka / Podstavec

Chlazení Vzduchové ventilátory

Rozměry (ŠxHxV) cm 33x76x76 50x70x120

Hmotnost (kg) 115 125 135 150 175 220 260 300 400

IMPR série – statický stabilizátor napětí



TECHNICKÁ SPECIFIKACE STATICKÉHO ELEKTRONICKÉHO STABILIZÁTORU NAPĚTÍ, TŘÍFÁZOVÝ, MODEL IMPR

MODEL IMPR 3F150 IMPR 3F200 IMPR 3F250 IMPR 3F300 IMPR 3F400

VÝKON (kVA) 150 200 250 300 400

Výkonový rozsah 0,8

VSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí XS (-15%, +15%), S (-25%, +15%), M (-35%, +15%), L (-50%, +15%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Zapojení Připojovací svorkovnice

VÝSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí ± 3% (do ± 1%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Proud 182 A 245 A 300 A 365 A 485 A

Přetížitelnost 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151% 0,2 sek, poté je výstup odpojen

Doba odezvy 20 msek.

Rychlost korekce 500 V/sek (volitelně plná regulace až na 3 cykly)

Účinnost > 97%

Výstupní přípojka Připojovací svorkovnice

LCD Displej
Hodnota vstupního napětí, Hodnota výstupního napětí, Procentuální zatížení na výstupu, Výstupní 

frekvence, Stav stabilizátoru a informace o výpadku, Výstrahy (přepětí, přehřátí, selhání na vstupu, selhání 
na výstupu atd.)  

Komunikace Systém pro vzdálený přístup (skrz síť), schopnost monitorování a řízení (volitelné)

OCHRANA

Vstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Výstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Vstupní proudová ochrana MCCB

Výstupní proudová ochrana MCCB

Výstupní přepěťová ochrana 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151%-200% 0,2 sek, nad 200% okamžité odpojení výstupu

Ochrana proti přehřátí Vypnutí stabilizátoru

Manuální přepínač By-pass ( I-0-II) Polohy ručního přepínače By-Passu při poruše nebo údržbě

Přepěťová pojistka Vhodná přepěťová pojistka pro světla a vysoké napětí (volitelné)

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až + 40°C (na žádost možnost chlazení)

Nadmořská výška < 3000 m

Vlhkost 90% bez kondenzace

Akustický hluk < 60 dB

SPECIFIKACE ROZVADĚČE

Typ vnitřní provedení

Stupeň ochrany IP 21 (na žádost venkovní provedení)

Barva RAL 7035

Základna Kolečka / Podstavec

Chlazení Vzduchové ventilátory

Rozměry (ŠxHxV) cm 70x80x140 80x90x160 80x100x160 90x100x160

Hmotnost (kg) 500 600 700 800 1000

IMPR série – statický stabilizátor napětí



TECHNICKÁ SPECIFIKACE STATICKÉHO ELEKTRONICKÉHO STABILIZÁTORU NAPĚTÍ, TŘÍFÁZOVÝ, MODEL IMPR

MODEL
IMPR 
3F500

IMPR 
3F600

IMPR 
3F700

IMPR 
3F800

IMPR 
3F900

IMPR 
3F1000

IMPR 
3F1250

IMPR 
3F1600

IMPR 
3F2000

IMPR 
3F2500

IMPR 
3F3200

VÝKON (kVA) 500 600 700 800 900 1000 1250 1600 2000 2500 3200

Výkonový rozsah 0,8

VSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí XS (-15%, +15%), S (-25%, +15%), M (-35%, +15%), L (-50%, +15%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Zapojení Připojovací svorkovnice

VÝSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí ± 3% (do ± 1%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Proud 610 A 730 A 850 A 970 A 1100 A 1220 A 1500 A 1950 A 2540 A 3050 A 3900 A

Přetížitelnost 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151% 0,2 sek, poté je výstup odpojen

Doba odezvy 20 msek.

Rychlost korekce 500 V/sek (volitelně plná regulace až na 3 cykly)

Účinnost > 97%

Výstupní přípojka Připojovací svorkovnice

LCD Displej
Hodnota vstupního napětí, Hodnota výstupního napětí, Procentuální zatížení na výstupu, Výstupní 

frekvence, Stav stabilizátoru a informace o výpadku, Výstrahy (přepětí, přehřátí, selhání na vstupu, selhání 
na výstupu atd.)  

Komunikace Systém pro vzdálený přístup (skrz síť), schopnost monitorování a řízení (volitelné)

OCHRANA

Vstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Výstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Vstupní proudová ochrana MCCB s pohonem

Výstupní proudová ochrana MCCB s pohonem

Výstupní přepěťová ochrana 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151%-200% 0,2 sek, nad 200% okamžité odpojení výstupu

Ochrana proti přehřátí Vypnutí stabilizátoru

Manuální přepínač By-pass ( I-0-II) Polohy ručního přepínače By-Passu při poruše nebo údržbě

Přepěťová pojistka Vhodná přepěťová pojistka pro světla a vysoké napětí (volitelné)

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až + 40°C (na žádost možnost chlazení)

Nadmořská výška < 3000 m

Vlhkost 90% bez kondenzace

Akustický hluk < 60 dB < 65 dB

SPECIFIKACE ROZVADĚČE

Typ vnitřní provedení

Stupeň ochrany IP 21 (na žádost venkovní provedení)

Barva RAL 7035

Základna Kolečka / Podstavec

Chlazení Vzduchové ventilátory

Rozměry (ŠxHxV) cm 90x120x160 240x80x160 250x100x160
290x120

x160
290x120

x180
300x120

x180
330x120

x180

Hmotnost (kg) 1100 1300 1500 1900 2100 2300 2700 3100 3500 4000 5000

IMPR série – statický stabilizátor napětí



Varianta Kód Popis

Nestandartní hodnota vstupního 
napětí

xxxV
IMP napěťové regulátory lze vyrobit pro jakoukoli požadovanou napěťovou 
hodnotu, která musí být zadána v objednávce.

Nestandartní rozsah vstupního
napětí

XS, M, 
L, XL

IMP napěťové regulátory lze vyrobit v různém napěťovém rozsahu, 
požadované úrovně rozsahu musí zadány v objednávce.

Nestandartní rozsah výstupního 
napětí

xxxV
IMP napěťové regulátory lze vyrobit v jakékoli požadované napěťové 
hodnotě, která musí být zadána objednávce.

Nestandartní tolerance výstupního 
napětí

R
Tolerance výstupního napětí regulátorů může být +/- 1%, +/- 2%, +/- 3%, 
+/- 5 %.

Nastavitelné výstupní napětí ADJ
Výstupní napětí IMP napěťových regulátorů může být nastaveno na LCD 
panelu. Maximální nastavitelný rozsah je +/- 15 %.

Nestandartní frekvence FRQ
IMP napěťové regulátory jsou vyráběny, aby pracovaly při síťové frekvenci 
50 Hz. Pokud je požadováno 60 Hz, musí být informace uvedena v 
objednávce.

Výstupní ochrana MCCB OCB
Volba  MCCB může být přidána k výstupu regulátoru, aby zajistila 
přídavnou ochranu.

Automatický nepřerušitelný
,,by - pass" 

ABP Tato jednotka může být přidána na výstup IMP napěťového regulátoru.

Vstupní/ výstupní transformátor TRF
Izolační transformátor nebo transformátor, který automaticky mění napětí 
lze dodat pro vstup i výstup IMP napěťových regulátorů. Požadavky na 
transformátor, musí být jasně specifikovány v objednávce.

Speciální kryt K
IMP napěťové regulátory mohou být dodány v interiérovém i venkovním 
provedením. Speciální skříně mají různé třídy IPxx ochrany.

Vstupní/ výstupní EMC filtr EMC
Speciálně konstruované EMC filtry mohou být volitelně dodávány na vstup 
i výstup IMP napěťových regulátorů. Specifikaci filtrů musí být stanovena v 
objednávce.

Vstupní / výstupn přepěťová ochrana ESD
Ochrana proti vysokému napětí a přepěťová ochrana mohou být připojeny 
na vstupu i výstupu IMP napěťových regulátorů. Požadovaná ochrana a 
specifikace (třída 1,2,3) musí být jasně udána v objednávce.

Jednotka pro dálkové monitorování a 
řízení 

RMU

Pro dálkové monitorování a řízení IMP napěťových regulátorů lze volitelně 
připojit jednotku pro dálkové monitorování a řízení. Žádný další software 
není zapotřebí, protože jednotka RMU zajišťuje komunikaci založenou na 
vyhledávání jak v síti LAN, tak na internetu.

Suché kontakty C
NO - NC zásuvky pro beznapěťový stykač mohou být použity pro ,, ON/OFF 
" a režimy automatického ,,by-pass" (obtoku) regulátoru

Nestandartní vstupní / výstupní 
svorka

T
Podle potřeby zákazníka mohou být svorky navrženy a umístěny speciálně 
na skříni. Plány svorek musí být dodány společně s objednávkou.

Speciální konstrukce a příslušenství SPM

IMP napěťové regulátory mohou být zkonstruovány podle potřeby 
zákazníka a technické specifikace. Všechny speciální požadavky a podrobné 
technické nákresy a specifikace příslušenství musí být dodány zákazníkem 
v objednávce.

Speciální operační (pracovní) teplota SOT
Zařízení, která pracují při speciálních teplotách, mohou být vyrobena na 
zakázku.

Volitelné požadavky nejsou zahrnuty v ceně, při zpracování nabídky a objednání je nutná precizní a jasná specifikace.

Po zpracování nabídky a zaslání výrobci bude posouzena reálnost požadavků ve výrobě. 

Technické specifikace zde uvedené jsou orientační, výrobce si vyhrazuje právo na změnu.

IMPR série – statický stabilizátor napětí



Co je paralelní záložní stabilizátor napětí

• IPR regulátor se skládá z optimalizátoru střídavého napětí, který je vysokorychlostní, řízený tyristorem a 
bezúdržbový, a dále z regulačních jednotek s řídícím software. Jejich výstupy mohou být paralelně spojeny. 
V případě selhání některé z jednotek může proces pokračovat bez přerušení, neboť práce se rovnoměrně rozdělí 
na zbývající jednotky. IPR regulátor je konstruován tak, aby dodával plynule a bezpečně energii průmyslovým 
zařízením, pracujícím při vysokém zatížení. IPR regulátor reguluje síťové střídavé napětí podle požadovaného 
jmenovitého napětí zařízení, které je dáno speciálními podmínkami pro toto zařízení a udržuje napětí na této 
nominální úrovni.

• Regulátory v potřebném množství a se stejným výkonem mohou pracovat paralelně s pomocí „Paralelní řídící 
jednotky“ (PMU), která zajišťuje jejich synchronní chod. Lze aktivovat a deaktivovat libovolný regulátor 
v systému, aniž by to mělo vliv na práci dalších regulátorů, celková zátěž se rovnoměrně rozloží mezi ostatní 
regulátory. Mezi regulátory nedochází k žádné cirkulaci proudu, pracují synchronně. Zatížení je vyvážené, 
nedochází k přetížení. IPR regulátory jsou konstruovány zejména s ohledem na celkový výkon zařízení a charakter 
síťového napětí a zátěže.

Využití paralelního záložního stabilizátoru napětí

• Nestabilní napětí: IPR PRVR regulátory mohou být použity všude tam, kde na plynulý a efektivní chod strojů má 
vliv nestabilní, vzrůstající a klesající síťové napětí. V průmyslových aplikacích se zátěží při výrobě mění spotřeba 
elektřiny, dochází k nárůstům a poklesům v napětí v distribuční síti, protože se mění potřeby napájení. Nestabilní 
napětí má vliv na výkon a efektivitu strojů a zařízení. IPR napěťové regulátory řeší tyto právě problémy. 

• Aplikace pro vysoký výkon: IPR PRVR regulátory lze použít pro optimalizaci napětí a regulaci v továrnách a 
objektech, kde je nainstalován výkon vyšší než 3MVA. Protože ochrana elektrického systému a spouštěcích 
jednotek není konstruována pro výkon strojů s vysokou kapacitou, je možné udržet vysoký výkon paralelním 
připojením dvou nebo více transformátorů. Díky této aplikaci bude zařízení v chodu i při nízké kapacitě, když 
budou některé z transformátorů deaktivovány. V případě využití aplikace pro vysoký výkon s paralelně 
připojenými silovými transformátory, lze napěťovou regulaci provést připojením adekvátního počtu napěťových 
regulátorů.

• Zálohování: V objektech, kde je nezbytný nepřetržitý chod zařízení, a kde není možné zařízení zcela zastavit (Full 
stop), je nutné zajistit chod i v případě problémů se silovým transformátorem. Řešením může být paralelní 
připojení dvou nebo více transformátorů pro poskytnutí celkového výkonu. Zbývající silové transformátory 
budou stále dodávat energii i v případě, že se jeden z nich porouchá. IPR PRVR regulátory jsou konstruovány pro 
toto použití. Jeden náhradní regulátor je připojen k paralelně připojeným regulátorům, které dodávají celkový 
výkon pro zařízení. Když jsou všechny regulátory v provozu, pracují na 80 % kapacity. V případě deaktivace 
jednoho z nich, z jakéhokoli důvodu nesou celkové zatížení zbývající regulátory. Ty udržují nepřetržitý chod 
zařízení, protože pracují na 100 procent kapacity. Pokud je deaktivováno více regulátorů, zařízení může být stále 
v chodu, avšak s poklesem pracovního zatížení. Pro paralelní zálohování jsou spojeny tři a více regulátorů.

Konstrukce paralelního záložního stabilizátoru napětí

• IPR napěťové regulátory jsou vyráběny technologií vysokorychlostních spínacích tyristorů, jsou bezúdržbové a 
mají dlouhou životnost. Tyristory jsou řízeny vyspělou technologií procesorových jednotek CPU, speciálními 
softwarovými algoritmy a jsou spouštěny na síťové frekvenci s nulovým napěťovým přesunem. Spouštění 
tyristorů nevytváří žádný harmonický zvuk. Díky své speciální konstrukci může být až 60 % nestabilního napětí 
zregulováno ve velmi krátkém čase, v 3 až 5 cyklech.

• Regulátory řízené paralelně řídící jednotkou pracují zcela synchronně. Mezi regulátory se nevyskytuje žádná 
proudová cirkulace a na výstupní napětí nedochází k žádné nestabilitě. 

• IPR PRVR regulátory jsou vyráběny tak, aby vyšli co nejvíce vstříc požadavkům zákazníků. Mají funkční a 
uživatelsky přívětivé LCD displeje, na nichž mohou být nastaveny výstupní parametry. Výstupní napětí, vstupní 
napětí a informace o procentuálním zatížení je možné sledovat společně s informacemi o stavu regulátoru 
dálkově na LCD displeji přes dálkově řídící jednotku (RMU), která je volitelně k dispozici.

Ochrana Vašeho zařízení

• IPR-PRVR regulátory jsou vybaveny elektronickými ochrannými funkcemi, které zajišťují bezpečnost a dlouhou 
životnost. Jsou tu standartní vstupní jističe (ACB) a volitelný výstupní jistič (ACB) pro bezpečnost a ochranu před 
zkratem. Je tu i „manuální by-passový (obtokový) spínač“, který rychle a bezpečně přepne zatížení na síť 
v případě jakékoliv poruchy.

• Standartními ochrannými prvky jsou rovněž elektronické varování a ochrana před přetížením, teplotní ochrana, 
nízko a vysoko napěťová ochrana na vstupu i výstupu, chybové hlášení a ochrana při fázovém zlomu a frekvenční 
chybě. Volitelně je k dispozici zemní svod, ochrana při chybě fázové sekvence a ochrana středního vodiče. 

IPR série – paralelní záložní stabilizátor 
napětí



Strukturální specifikace:
• 400kVA až 12000kVA s jedno a tří fázovými výstupy
• Všechny průmyslové hodnoty napětí (208 – 380 – 400 – 415 – 480 – 600V atd.)
• Široký rozsah vstupního napětí: -40 / +40%
• Nová bezúdržbová technologie s mikroprocesorovým regulátorem
• Vysokorychlostní regulace (až 500V/s)
• vysoká účinnost (97 %)
• tyristorové jednotky řízeny procesorem CPU kvůli řízení spotřeby
• ochrana proti přetížení, přehřátí, vysokému a nízkému napětí atd.
• flexibilní konstrukce a softwarové vybavení, které umožňují rychlé přeorientování na jiný zdroj napětí 

a jiný napěťové podmínky
• ON / OFF a manuální (ruční) „by-passový“ (obtokový) přepínač, umožňující pracovat v síti 

v případech, kdy je zapotřebí provést údržbu
• staticko-modulární konstrukce s tyristorovou technologií používanou u napájecích jednotek a 

technologií SMPS pro napájení jednotek
• dálkový řídící systém a softwarová podpora, díky které uživatel může na dálku sledovat řízení
• výroba podle ISO 9001:2008 „systém řízení kvality“
• nová technologická konstrukce, která je vhodná pro průmyslová prostředí - např. pro prašné provozy, 

prostředí, kde jsou vlhkosti nebo vibrace
• bezúdržbová konstrukce
• bezpečné užívání všech elektrických zařízení
• minimální velikost, dlouhá životnost
• uživatelsky přívětivý, srozumitelný a komplexní LCD displej a imitační diagram
• celistvá struktura, vysoce kvalitní materiál a minimální nebezpečnost při poruše
• ochrana proti přepětí – proti náhlému vzrůstu napětí a zábleskům 
• záruka dodávky náhradních dílů 10 let 
• samo testovací vybavení

IPR série – paralelní záložní stabilizátor 
napětí



TECHNICKÁ SPECIFIKACE STATICKÉHO ELEKTRONICKÉHO STABILIZÁTORU NAPĚTÍ, TŘÍFÁZOVÝ, MODEL IPR

MODEL IPR 3F800 IPR 3F1000 IPR 3F2000 IPR 3F3000 IPR 3F4000 IPR 3F6000 IPR 3F8000
IPR 

3F10000
IPR 
3F12000

VÝKON (kVA) 800 1000 2000 3000 4000 6000 8000 10000 12000

Výkonový rozsah 0,9

VSTUP
Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí XS (-15%, +15%), S (-25%, +15%), M (-35%, +15%), L (-50%, +15%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Zapojení Měděná svorkovnice

VÝSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí ± 2% (do ± 1%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Proud 1090 A 1360 A 2750 A 4000 A 5440 A 8400 A 10900 A 12800 A 16000 A

Přetížitelnost 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151% 0,2 sek, poté je výstup odpojen

Doba odezvy 20 msek.

Rychlost korekce 500 V/sek (volitelně plná regulace až na 3 cykly)

Účinnost > 97%

Výstupní přípojka Měděná svorkovnice

LCD Displej
Hodnota vstupního napětí, Hodnota výstupního napětí, Procentuální zatížení na výstupu/každá fáze, 

Výstupní frekvence, Stav stabilizátoru a informace o výpadku, Výstrahy (přepětí, přehřátí, selhání na vstupu, 
selhání na výstupu atd.)  

Komunikace Systém pro vzdálený přístup (skrz síť), schopnost monitorování a řízení (volitelné)

OCHRANA

Vstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Výstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Vstupní proudová ochrana MCCB s pohonem

Výstupní proudová ochrana MCCB s pohonem

Výstupní přepěťová ochrana 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151%-200% 0,2 sek, nad 200% okamžité odpojení výstupu

Ochrana proti přehřátí Vypnutí stabilizátoru

Manuální přepínač By-pass ( I-0-II) Polohy ručního přepínače By-Passu při poruše nebo údržbě

Přepěťová pojistka Vhodná přepěťová pojistka pro světla a vysoké napětí (volitelné)

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až + 40°C (na žádost možnost chlazení)

Nadmořská výška < 3000 m

Vlhkost 90% bez kondenzace

Akustický hluk < 50 dB < 55 dB

SPECIFIKACE ROZVADĚČE

Typ vnitřní provedení

Stupeň ochrany IP 21 (na žádost venkovní provedení)

Barva RAL 7035

Základna Kolečka / Podstavec

Chlazení Vzduchové ventilátory

Rozměry (ŠxHxV) cm
(80x100
x160)x4

(80x100
x160)x4

(90x120
x180)x4

(240x80
x180)x4

(250x100
x160)x4

(290x120
x160)x4

(290x120
x180)x4

(300x120
x180)x4

(330x120
x180)x4

Hmotnost (kg) 750x4 800x4 1200x4 2200x4 2800x4 3500x4 4000x4 4700x4 5500x4

IPR série – paralelní záložní stabilizátor 
napětí



Varianta Kód Popis

Nestandartní hodnota vstupního 
napětí

xxxV
IPR napěťové regulátor lze vyrobit pro jakoukoli požadovanou napěťovou 
hodnotu, která musí být jasně stanovena při potvrzení objednávky

Nestandartní rozsah vstupního 
napětí

XS, 
M, L, 
XL

IPR napěťové regulátory lze vyrobit v různém napěťovém rozsahu, požadované 
úrovně rozsahu musí být jasně stanoveny při potvrzení objednávky.

Nestandartní rozsah výstupního 
napětí

xxxV
IPR napěťové regulátory lze vyrobit v jakékoli požadované napěťové hodnotě, 
která musí být jasně stanovena při potvrzení objednávky.

Nestandartní tolerance 
výstupního napětí

R Tolerance výstupního napětí regulátorů může být +/- 1%, +/- 2%, +/- 3%, +/- 5 %

Nastavitelné výstupní napětí ADJ
Výstupní napětí IPR napěťových regulátorů může být nastaveno na LCD panelu. 
Maximální nastavitelný rozsah je +/- 15 %.

Nestandartní frekvence FRQ
IPR napěťové regulátory jsou vyráběny, aby pracovaly při síťové frekvenci 50 Hz. 
Pokud je požadováno 60 Hz, musí to být jasně uvedeno při potvrzení 
objednávky.

Výstupní ochrana MCCB OCB
Volba  MCCB může být přidána k výstupu regulátoru, aby zajistila přídavnou 
ochranu.

Automatický nepřerušitelný ,,by -
pass" 

ABP Tato jednotka může být přidána na výstup IPR napěťového regulátoru.

Vstupní/ výstupní transformátor TRF
Izolační transformátor nebo transformátor, který automaticky mění napětí lze 
dodat pro vstup i výstup IPR napěťových regulátorů. Požadavky na 
transformátor, musí být jasně specifikovány při potvrzení objednávky.

Speciální kryt K
IPR napěťové regulátory mohou být dodány v interiérovém i venkovním 
provedením. Speciální skříně mají různé třídy IPxx ochrany.

Vstupní/ výstupní EMC filtr EMC
Speciálně konstruované EMC filtry mohou být volitelně dodávány na vstup i 
výstup IPR napěťových regulátorů. Specifikaci filtrů musí být stanovena v 
objednávce.

Vstupní / výstupní přepěťová 
ochrana

ESD
Ochrana proti vysokému napětí a přepěťová ochrana mohou být připojeny na 
vstupu i výstupu IPR napěťových regulátorů. Požadovaná ochrana a specifikace 
(třída 1,2,3) musí být jasně udána v objednávce.

Jednotka pro dálkové 
monitorování a řízení 

RMU

Pro dálkové monitorování a řízení IPR napěťových regulátorů lze volitelně 
připojit jednotku pro dálkové monitorování a řízení. Žádný další software není 
zapotřebí, protože jednotka RMU zajišťuje komunikaci založenou na 
vyhledávání jak v síti LAN, tak na internetu.

Suché kontakty C
NO - NC zásuvky pro beznapěťový stykač mohou být použity pro ,, ON/OFF " a 
režimy automatického ,, by-pass " (obtoku) regulátoru

Nestandartní vstupní / výstupní 
svorka

T
Podle potřeby zákazníka mohou být svorky navrženy a umístěny speciálně na 
skříni. Plány svorek musí být dodány společně s objednávkou.

Speciální konstrukce a 
příslušenství

SPM

IPR napěťové regulátory mohou být zkonstruovány podle potřeby zákazníka a 
technické specifikace. Všechny speciální požadavky a podrobné technické 
nákresy a specifikace příslušenství musí být dodány zákazníkem při sjednání 
nabídky/objednávky.

Paralelní připojení řídící jednotky PCM
Až 4 SVS jednotky mohou být připojeny paralelně pro aplikace vyžadující vysoký 
výkon. Jednotka PCM je používána pro řízení a synchronizaci, když jsou jednotky 
SVS připojeny paralelně.

Speciální operační (pracovní) 
teplota

SOT
Zařízení, která pracují při speciálních teplotách, mohou být vyrobena na 
zakázku.

Volitelné požadavky nejsou zahrnuty v ceně, při zpracování nabídky a objednání je nutná precizní a jasná specifikace.

Po zpracování nabídky a zaslání výrobci bude posouzena reálnost požadavků ve výrobě. 

Technické specifikace zde uvedené jsou orientační, výrobce si vyhrazuje právo na změnu.

IPR série – paralelní záložní stabilizátor 
napětí



V-FINE série – Energy Saver

• Energy Savery jsou konstruovány s cílem 
pomoci snížit spotřebu energie vzhledem 
k rostoucím cenám energie a dopadům na 
životní prostředí při výrově elektřiny.

• Energy Savery vysoce efektivně šetří energii a 
optimalizují napětí při provozu průmyslových i 
domácích zařízení.

• Energy Savery jednotky řízení napětí a úspory 
energie berou neregulovanou elektřinu, která 
je určena pro tisíce nejrůznějších uživatelů, 
např. továrny, nemocnice, veřejné budovy, 
rodinné domy, farmy, stavby atd. ES 
optimalizuje správným způsobem chod 
elektrických zařízení, čímž umožňuje užívat 
elektrické systémy maximálně efektivně a 
snižuje výdaje za elektřinu. Instalaci zařízení 
předchází pečlivá měření a analýzy před i po 
instalaci. Zařízení je schopno snížit náklady na 
energii o 10 až 25%.

• Energy Savery používají nejnovější technologii 
optimalizace napětí a jsou 
vyráběny polovodičovou technologií. Žádný 
z jejich komponentů nepotřebuje pravidelnou 
údržbu, nemusí být v důsledku opotřebení 
měněn, což znamená, že po instalaci fungují v 
maximálně efektivním provozu, nemusí být 
kontrolovány ani pravidelně udržovány, pokud 
se váš systém napájení elektřiny nezmění.

• Energy Savery nejen, že snižují poplatky za 
elektřinu, ale také efektivní práci elektronických 
zařízení a zvýší jejich životnost, zabraňují totiž 
vzrůstu napětí a elektrickému šumu, které by 
mohly zařízení poškodit.

• Energy Savery vlastní vysoko a nízkonapěťovou 
ochranu, ochranu proti přehřátí, přetížení a 
fázovému zlomu. Tímto způsobem zajišťuje 
svoji vlastní funkční bezpečnost a funkční 
bezpečnost všech elektrických zařízení. ES je 
vybavena „manuálním by-passem“ a 
„automatickým by-passem“. Tyto jednotky 
umožňují, aby bylo zatížení přeneseno přímo 
na hlavní napětí. Zajišťují tak flexibilní 
použitelnost a funkční bezpečnost.

• Energy Savery nemjí žádné mechanické 
komponenty. Díky elektronickým kartám 
dokáže fungovat vysoce produktivně. 
V závislosti na této produktivitě se snižují 
energetické ztráty a zařízení jsou dlouhodobě 
chráněna. 

Strukturální specifikace:

• produkce v rozsahu 2kVA-3000kVA s jedno 
nebo třífázovým výstupem

• konstrukce, která je vhodná pro průmyslové 
prostředí. Je odolná vůči prachu, vlhkosti a 
vibracím. Není zapotřebí pravidelná údržba

• konstrukce má dlouhou životnost, je vytvořena 
s ohledem k životnímu prostředí a nevytváří 
žádný chemický odpad

• zvýšená produktivita s vědomím potřeby 
snižovat uhlíkové emise

• bezpečné použití všech elektrických zařízení

• rychlé řízení systému přes karty 
mikroprocesoru, fungující nezávisle pro každou 
fázi

• vysoká rychlost optimalizace (500V/s), volitelná 
plná regulace až tři cykly

• flexibilní konstrukce a softwarové vybavení, 
které lze snadno naladit pro různé sítě a 
napěťové podmínky

• „Automatická by-passová jednotka“, která 
přesune zatížení přímo na hlavní síť v případě 
nouze

• „Manuální by-passová jednotka“

• opravdová staticko-modulární struktura 
s tyristorovou technologií používanou pro 
pohonné jednotky a SMPS technologii 
používanou pro napájecí jednotky

• elektronická ochrana, ochrana před přetížením, 
přepětím, přehřátím a zkratem

• estetický a ergonomický design

• minimální velikost a lehká konstrukce, zcela 
operativní

• uživatelsky přívětivý, srozumitelný a komplexní 
LCD displej a imitační diagram (jednofázová 
zařízení 2x16. třífázová zařízení 4x16)

• kompaktní struktura, kvalitní materiál, 
maximální bezpečnost

• speciální, odolná skříň, nastříkaná standartní 
barvou s označením RAL-7035

• možnost monitorování a řízení přes „dálkový 
řídicí systém“ (volitelný)

• přepěťová ochrana proti zábleskům (volitelná)

• vyrobeno v souladu s ISO 9001:2008 Řídicí 
systém kvality

• záruka dodávky náhradních dílů 10 let



TECHNICKÁ SPECIFIKACE JEDNOTKY ENERGY SAVER, JEDNOFÁZOVÝ MODEL

MODEL
V-FINE
1F02

V-FINE
1F03

V-FINE
1F05

V-FINE
1F08

V-FINE
1F10

V-FINE
1F15

V-FINE
1F20

V-FINE
1F30

V-FINE
1F40

V-FINE
1F50

VÝKON (kVA) 2 3 5 7,5 10 15 20 30 40 50

Účiník 1

Funkce Tyristorové řízení, regulace napětí, optimalizace a ochrana 

VSTUP

Napětí 230 V AC jedna fáze + nula

Tolerance napětí -10%, +20% (úprava dle požadavku)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Proudová ochrana Tepelný magnetický spínač s vhodnou kapacitou

Zapojení Měděná svorkovnice

VÝSTUP

Napětí 230 V AC jedna fáze + nula

Tolerance napětí ± 2% (do ± 1%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Rozsah nastavení napětí ± 10%

Proud 9 A 14 A 23 A 34 A 45 A 68 A 91 A 136 A 182 A 227 A

Přetížitelnost 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151% 0,2 sek, poté je výstup odpojen

Doba odezvy 20 msek.

Celkové harmonické 
zkreslení < 0,1%

Rychlost korekce 500 V/sek (volitelně plná regulace až na 3 cykly)

Účinnost > 98%

Výstupní přípojka Měděná svorkovnice

LCD Displej
Hodnota vstupního napětí, Hodnota výstupního napětí, Procentuální zatížení na výstupu, Výstupní 

frekvence, Stav stabilizátoru a informace o výpadku, Výstrahy (přepětí, přehřátí, selhání na vstupu, selhání 
na výstupu atd.)  

Komunikace Systém pro vzdálený přístup (skrz síť), schopnost monitorování a řízení (volitelné)

OCHRANA

Vstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Výstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Vstupní proudová ochrana MCB MCCB

Výstupní proudová ochrana MCB MCCB

Výstupní přepěťová ochrana 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151%-200% 0,2 sek, nad 200% okamžité odpojení výstupu

Ochrana proti přehřátí Vypnutí stabilizátoru

Manuální přepínač By-pass ( I-0-II) Polohy ručního přepínače By-Passu při poruše nebo údržbě

Přepěťová pojistka Vhodná přepěťová pojistka pro světla a vysoké napětí (volitelné)

Připojovací svorkovnice 
vstup/výstup Svorkovnice pro vstup/výstup a ochranný kryt svorkovnice

Poruchový spínač Beznapěťový kontakt pro automatický By-Pass a všeobecné poruchy (volitelné)

Automatický By-Pass Automatický By-Pass pro případ přepětí, přehřátí a poruchy

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až + 40°C (na žádost možnost chlazení)

Nadmořská výška < 3000 m

Vlhkost 90% bez kondenzace

Akustický hluk < 45 dB < 50 dB

SPECIFIKACE ROZVADĚČE

Typ vnitřní provedení

Stupeň ochrany IP 21 (na žádost venkovní provedení)

Barva RAL 7035

Základna Kolečka / Podstavec

Chlazení Vzduchové ventilátory

Rozměry (ŠxHxV) cm 20x41x37 27x45x46 31x52x52 33x76x76

Hmotnost (kg) 28 33 40 45 52 65 85 100 140 160

V-FINE série – Energy Saver



TECHNICKÁ SPECIFIKACE JEDNOTKY ENERGY SAVER, TŘÍFÁZOVÝ MODEL

MODEL
V-FINE
3F10

V-FINE
3F15

V-FINE
3F23

V-FINE
3F30

V-FINE
3F45

V-FINE
3F60

V-FINE
3F75

V-FINE
3F100

V-FINE
3F120

VÝKON (kVA) 10 15 23 30 45 60 75 100 120

Účiník 1

Funkce Tyristorové řízení, regulace napětí, optimalizace a ochrana 

VSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí -10%, +20% (úprava dle požadavku)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Proudová ochrana Tepelný magnetický spínač s vhodnou kapacitou

Zapojení Měděná svorkovnice

VÝSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí ± 2% (do ± 1%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Rozsah nastavení napětí ± 10%

Proud 16 A 23 A 34A 45 A 68 A 91 A 114 A 152 A 182 A

Přetížitelnost 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151% 0,2 sek, poté je výstup odpojen

Doba odezvy 20 msek.

Celkové harmonické 
zkreslení < 0,1%

Rychlost korekce 500 V/sek (volitelně plná regulace až na 3 cykly)

Účinnost > 98%

Výstupní přípojka Měděná svorkovnice

LCD Displej
Hodnota vstupního napětí, Hodnota výstupního napětí, Procentuální zatížení na výstupu/každá fáze, 

Výstupní frekvence, Stav stabilizátoru a informace o výpadku, Výstrahy (přepětí, přehřátí, selhání na vstupu, 
selhání na výstupu atd.)  

Komunikace Systém pro vzdálený přístup (skrz síť), schopnost monitorování a řízení (volitelné)

OCHRANA

Vstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Výstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Vstupní proudová ochrana MCB MCCB

Výstupní proudová ochrana MCB MCCB

Výstupní přepěťová ochrana 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151%-200% 0,2 sek, nad 200% okamžité odpojení výstupu

Ochrana proti přehřátí Vypnutí stabilizátoru

Manuální přepínač By-pass ( I-0-II) Polohy ručního přepínače By-Passu při poruše nebo údržbě

Přepěťová pojistka Vhodná přepěťová pojistka pro světla a vysoké napětí (volitelné)

Připojovací svorkovnice 
vstup/výstup Svorkovnice pro vstup/výstup a ochranný kryt svorkovnice

Poruchový spínač Beznapěťový kontakt pro automatický By-Pass a všeobecné poruchy (volitelné)

Automatický By-Pass Automatický By-Pass pro případ přepětí, přehřátí a poruchy

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až + 40°C (na žádost možnost chlazení)

Nadmořská výška < 3000 m

Vlhkost 90% bez kondenzace

Akustický hluk < 50 dB < 55 dB

SPECIFIKACE ROZVADĚČE

Typ vnitřní provedení

Stupeň ochrany IP 21 (na žádost venkovní provedení)

Barva RAL 7035

Základna Kolečka / Podstavec

Chlazení Vzduchové ventilátory

Rozměry (ŠxHxV) cm 33x76x76 50x70x120 60x80x140

Hmotnost (kg) 115 125 135 150 175 220 260 300 400

V-FINE série – Energy Saver



TECHNICKÁ SPECIFIKACE JEDNOTKY ENERGY SAVER, TŘÍFÁZOVÝ MODEL

MODEL V-FINE 3F150 V-FINE 3F200 V-FINE 3F250 V-FINE 3F300 V-FINE 3F400

VÝKON (kVA) 150 200 250 300 400

Účiník 1

Funkce Tyristorové řízení, regulace napětí, optimalizace a ochrana 

VSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí -10%, +20% (úprava dle požadavku)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Proudová ochrana Tepelný magnetický spínač s vhodnou kapacitou

Zapojení Měděná svorkovnice

VÝSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí ± 2% (do ± 1%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Rozsah nastavení napětí ± 10%

Proud 227 A 303 A 379 A 455 A 606 A

Přetížitelnost 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151% 0,2 sek, poté je výstup odpojen

Doba odezvy 20 msek.

Celkové harmonické 
zkreslení < 0,1%

Rychlost korekce 500 V/sek (volitelně plná regulace až na 3 cykly)

Účinnost > 98%

Výstupní přípojka Měděná svorkovnice

LCD Displej
Hodnota vstupního napětí, Hodnota výstupního napětí, Procentuální zatížení na výstupu, Výstupní 

frekvence, Stav stabilizátoru a informace o výpadku, Výstrahy (přepětí, přehřátí, selhání na vstupu, selhání 
na výstupu atd.)  

Komunikace Systém pro vzdálený přístup (skrz síť), schopnost monitorování a řízení (volitelné)

OCHRANA

Vstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Výstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Vstupní proudová ochrana MCCB

Výstupní proudová ochrana MCCB

Výstupní přepěťová ochrana 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151%-200% 0,2 sek, nad 200% okamžité odpojení výstupu

Ochrana proti přehřátí Vypnutí stabilizátoru

Manuální přepínač By-pass ( I-0-II) Polohy ručního přepínače By-Passu při poruše nebo údržbě

Přepěťová pojistka Vhodná přepěťová pojistka pro světla a vysoké napětí (volitelné)

Připojovací svorkovnice 
vstup/výstup Svorkovnice pro vstup/výstup a ochranný kryt svorkovnice

Poruchový spínač Beznapěťový kontakt pro automatický By-Pass a všeobecné poruchy (volitelné)

Automatický By-Pass Automatický By-Pass pro případ přepětí, přehřátí a poruchy

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až + 40°C (na žádost možnost chlazení)

Nadmořská výška < 3000 m

Vlhkost 90% bez kondenzace

Akustický hluk < 60 dB

SPECIFIKACE ROZVADĚČE

Typ vnitřní provedení

Stupeň ochrany IP 21 (na žádost venkovní provedení)

Barva RAL 7035

Základna Kolečka / Podstavec

Chlazení Vzduchové ventilátory

Rozměry (ŠxHxV) cm 80x90x160 80x100x160 90x100x160

Hmotnost (kg) 400 750 800 900 1100

V-FINE série – Energy Saver



TECHNICKÁ SPECIFIKACE JEDNOTKY ENERGY SAVER, TŘÍFÁZOVÝ MODEL

MODEL
V-FINE 
3F500

V-FINE
3F600

V-FINE
3F700

V-FINE
3F800

V-FINE
3F900

V-FINE
3F1000

V-FINE
3F1250

V-FINE
3F1600

V-FINE
3F2000

V-FINE
3F2500

V-FINE
3F3200

VÝKON (kVA) 500 600 700 800 900 1000 1250 1600 2000 2500 3200

Účiník 1

Funkce Tyristorové řízení, regulace napětí, optimalizace a ochrana 

VSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí -10%, +20% (úprava dle požadavku)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Proudová ochrana Tepelný magnetický spínač s vhodnou velikostí

Zapojení Měděná svorkovnice

VÝSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí ± 2% (do ± 1%)

Frekvence 50 Hz ± 5%

Rozsah nastavení napětí ± 10%

Proud 758 A 909 A 1061 A 1212 A 1363 A 1515 A 1894 A 2273 A 3030 A 3788 A 4545 A

Přetížitelnost 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151% 0,2 sek, poté je výstup odpojen

Doba odezvy 20 msek.

Celkové harmonické 
zkreslení < 0,1%

Rychlost korekce 500 V/sek (volitelně plná regulace až na 3 cykly)

Účinnost > 98%

Výstupní přípojka Měděná svorkovnice

LCD Displej
Hodnota vstupního napětí, Hodnota výstupního napětí, Procentuální zatížení na výstupu, Výstupní 

frekvence, Stav stabilizátoru a informace o výpadku, Výstrahy (přepětí, přehřátí, selhání na vstupu, selhání 
na výstupu atd.)  

Komunikace Systém pro vzdálený přístup (skrz síť), schopnost monitorování a řízení (volitelné)

OCHRANA

Vstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Výstupní napěťová ochrana Elektronické vypnutí stabilizátoru při přepětí / podpětí

Vstupní proudová ochrana MCCB s pohonem

Výstupní proudová ochrana MCCB s pohonem

Výstupní přepěťová 
ochrana 101%-125% 3 min., 126%-150% 10 sek., 151%-200% 0,2 sek, nad 200% okamžité odpojení výstupu

Ochrana proti přehřátí Vypnutí stabilizátoru

Manuální přepínač By-pass ( I-0-II) Polohy ručního přepínače By-Passu při poruše nebo údržbě

Přepěťová pojistka Vhodná přepěťová pojistka pro světla a vysoké napětí (volitelné)

Připojovací svorkovnice 
vstup/výstup Svorkovnice pro vstup/výstup a ochranný kryt svorkovnice

Poruchový spínač Beznapěťový kontakt pro automatický By-Pass a všeobecné poruchy (volitelné)

Automatický By-Pass Automatický By-Pass pro případ přepětí, přehřátí a poruchy

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až + 40°C (na žádost možnost chlazení)

Nadmořská výška < 3000 m

Vlhkost 90% bez kondenzace

Akustický hluk < 60 dB < 65 dB

SPECIFIKACE ROZVADĚČE

Typ vnitřní provedení

Stupeň ochrany IP 21 (na žádost venkovní provedení)

Barva RAL 7035

Základna Kolečka / Podstavec

Chlazení Vzduchové ventilátory

Rozměry (ŠxHxV) cm
90x120

x170 240x80x160 250x100x160
290x120

x160
290x120

x180
300x120

x180
330x120

X180

Hmotnost (kg) 1200 1400 1900 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4700 5500

V-FINE série – Energy Saver



Varianta Kód Popis

Nestandartní hodnota vstupního napětí xxxV
V- FINE energetické spořiče lze vyrobit pro jakoukoli požadovanou napěťovou 
hodnotu, která musí být jasně stanovena při potvrzení objednávky.

Nestandartní rozsah vstupního napětí
XS, M, L, 
XL

V- FINE energetické spořiče lze vyrobit v různém napěťovém rozsahu. Požadované 
úrovni rozsahu musí být jasně stanoveny při potvrzení objednávky.

Nestandartní rozsah výstupního napětí xxxV
V- FINE energetické spořiče lze vyrobit v jakékoli požadované napěťové hodnotě, 
která musí být jasně stanovena při potvrzení objednávky.

Nestandartní tolerance výstupního 
napětí

R Tolerance výstupního napětí regulátorů může být +/- 1%, +/- 2%, +/- 3% , +/- 5 %

Nastavitelné výstupní napětí ADJ
Výstupní napětí V- FINE energetických spořičů může být nastaveno na LCD panelu. 
Maximální nastavitelný rozsah je +/- 15 %.

Nestandartní frekvence FRQ V- FINE energetické spořiče jsou vyráběny, aby pracovaly při síťové frekvenci 50 Hz. 

Výstupní ochrana MCCB OCB
Volba  MCCB může být přidána k výstupu regulátoru, aby zajistila přídavnou 
ochranu.

Automatický nepřerušitelný ,,by - pass" ABP Tato jednotka může být přidána na výstup V- FINE energetického spořiče

Speciální kryt K
V- FINE energetické spořiče mohou být dodány v interiérovém i venkovním 
provedením. Speciální skříně mají různé druhy IPxx ochrany

Vstupní/ výstupní EMC filtr EMC
Speciálně konstruované EMC filtry mohou být volitelně dodávány na vstup i výstup 
V- FINE energetických spořičích. Specifikaci filtrů musí být stanovena podle 
nabídky/ objednávky

Vstupní / výstupní přepěťová ochrana ESD
Ochrana proti vysokému napětí a přepěťová ochrana mohou být připojeny na 
vstupu i výstupu V- FINE energetických spořičů. Požadovanou ochranu a specifikaci 
(třída 1,2,3) musí být připojena k objednávce.

Jednotka pro dálkové monitorování a 
řízení 

RMU

Pro dálkové monitorování a řízení V- FINE energetických spořičů lze volitelně 
připojit jednotku pro dálkové monitorování a řízení. Žádný další softwér není 
zapotřebí, protože jednotka RMU zajišťuje komunikaci založenou na vyhledávání jak 
v síti LAN , tak na internetu.

Suché kontakty C
NO - NC zásuvky pro suchý stykač mohou být použity pro ,, ON - OFF " a režimy 
automatického ,, by - pass " ( obtoku ) regulátoru.

Nestandartní vstupní / výstupní svorka T
Podle potřeby zákazníka mohou být svorky navrženy a umístěny speciálně na skříni. 
Plány svorek musí být dodány společně s objednávkou.

Speciální konstrukce a příslušenství SPM

V- FINE energetické spořiče mohou být zkonstruovány podle potřeby zákazníka a 
technické specifikace. Všechny speciální požadavky a podrobné technické nákresy a 
specifikace příslušenství musí být dodány zákazníkem při jednání nabídky / 
objednávky

Paralelní připojení řídící jednotky PCM
Až 4 SVS jednotky mohou být připojeny paralelně pro aplikace vyžadující vysoký 
výkon. Jednotka PCM je používána pro řízení a synchronizaci, když jsou jednotky 
SVS připojeny paralelně.

Speciální operační (pracovní) teplota SOT Zařízení, která pracují při speciálních teplotách, moou být vyrobena na zakázku

Volitelné požadavky nejsou zahrnuty v ceně, při zpracování nabídky a objednání je nutná precizní a jasná specifikace.

Po zpracování nabídky a zaslání výrobci bude posouzena reálnost požadavků ve výrobě. 

Technické specifikace zde uvedené jsou orientační, výrobce si vyhrazuje právo na změnu.

V-FINE série – Energy Saver



Co je FLT nabíječka baterií - usměrňovač

• FLT jsou nabíječky 
vybavené mikroprocesorovými deskami a 
modulární strukturou s elektronickou deskou. 
Řízení a nastavení je realizováno tyristory, 
diodovými můstky. Systém je vybaven 
ochranou proti nadproudu, přepětí, přehřátí, 
zkratu a špičkovému proudu.

• V nabíječkách FLT je rovněž filtr kondenzátoru 
na výstupu. Vstupní a výstupní svorky jsou 
chráněny vhodnými pojistkami.

Využití FLT nabíječky baterií

• FLT BC jsou konstruovány a vyrobeny pro 
komunikační a alarmové obvody lodí a jacht, 
bezpečnostní systémy v obchodních budovách 
a rezidencích, petrochemický průmysl, aplikace 
výkonové elektroniky, školní testovací 
laboratoře, tovární laboratoře, nebo napájecí 
systém elektronických zařízení. Jsou rovněž 
používány pro napájecí systém se 
stejnosměrným proudem a nabíjení olověných 
akumulátorů, nikl-kadmiových a suchých 
baterií. U vysokých vybíjecích proudů nabízí 
možnost zapínání a vypínání v krátkém 
časovém úseku. Poskytují náležité řešení pro 
nouzové osvětlení, alarmové komunikační 
obvody, galvanizaci, eloxování hliníku. Je 
využitelná pro petrochemický průmysl a pro 
účely výkonové elektroniky.

Strukturální specifikace:

• výroba s jednofázovým a třífázovým výstupem

• produkce v rozsahu 12-450V stejnosměrného 
napětí a 1A-1000A

• automatické zařízení „float-boost“ (zesílení 
toku)

• nízká vlnitost (zvlnění 1%), vysoký proud a 
napěťová stabilita

• uživatelsky přátelský, přehledný a obsáhlý LCD 
displej a imitační diagram

• zvuková a světelná varování o všech chybách a 
beznapěťových kontaktních výstupech

• externí bateriové připojení

• ochrana proti vybití, kterou zajišťuje jednotka 
na odpojení (LVD) při nízkém napětí

• „Silicon dropper unit“ pro napěťovou regulaci 
dodávky stejnosměrného proudu

• minimální velikost, statická struktura, snadné 
uvedení do provozu

• design vhodný pro průmyslové prostředí.

• speciální, odolná skříň, nastříkaná standartní 
barvou označenou jako RAL-7035, IP21 (IP54 je 
volitelné)

• možnost nastavit výstupní napětí a výstupní 
proud z LCD

• automatická aktivace baterie pro případný 
výpadek proudu (volitelné)

• možnost regulace „nabíjení-napětí-proud“ 
fungující jako zpětná vazba teploty baterie 
(volitelné)

• produkce v souladu s ISO 9001:2008 Řídící 
systém kvality.

FLT série – nabíječka baterií



TECHNICKÁ SPECIFIKACE JEDNOFÁZOVÝCH NABÍJEČEK BATERIÍ

MODEL
FLT 1F 

24V 
50A

FLT 1F 
24V 

100A

FLT 1F 
24V 

150A

FLT 1F 
24V 

200A

FLT 1F 
48V 
50A

FLT 1F 
48V 

100A

FLT 1F 
48V 

150A

FLT 1F 
48V 

200A

FLT 1F 
110V 
50A

FLT 1F 
110V 
100A

FLT 1F 
110V 
150A

FLT 1F 
110V 
200A

FLT 1F 
230V 
50A

FLT 1F 
230V 
100A

FLT 1F 
230V 
150A

FLT 1F 
230V 
200A

VÝKON (kVA) 2,5 5 7 10 5 10 15 20 10 20 30 40 20 40 60 80

Účiník 0,6 (volitelné 0,9)

VSTUP

Napětí 230 V AC jedna fáze + nula

Tolerance napětí ± 15%

Frekvence 50 Hz ± 5%

Ochrana Jistič

VÝSTUP

Jmenovité výstupní napětí 24 VDC 48 VDC 110 VDC 230 VDC

Kolísání výstupního napětí ± 20%

Jmenovitý výstupní proud 50 A 100 A 150 A 200 A 50 A 100 A 150 A 200 A 50 A 100 A 150 A 200 A 50 A 100 A 150 A 200 A

Proudový rozsah
5A-
50A

5A-
100A

5A-
150A

5A-
200A

5A-
50A

5A-
100A

5A-
150A

5A-
200A

5A-
50A

5A-
100A

5A-
150A

5A-
200A

5A-
50A

5A-
100A

5A-
150A

5A-
200A

Nabíjecí systém
Automatický konstantní proud / konstantní regulace napětí deskovým mikroprocesorem 

Programovatelné automatické a manuální boost nabíjení, kontrola nabíjení 

Typ Baterie Nickel-Cadmium (Ni-Cd), Olověná, Suchá

OCHRANA

Silicon Dropper Regulace výstupního napětí a omezení pro nabíječku baterií a napájecí obvody aplikací s "Silicon Dropper"

Jednotka LVD Automatické odpojení při nízkém napětí z důvody ochrany baterií před hlubokým vybitím (volitelné)

Jednotka RPDD Ochrana proti přepólování

Automatizační jednotka Beznapěťové kontakty pro všechny druhy varování (volitelné)

Účinnost 0,85

Crest Factor 3:1

Přetížení při 0% - 100% zátěže pracuje neustále, při 115% zatížení elektronické proudové odpojení

Ochrana
elektronické varování a ochrana před: přepětím a podpětím na výstupu, přehřátím a přetížením, výpadku 

tyristoru, uzemněním

Komunikace Beznapěťový kontakt na výstupu pro všechny chyby a informace o stavu

LCD Display Vstupní napětí, výstupní napětí, výstupní proud, proud baterie, doba nabíjení v boost režimu a nastavení 
hodnoty pro jednotku LVD.  Varování pro nadproudy , přehřátí, poruchy na vstupu a celkové poruchy

Připojení Svorkovnice na vstupu a výstupu

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až + 40°C (na žádost možnost chlazení)

Nadmořská výška < 3000 m

Vlhkost 90% bez kondenzace

Akustický hluk < 50 dB

SPECIFIKACE ROZVADĚČE

Rozměry (ŠxHxV) cm 70x50x140 80x60x140 70x50x140 80x60x140

70x50
x140 90x70x160

Hmotnost (kg) 180 200 220 250 220 250 260 300 250 300 340 380 300 380 420 460

FLT série – nabíječka baterií



TECHNICKÁ SPECIFIKACE TŘÍFÁZOVÝCH NABÍJEČEK BATERIÍ

MODEL
FLT 3F 

24V 
100A

FLT 3F 
24V 

150A

FLT 3F 
24V 

200A

FLT 3F 
48V 

100A

FLT 3F 
48V 

150A

FLT 3F 
48V 

200A

FLT 3F 
110V 
50A

FLT 3F 
110V 
100A

FLT 3F 
110V 
150A

FLT 3F 
110V 
200A

FLT 3F 
230V 
50A

FLT 3F 
230V 
100A

FLT 3F 
230V 
150A

FLT 3F 
230V 
200A

VÝKON (kVA) 5 7 10 5 10 15 6 20 30 40 20 40 60 80

Účiník 0,6 (volitelné 0,9)

VSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí ± 15%

Frekvence 50 Hz ± 5%

Ochrana Jistič

VÝSTUP

Jmenovité výstupní napětí 24 VDC 48 VDC 110 VDC 230 VDC

Kolísání výstupního napětí ± 20%

Jmenovitý výstupní proud 100 A 150 A 200 A 100 A 150 A 200 A 50 A 100 A 150 A 200 A 50 A 100 A 150 A 200 A

Proudový rozsah
5A-10A

5A-
150A 5A-20A

5A-
100A

5A-
150A

5A-
200A 5A-50A

5A-
100A

5A-
150A

5A-
200A 5A-50A

5A-
100A

5A-
150A

5A-
200A

Nabíjecí systém Automatický konstantní proud / konstantní regulace napětí deskovým mikroprocesorem 
Programovatelné automatické a manuální boost nabíjení, kontrola nabíjení 

Typ Baterie Nickel-Cadmium (Ni-Cd), Olověná, Suchá

OCHRANA

Silicon Dropper Regulace výstupního napětí a omezení pro nabíječku baterií a napájecí obvody aplikací s "Silicon Dropper"

Jednotka LVD Automatické odpojení při nízkém napětí z důvody ochrany baterií před hlubokým vybitím (volitelné)

Jednotka RPDD Ochrana proti přepólování

Automatizační jednotka Beznapěťové kontakty pro všechny druhy varování (volitelné)

Účinnost 0,85

Crest Factor 3:1

Přetížení při 0% - 100% zátěže pracuje neustále, při 115% zatížení elektronické proudové odpojení

Ochrana Elektronické varování a ochrana před: přepětím a podpětím na výstupu, přehřátím a přetížením, výpadku 
tyristoru, uzemněním

Komunikace Beznapěťový kontakt na výstupu pro všechny chyby a informace o stavu

LCD Display Vstupní napětí, výstupní napětí, výstupní proud, proud baterie, doba nabíjení v boost režimu a nastavení 
hodnoty pro jednotku LVD.  Varování pro nadproudy , přehřátí, poruchy na vstupu a celkové poruchy

Připojení Svorkovnice na vstupu a výstupu

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až + 40°C (na žádost možnost chlazení)

Nadmořská výška < 3000 m

Vlhkost 90% bez kondenzace

Akustický hluk < 50 dB

SPECIFIKACE ROZVADĚČE

Rozměry (ŠxHxV) cm 70x50x140

80x60
x140 70x50x140

80x60
x140 70x50x140 90x70x160

Hmotnost (kg) 180 200 220 250 220 250 300 250 300 340 250 300 380 420

FLT série – nabíječka baterií



Varianta Kód Popis

Nestandartní hodnota vstupního napětí xxxV
FLT bateriovou nabíječku lze vyrobit pro jakoukoli požadovanou napěťovou 
hodnotu. Ta musí být stanovena jasně při potvrzení objednávky

Nestandartní rozsah vstupního napětí
XS, M, L, 
XL

FLT bateriovou nabíječku lze vyrobit v různém napěťovém rozsahu. 
Požadované úrovni rozsahu musí být jasně stanoveny při potvrzení 
objednávky.

Nestandartní rozsah výstupního napětí xxxV
FLT bateriovou nabíječku lze vyrobit v jakékoli požadované napěťové 
hodnotě. Ta musí být jasně stanovena při potvrzení objednávky.

Nestandartní tolerance výstupního napětí R
Tolerance výstupního napětí regulátorů může být +/- 1%, +/- 2%, +/- 3% , +/-
5 %

Nastavitelné výstupní napětí ADJ
Výstupní napětí FLT bateriových nabíječek může být nastaveno na LCD 
panelu. Maximální nastavitelný rozsah je +/- 15 %.

Nestandartní frekvence FRQ
FLT bateriové nabíječky jsou vyráběny, aby pracovaly při síťové frekvenci 50 
Hz. 

Výstupní ochrana MCCB OCB
Volba CB může být přidána k výstupu   bateriové nabíječky, aby zajistila 
přídavnou ochranu

Speciální kryt K
FLT bateriové nabíječky mohou být dodány v interiérovém i venkovním 
provedením. Speciální skříně mají různé druhy IPxx ochrany

Vstupní/ výstupní EMC filtr EMC
Speciálně konstruované EMC filtry mohou být volitelně dodávány na vstup i 
výstup FLT bateriových nabíječek. Specifikaci filtrů musí být stanovena podle 
nabídky/objednávky

Vstupní / výstupní přepěťová ochrana ESD
Ochrana proti vysokému napětí a přepěťová ochrana mohou být připojeny na 
vstupu i výstupu  FLT bateriových nabíječek. Požadovanou ochranu a 
specifikaci (třída 1,2,3) musí být připojena k objednávce.

Suché kontakty C
NO - NC zásuvky pro suchý stykač mohou být použity pro ,, ON - OFF " a 
režimy automatického ,, by - pass " (obtoku) regulátoru

Nestandartní vstupní / výstupní svorka T
Podle potřeby zákazníka mohou být svorky navrženy a umístěny speciálně na 
skříni. Plány svorek musí být dodány společně s nabídkou/objednávkou.

Speciální konstrukce a příslušenství SPM

FLT bateriové nabíječky mohou být zkonstruovány podle potřeby zákazníka a 
technické specifikace. Všechny speciální požadavky a podrobné technické 
nákresy a specifikace příslušenství musí být dodány zákazníkem při jednání 
nabídky/objednávky

LVD jednotka LVD Ochrana odpojení baterie při nízkém napětí

SDU jednotka SDU
"Silicon dropper" (snižuje napětí pro zátěž ) pro regulaci napětí dodávaného 
stejnosměrného proudu

Vstup VM / AM VM / AM Analogický/digitální voltmetr nebo ampérmetr pro vstup 

Výstup VM /AM VM / AM Analogický/digitální voltmetr nebo ampérmetr pro výstup 

Baterie VM / AM VM / AM Analogický/digitální voltmetr nebo ampérmetr pro baterii

Výstupní distribuce CB CB Může být použito požadované množství výstupního CB

Rozvaděč na baterie BR
Pokud to bude vyžadováno v objednávce, mohou být nainstalovány nosiče 
baterií

Volitelné požadavky nejsou zahrnuty v ceně, při zpracování nabídky a objednání je nutná precizní a jasná specifikace.

Po zpracování nabídky a zaslání výrobci bude posouzena reálnost požadavků ve výrobě. 

Technické specifikace zde uvedené jsou orientační, výrobce si vyhrazuje právo na změnu.

FLT série – nabíječka baterií



Aktivní UPS je dokonalým řešením pro ochranu 
počítačových systémů, serverů, síťových 
terminálů, tiskáren, scannerů, kancelářských 
zařízení jako jsou fax, telefonní ústředna, 
fotokopírky, snímače čárových kódů a dalších 
elektronických zařízení před poškozením, ke 
kterým dochází při výpadcích proudu. Jednotky 
power craft UPS, jsou vyráběny s použitím PWM, 
IGBT a technologie dvojité konverze. Jsou to 
pokročilá sinusová zařízení „on-line“ se statickým 
přepínačem, který poskytuje spolehlivé, 
regulované střídavé napětí pro citlivé přístroje.

• Vyšší kvalita energie.

Aktivní UPS má svoje vlastní interní napěťové a 
frekvenční okruhy regulátoru, které zajišťují 
ochranu proti napěťovým a frekvenčním 
degeneracím rozvodné sítě. Protože invertor 
pracuje nepřetržitě, nedochází k problémům 
s dobou odezvy, zatímco okamžité napětí se mění 
velmi rychle. Díky této struktuře je zajištěna 
ochrana systému proti výpadkům proudu a selhání 
generátoru. Aktivní UPS dodává nepřetržitě 
regulované, stálé napětí a frekvenci, které mohou 
být bezpečně využívány elektrickými zařízeními.

• Efektivní izolování vedení přináší zvýšení 
omezení šumu.

Aktivní UPS chrání zařízení před škodlivými účinky 
síťového šumu. Usměrňovač na vstupu zařízení a 
galvanický izolační transformátor na výstupu 
chrání zátěž před elektrickým šumem a selháními 
z rozvodné sítě. Aktivní UPS dodává zátěž 
nepřetržitě, přes usměrňovač/nabíječku a invertor. 
Tato kombinace vykonává dvojitou konverzi. 
Napěťové rozdíly rozvodné sítě nemají žádný vliv 
na výstupní napětí. Výstupní frekvence je 
synchronizována s rozvodnou sítí.

• Technologie dvojité konverze

Usměrněním vstupního střídavého napětí na 
stejnosměrné napětí a následným opětným 
překonvertováním na střídavé napětí jsou všechny 
elektrické šumy, které se mohou vyskytnout na 
vstupní síti, efektivně izolovány na výstupu z UPS. 
Takže kritická zátěž dostává jen čistou energii.

Strukturální specifikace:
• Jednofázový vstup - jednofázový výstup, 

v rozsahu 2-15kVA
• Třífázový vstup - jednofázový výstup, v rozsahu 

10-40kVA
• Třífázový vstup - třífázový výstup, v rozsahu 10-

200kVA
• Galvanicky izolovaný transformátor na výstupu

• Nepřerušitelný přenos k rozvodné síti s pomocí 
statického by-passu při přetížení

• Pojistková ochrana na vstupu, výstupu a baterii, 
ochranné jednotky proti přehřátí, přetížení, 
zkratu, vysokému a nízkému napětí, nízkému 
stavu baterie, IGBT selhání

• On/Off a manuální by-pass pro práci přes 
rozvodnou síť pro případ poruchy nebo údržby

• Uživatelsky přátelský, přehledný a komplexní 
LCD displej a imitační diagram (2x16 pro 
jednofázový vstup-jednofázový výstup a 
třífázový vstup-jednofázový výstup zařízení; 
4x16 pro třífázový vstup-třífázový výstup 
zařízení)

• Plný sinusový signál, vysoká nelineární kapacita 
zátěže

• Opravdový (dvojitá konverze) on-line systém, 
který zásobuje zátěž 230V střídavého proudu a 
frekvencí 50Hz soustavně produkovanou vlastní 
invertorovou jednotkou

• Přídavná svorka na zadním panelu pro přídavné 
připojení baterií

• Vysoká produktivita
• Pokročilá IGBT technologie, řídící karty na 

principu mikroprocesoru
• Vysoká produktivita a tichý chod 

s mikroprocesorem pro řízenou opravdovou 
PWIN technologii

• Opravdová statická a modulární struktura se 
SMPS, PWN a IGBT technologií

• Vysoká kvalita, bez údržby, suché baterie
• Bezpečné použití pro všechna elektronická 

zařízení
• Ergonomický design s kolečky, speciální odolná 

skříň, nastříkaná standartní barvou 
s označením RAL-7035

• Díky softwarové podpoře a „dálkovému 
řídicímu systému“ je možné monitorovat a řídit 
na dálku

• Výroba ve shodě s ISO 9001:2008 Systém 
kvality řízení.

PCU série – aktivní UPS



TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁLOŽNÍHO ZDROJE 11F, JEDNOFÁZOVÝ (VSTUP-VÝSTUP)

MODEL PCU 11F02 PCU 11F03 PCU 11F05 PCU 11F06 PCU 11F08 PCU 11F10 PCU 11F15

VÝKON (kVA) 2 3 5 6 7,5 10 15

Účiník 0,7

VSTUP

Napětí 230 V AC jedna fáze + nula

Tolerance napětí +15%, -20% 

Napětí By-Pass 230 V AC ± 10%

Proud 13 A 20 A 30 A 35 A 45 A 60 A 85 A

Frekvence 50 Hz ± 5%

VÝSTUP

Jmenovitý výstupní výkon 1,4 kW 2,1 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,25 k W 7 kW 10,5 kW

Napětí 230 V AC jedna fáze + nula

Tolerance napětí ± 1%

Frekvence 50 Hz ± 5%

Tolerance frekvence Line synchronized +1%, Free running +0,2%

Přetížitelnost 101%-125% 2,5 min., 126%-150% 10 sek., 151% 0,2 sek, poté je výstup odpojen

Doba odezvy 20 msek.

Účinnost > 85%

Crest factor 3:1

Celkové harmonické 
zkreslení < 3% 

LCD Displej
2x16 znaků, vstupní napětí, výstupní napětí, procentuální zatížení na výstupu, Výstupní frekvence, Stav UPS a 

informace o výpadku, Výstrahy (přepětí, přehřátí, selhání na vstupu atd.)  

Komunikace Skrz software a dálkový řídící systém (RS-232 komunikační rozhraní, Ethernet)
Možnost monitorování a kontroly (volitelné)  

BATERIE

Typ Bezúdržbová, suchá 

Jednotka 8 x 12 V 16 x 12 V 20 x 12 V

Nabíjecí napětí 108 V DC 216 V DC 270 V DC

Vybíjecí napětí 84 V DC 168 V DC 210 V DC

Nabíjecí proud 1,5 A 2,5 A 2,5 A

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až + 40°C

Nadmořská výška < 3000 m

Vlhkost 90% bez kondenzace

Akustický hluk < 45 dB

SPECIFIKACE ROZVADĚČE

Rozměry (ŠxHxV) cm 24x60x55 26x66x63 33x78x73

Hmotnost (kg) 50 53 58 65 75 93 100

PCU série – aktivní UPS



TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁLOŽNÍHO ZDROJE 31F, TŘÍFÁZOVÝ VSTUP - JEDNOFÁZOVÝ VÝSTUP

MODEL PCU 31F10 PCU 31F15 PCU 31F20 PCU 31F25 PCU 31F30 PCU 31F40

VÝKON (kVA) 10 15 20 25 30 40

Účiník 0,7

VSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí +15%, -20% 

Napětí By-Pass 400 V AC ± 10%

Proud 18 A 27 A 36 A 45 A 54 A 72 A

Frekvence 50 Hz ± 5%

VÝSTUP

Jmenovitý výstupní výkon 7 kW 10,5 kW 14 kW 17,5 kW 21 k W 28 kW

Napětí 230 V AC jedna fáze + nula

Tolerance napětí ± 1%

Frekvence 50 Hz ± 5%

Tolerance frekvence Line synchronized +1%, Free running +0,2%

Přetížitelnost 101%-125% 2,5 min., 126%-150% 10 sek., 151% 0,2 sek, poté je výstup odpojen

Doba odezvy 20 msek.

Účinnost > 85%

Crest factor 3:1

Celkové harmonické 
zkreslení < 3% 

LCD Displej
2x16 znaků, vstupní napětí, výstupní napětí, procentuální zatížení na výstupu, Výstupní frekvence, Stav UPS a 

informace o výpadku, Výstrahy (přepětí, přehřátí, selhání na vstupu atd.)  

Komunikace Skrz software a dálkový řídící systém (RS-232 komunikační rozhraní, Ethernet)
Možnost monitorování a kontroly (volitelné)  

BATERIE

Typ Bezúdržbová, suchá 

Jednotka 26 x 12 V 30 x 12 V

Nabíjecí napětí 353 V DC 405 V DC

Vybíjecí napětí 265 V DC 300 V DC

Nabíjecí proud 1,5 A 0,1 A

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až + 40°C

Nadmořská výška < 3000 m

Vlhkost 90% bez kondenzace

Akustický hluk < 45 dB

SPECIFIKACE ROZVADĚČE

Rozměry (ŠxHxV) cm 33x78x73 54x72x112

Hmotnost (kg) 110 125 175 200 250 300

PCU série – aktivní UPS



TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁLOŽNÍHO ZDROJE 33F, TŘÍFÁZOVÝ (VSTUP-VÝSTUP)

MODEL
PCU 

33F10
PCU 

33F15
PCU 

33F20
PCU 

33F30
PCU 

33F45
PCU 

33F60
PCU 

33F80
PCU 

33F100
PCU 

33F120
PCU 

33F160
PCU 

33F200

VÝKON (kVA) 10 15 20 30 45 60 80 100 120 160 200

Účiník 1

VSTUP

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí +15%, -20% 

Napětí By-Pass 400 V AC ± 10%

Proud 18 A 27 A 36 A 55 A 81 A 108 A 144 A 180 A 216 A 300 A 360 A

Frekvence 50 Hz ± 5%

VÝSTUP

Jmenovitý výstupní výkon 7 kW 10,5 kW 14 kW 21 kW 31,5 kW 42 kW 56 kW 70 kW 80 kW 112 kW 144 kW

Napětí 400 V AC tři fáze + nula

Tolerance napětí ± 1%

Frekvence 50 Hz ± 5%

Tolerance frekvence Line synchronized +1%, Free running +0,2%

Přetížitelnost 101%-125% 2,5 min., 126%-150% 10 sek., 151% 0,2 sek, poté je výstup odpojen

Doba odezvy 20 msek.

Účinnost > 85%

Crest factor 3:1

Celkové harmonické 
zkreslení < 3% 

LCD Displej
4x16 znaků, vstupní napětí, výstupní napětí, procentuální zatížení na výstupu, Výstupní frekvence, Stav UPS a 

informace o výpadku, Výstrahy (přepětí, přehřátí, selhání na vstupu atd.)  

Komunikace Skrz software a dálkový řídící systém (RS-232 komunikační rozhraní, Ethernet)
Možnost monitorování a kontroly (volitelné)  

BATERIE

Typ Bezúdržbová, suchá 

Jednotka 30 x 12 V

Nabíjecí napětí 405 V DC

Vybíjecí napětí 300 V DC

Nabíjecí proud 0,1 A

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až + 40°C

Nadmořská výška < 3000 m

Vlhkost 90% bez kondenzace

Akustický hluk < 55 dB

SPECIFIKACE ROZVADĚČE

Rozměry (ŠxHxV) cm 57x72x112 90x75x165 125x90x180

Hmotnost (kg) 215 230 270 330 450 550 650 750 800 950 1200

PCU série – aktivní UPS



LBG Moravia, a.s.

Šmahova 1244/112

627 00, Brno

Česká republika

www.lbgmoravia.cz

+420 513 036 350 

info@lbgmoravia.cz

Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně

Zaměřená na:
• dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů

• dodávku a servis technologických celků a zařízení v oblasti energetiky

• dodávku a servis technologických celků zaměřených na úsporu energií napříč pro
soukromý i podnikatelský sektor

• výzkum a vývoj pyrolýzních a depolymerizačních jednotek

Disponuje
• zkušeným týmem inženýrů s mnohaletou praxí v daném oboru

• unikátním řešením každého technologického celku

Pro Vaše projekty Vám nabízíme
• analýzy Vašich energetických potřeb

• odborné poradenství

• technické a ekonomické studie

• pomoc s financováním projektu

• kompletní projektové práce

• dodávku technologie na klíč

• servisní práce

• zaškolení obsluhy


