UPS

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΣΕΙΡΑ UPS ΑΠΟ 600VA EΩΣ 800kVA

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

®

UPS

υψηλή επίδοση
αδιάλειπτη λειτουργία
ενεργειακή απόδοση

Η Legrand, παγκόσμιος ηγέτης στις ηλεκτρικές και ψηφιακές
κτιριακές υποδομές, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα
λύσεων για την κάλυψη όλων των αναγκών για αδιάλειπτη
λειτουργία των εγκαταστάσεων, από δομημένη καλωδίωση για
δίκτυα δεδομένων έως έλεγχο και διαχείριση της εγκατάστασης,
συμπεριλαμβανομένων καναλιών και συστημάτων διανομής.
Υιοθετώντας μια περιβαλλοντικά φιλική προσέγγιση απέναντι
στην τεχνολογική ανάπτυξη και απευθυνόμενη σε μια
συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά, η Legrand προσφέρει μια
ολοκληρωμένη σειρά UPS με επιπλέον λειτουργίες για να
εξασφαλίσει τη μέγιστη αδιάλειπτη λειτουργία σε κάθε είδους
εγκατάσταση.

MEGALINE
modular

KEOR T
conventional

KEOR S
conventional

from 10 kVA to 120 kVA

from 3 kVA to 10 kVA

KEOR HP
conventional

DAKER DK PLUS
conventional

from 100 kVA to 800 kVA

from 1 kVA to 10 kVA

from 1,25 kVA to 10 kVA

TRIMOD HE
modular

DAKER DK
conventional
from 1 kVA to 10 kVA

KEOR LP
conventional
from 1k VA to 3 kVA

KEOR Line RT
consumer

from 10 kW to 80 kW

from 1 kVA to 3 kVA

ARCHIMOD HE
modular

ΝΙΚΥ + NIKY S
consumer

from 20 kW to 120 kW

from 0,6 kVA to 3kVA

ARCHIMOD HE 240/480
modular

KEOR Multiplug
consumer

from 240 kW to 480 kW

from 0,6 kVA to 0,8 kVA

MODULAR UPS

CONVENTIONAL UPS

από 1,25 έως 480 kW
Modular on-line double conversion UPS
που επιτρέπουν την παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος προσαρμοσμένη ακριβώς
στις απαιτήσεις της εγκατάστασης, με
δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης.
Είναι κατασκευασμένα από
τυποποιημένα modules που μπορούν
να προστεθούν σε υπάρχουσες
συνθέσεις ώστε να αυξήσουν την ισχύ

CONSUMER UPS

από 1 έως 800 kVA
ή την εφεδρεία της μπαταρίας
στην εγκατάσταση.
Το καινοτόμο τριφασικό σύστημά τους
αποτελείται από επιμέρους μονοφασικά
modules και παρέχει το μεγαλύτερο
δυνατό επίπεδο επάρκειας, υψηλό
βαθμό απόδοσης 96% (σε λειτουργία
eco έως 99%) και συντελεστή ισχύος 1.
KVA = KW (SIQ certified)

On-line double conversion UPS υψηλού
βαθμού απόδοσης έως 96% - ΤÜv certified
με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα
(μειωμένες εκπομπές CO2 κατά 30%).
Με λειτουργία χωρίς μετασχηματιστή
και ενσωματωμένο IGBT ανορθωτή
αποτελούν ιδανική λύση για παραγωγή
ενέργειας υψηλής ποιότητας με
ελαχιστοποίηση των απωλειών.

έως 3 kVA
Η κατηγορία KEOR διαθέτει:
- με ενσωματωμένο bypass
- ευκολία στην εγκατάσταση με
που απλοποιεί τις εργασίες
δυνατότητα καλωδίωσης από
συντήρησης χωρίς την ανάγκη
τη μπροστινή πλευρά του UPS.
διακοπής της τροφοδοσίας των
- δυνατότητα ενσωμάτωσης
φορτίων και βοηθά στη μείωση
μπαταριών εντός της καμπίνας
της πολυπλοκότητας της
που περιέχεται η ηλεκτρονική
εγκατάστασης.
μονάδα ώστε να ελαχιστοποιείται
Επαγγελματικές λύσεις με
ο απαιτούμενος όγκος του
(small foot print)
ισχύ έως 800 kVA.

Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή τάσης,
ενδεικτική λυχνία LED, προστασία της
τηλεφωνικής γραμμής και
δυνατότητα ενσωμάτωσης σε rack
(KEOR Line RT), παρέχουν συνολική,
αξιόπιστη προστασία της εγκατάστασης.
Παρέχουν μια εξαιρετική σχέση
ποιότητας/τιμής και την εγγύηση
μιας μακροπρόθεσμης επένδυσης.

BΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΣΗΣ
www.legrand.gr
www.youtube.com/LegrandGreece
facebook.com/LegrandGreece/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.
Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι Innoval:
Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500, Fax: 210 67 97 560
Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 422 567, Fax: 2310 422 971
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)
helliniki.legrand@legrand.com.gr
www.legrand.gr
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