
Трифазни системи за 

непрекъсваемо и качествено 

електрозахранване - UPS



MGE UPS Systems

експертът на Schneider Electric  

по непрекъсваемо електрозахранване

Schneider Electric е мултинационална компания и световен лидер в производството 

на системи за електроразпределение и индустриална автоматизация. Със своята 

дългогодишна история и присъствие в над 130 страни Schneider Electric е утвърден 

специалист в своята област, благодарение на богатия опит и традиция на трите 

световни търговски марки Merlin Gerin, Square D и Telemecanique, и на множеството 

специализирани марки, всяка от които е с лидерски позиции в своята област. Експертът 

на Schneider Electric в непрекъсваемото електрозахраване е MGE UPS Systems.

Със своя 40-годишен опит MGE UPS Systems е световен лидер в интелигентните решения 

за непрекъсваема и качествена електроенергия:

      № 1 в Европа

      № 1 в света в средно- и високомощни системи за непрекъсваемо електрозахранване 

      № 1 в света в услугите за високонадеждно електрозахранване

 

Като признание за изключителните заслуги за UPS индустрията, международната 

консултантска компания Frost & Sullivan отличи MGE UPS Systems с наградата UPS 

компания на годината – 2005.

За повече от 10 години лидерство на българския пазар, благодарение на  своите експерти, 

сервизно обслужване и складови наличности, MGE UPS Systems гарантира работата на 

едни от най-мощните и отговорни инсталации в България.
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Висока надеждност на 

захранването

Индустриални процеси, сфера на услугите, 
болници
Либерализирането на пазара на 
електроразпределението означава голям избор на 
доставчици на електроенергия и същевременно 
по-малка стабилност по-отношение на 
качеството на енергията.

Информационни центрове, телекомуникации
Бурното развите на интернет и 
телекомуникациите, доведе до създаването 
на огромни центрове за обмен на данни, за 
които непрекъсваемостта на електрическото 
захранване е жизнено важна.

Основни рискове
За приложенията, свързани с обмен на данни, 
финансовите загуби, причинени от смущения в 
захранването, могат да бъдат изключително 
високи. През 2005г. съответните загуби са 
9 пъти повече от разходите за закупената 
енергия.

Примерни разходи при отпадане на 
захранването за 1 час:
- мобилни комуникации: 40 000 EUR
- системи за резервации на самолетни билети: 
90 000 EUR
- банкови транзакции: 2 500 000 EUR
- транзакции на стоковата борса: 6 500 000 EUR

Качеството на електроенергията засяга 

всички нас

Какво е наличност на електрическото захранване?
Това е вероятността електрическата инсталация да доставя качествена 

енергия, съвместима с електроапаратурата.

Наличност на захранването (%) = (1 – MTTR / MTBF) x 100

MTBF - средно време между две прекъсвания на 

електрозахранването на товара (Mean Time Between Failures)

MTTR - средно време за възстановяване (Mean Time To Repair)

За оптимално качество на напрежението

Откриване на причините за смущенията
Типът на инсталацията и товарите определят вида на смущенията, които 

засягат качеството на електрическия сигнал. Смущенията са директно свързани с 

импеданса на мрежата и с хармоничните замърсявания, причинени от товарите.

Нивото на смущенията се характеризира с THDU (ниво на хармониците в напреже-

нието) и THDI (ниво на хармониците в тока). Ако мощността на товарите, 

замърсяващи мрежата, процентно е висока спрямо общата мощност, хармониците 

в тока водят до хармоници в напрежението. Определящо за качеството на 

електричеството в електроинсталацията е THDU.
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Товар

Шкаф 
байпас

Нормален 
източник 

Нормален 
източник 

 

Електронен байпас:

автоматичен трансфер без прекъсване 

при вътрешна повреда или претоварване

Ръчен байпас:

захранване на товара по време на сервизиране 

Байпас
източник

Широчинно-импулсна 
модулация

Колебания <1%

Крива на изходното 
напрежение

До 8 комутации за 
милисекунда

99,9 99,99 99,9999 99,99999999

Вероятност от прекъсване на захранването 

в продължение на � год. (%)

Наличност на 

захранването

88%

9%

0.09% 0,01%

Традиционна

икономика

Интернет

& телекомуникации

Чувствителни 

процеси

Импулс с хармонициСинусоида на тока

H1

H1 = 50 Hz

Хармоници

H2 до Hn

Hn = n x 50 Hz

Телефонните и интернет приложения наложиха шест-

цифрен стандарт, наречен „шест девятки” (99.9999%), 

за да осигурят изключително висока надеждност на 

електрозахранването.

Как може да бъде подобрена надеждността на 

електрозахранването?
-     Преди всичко като се намали MTTR (средно време за възстановяване) 

посредством откриване на грешките в реално време и експертен анализ за правилна 

диагноза и възстановяване на захранването.

-     Schneider Electric предлага цялостна техническа поддръжка, обучение и 

инсталационен одит, за да предостави на клиентите необходимата информация за 

работа с инсталациите и за извършване на диагностика и основна поддръжка.

-     Увеличаване на MTBF (средно време между две прекъсвания) чрез избор на 

оборудване с доказана надеждност. Със своя 40-годишен опит и повече от 400 

милиона kVA инсталирано оборудване за непрекъсваемо захранване, решенията 

на MGE UPS Systems са спечелили доверието на най-големите компании в 

индустриалния, търговския сектор и услугите.

-     Да се вземат предвид всички последствия от хармониците

Хармониците засягат надеждността на електроапаратурата и предизвикват 

необходимост от преоразмеряване на източниците (UPS, генератор), кондензаторни 

батерии, кабели и др. Финансовите последици в този случай биха могли да бъдат 

съществени.

Смущенията в напрежението предизвикват повишаване на температурата на 

електродвигателите, електромагнитен шум, ускоряват стареенето на апаратурата 

и предизвикват проблеми във функционирането на чувствителните устройства.  

Наличието на ток в неутралата предизвиква покачване на температурата в 

трансформаторите и нежелателно изключване на автоматичните прекъсвачи и 

дефектнотоковите защити..

-    Генериране на перфектния сигнал 

Технологията за двойно преобразуване и ШИМ, на които се базират решенията на 

MGE UPS Systems, осигуряват най-високо качество на напрежението, независимо от 

нивото на хармонични смущения в мрежата.

-    Елиминиране на смущенията в електрическата мрежа 

Чрез непрестанно регенериране на електрическата енергия, UPS-ът с двойно 

преобразуване действа като филтър и блокира разпространяването на хармонични 

смущения.

Апаратура консумираща хармонични токове

Токови датчици анализират нивото на 

хармониците, изисквано от товара.

Филтърът доставя хармоничните токове, 

изисквани от товара.

Във входящия ток няма хармоници, общата 

мощност е намалена.

Елиминиране на хармоничните токове

12

3

4

1

2

3

4

-     По-висок MTBF означава по-голям толеранс към неизправности

В архитектурата на системата се  вземат предвид изискванията за поддръжка 

на оборудването и повредите, които могат да възникнат на всички нива в 

инсталацията.

UPS архитектура за по-висок MTBF

-    Елиминиране на хармониците, причинени от апаратурата 

Активен филтър за хармоници генерира хармонични токове, измерени в дадена точка, 

с цел да се избегне разпространяване на хармониците по инсталацията.

Висока надеждност на 

захранването
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Ключови фактори за качеството на енергията

Надеждност, непрекъснатост на захранването
Изборът на архитектура означава да се избере 
нивото на критичност и на толеранс към 
неизправности, изискван от товарите.

Поддръжка
Улесняване на начините за поддръжка с 
намаляване на MTTR и по този начин повишаване 
на надеждността. Архитектурата трябва да 
дава възможност за бърза и лесна сервизна 
поддръжка на оборудването, без риск за живота и 
собствеността.

Възможност за разширяване
Инсталацията трябва бъде разширима във 
всеки един момент, т.е. архитектурата 
трябва да осигурява средства за увеличаване 
на резервирането, времето за осигуряване и 
разширяване по мощност без нарушаване на 
работата на инсталацията.

Дискриминиране и неразпространение на 
повредите
Елиминирането на разпространението 
на повредите е от съществено значение 
за осигуряване на висока надеждност на 
инсталацията. Решението често пъти се състои 
в сегментиране на товара за изолиране на 
повредите.

Критерии за избор на 

правилна архитектура             

Архитектура с резервиране

Резервирана архитектура означава свързване на няколко устройства в паралел за 

извършване на дадена функция. Тези архитектури осигуряват качествено захранване 

на товарите, дори при неизправност или поддръжка на един или няколко елемента.

Избор на правилна архитектура

Товарът може да бъде захранван от един или няколко източника, включително UPS, 

генератори, трансформатори, др. На следващите страници ще ви запознаем с 

различните архитектури с един или няколко източника на захранване, предлагани от 

експертите на Schneider Electric, както и с продуктовите гами, софтуер, периферна 

апаратура и услуги, необходими за изграждане на вашето решение.
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Критерии за избор на 

правилна архитектура

Източник 2

Режим 

поддръжка

Източник 1

S T S

S T S

S T S

S T S

50 %50 %

UPS
100 kVA

UPS
100 kVA

Източник 2Източник 1

100 %STOP

UPS

UPS
100 kVA

100 kVA Товар

Резервиране N+1 

за разпределението

100 kVA Товар

UPS
�00 kVA

UPS
�00 kVA

UPS
�00 kVA

66 % 66 %66 %

UPS
�00 kVA

UPS
�00 kVA

�00 %�00 %

200 kVA Товар

STOP

UPS

200 kVA Товар

Режим поддръжка

Нормален 

работен режим

Резервиране N+1 

за UPS-и

Резервиране N+� означава, 

че мрежата може да 

приеме отпадане на едно 

от устройствата.

Три нива на 

резервиране

Резервиране на източника: 

непрекъснатост на 

захранването дори при 

дълготрайни повреди на 

инсталацията.

1

2

3

Две основни системи

С един източник на захранване
Целият товар се захранва с един UPS или една група UPS

Система с няколко източника на захранване
    Товарът се захранва от повече от един UPS или група от UPS

    Разпределение без единична точка на повреда

Един UPS модул със статичен байпас

Това е базова система за инсталации с висока надеждност. UPS с двойно преобразуване захранва товара с 

висококачествена енергия, независимо от нивото на смущенията.

Наличност на захранването

99.99790% и MBTF (средно време между две прекъсвания) от 475 000 часа за разпределителни системи с MBTF 

от 96 часа и MTTR от �0 часа.

Поддръжка на UPS

По време на сервизна дейност ръчният байпас осигурява захранване на товара от източника.

Възможни разширения

До 4 UPS модула за Galaxy 3000 и до 6 модула за Galaxy 5000 и Galaxy 6000.

Нормален 

източник 

Байпас

източник

Товар

Т О В А Р

Т О В А Р

Резервиране на 

разпределението на 

енергия със статичен 

превключвател Upsilon 

STS.

UPS резервиране: 

надеждност, лесна и 

сигурна поддръжка.

      Наличност            Поддръжка            Разширяване
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Архитектури с един 
източник на захранване

N+1 модулно резервиране

Решения за разширяване до 600kVA, при които UPS 

модулите захранват един товар.

Наличност на захранването

99.99947% и MTBF 4 пъти по-висок от този при един 

UPS модул. 

Поддръжка на UPS модулите

Обслужването на един от модулите не се отразява 

на товара, който остава защитен по време на 

сервизирането.

Възможни разширения

До 4 идентични UPS модула за Galaxy 3000 и до 6 

за Galaxy 5000, за намалени разходи и компактни 

размери.

Товар

UPS3

Байпас

източник

UPS2

Външен ръчен байпас

UPS�

Източник на 

захранване

Източник на 

захранване

Източник на 

захранване

N+1 модулно активно резервиране с 
централизиран SSC (Static-Switch Cubicle 
- шкаф със статичен ключ)

Решение за централизирани инсталации до 4 

MVA. Изключителна надеждност, благодарение на 

независимите модули и автономното управление 

на байпаса.

Наличност на захранването

99.99968% и MTBF 6.5 пъти по-висок от този при 

един UPS модул.

Поддръжка на UPS модулите

Обслужването на един от модулите не се 

отразява на товара, който остава защитен по 

време на сервизирането. Поддръжката на SSC не 

засяга резервирането на UPS модулите.

Възможни разширения

До 6 UPS модула (Galaxy 6000).

Товар

SSC

Източник на 

захранване

Източник на 

захранване

Източник на 

захранване

Байпас

източник

      Наличност           Поддръжка          Разширяване

        Наличност          Поддръжка          Разширяване
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Архитектури с един 
източник на захранване

Товар

SSC SSC

Източник на 

захранване

Източник на 

захранване

Източник на 

захранване

Байпас

източник

Байпас

източник

Товар 2

(нормален)

Източник на 

захранване

Източник на 

захранване

Товар �

(приоритетен)

Изолирано резервиране

Това е изключително гъвкаво решение, използвано за 

комбиниране на различни типове раздалечени UPS 

модули. То предлага също така по-голямо време за 

осигуряване и идеално подхожда на UPS-ите на MGE 

UPS Systems, които могат да понесат резки стъпални 

промени в товара.

Наличност на захранването

99.99970% и MTBF 6.8 пъти по-висок от този при един 

UPS модул.

Поддръжка на UPS модулите

Обслужването на един от модулите не се отразява 

на товара, който остава защитен по време на 

сервизирането.

N+1 модулно активно резервиране с двойно 
активни SSC

Двойно активният SSC предлага пълно 

резервиране за още по-лесна поддръжка.

Наличност на захранването

99.99968% и MTBF 6.5 пъти по-висок от този при 

един UPS модул.

Поддръжка на UPS модулите

Обслужването на един от модулите или на един 

от централизираните статични ключове не се 

отразява на товара, който остава защитен по 

време на сервизирането.

Възможни разширения   

До 6 UPS модула (Galaxy 5000 и Galaxy 6000).

        Наличност          Поддръжка          Разширяване

Наличност                   Поддръжка           Разширяване
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Архитектури с няколко 
източника на захранване

N+1 изолирано резервиране 

(Архитектура с един източник  

на захранване)

Архитектура с различни типове UPS, 

инсталирани на различни места.

Наличност на захранването

99.99970% и MTBF 7 пъти по-висок от този при 

един UPS модул.

Поддръжка на UPS модулите

Обслужването на един от модулите не се 

отразява на товара, който остава защитен по 

време на сервизирането.

Възможни разширявания

Без ограничения на мощността.

Разпространение на късото съединение

Невъзможно между отделните източници.

Товар � Товар 2

Източник на 

захранване

Източник на 

захранване

Източник на 

захранване

Байпас

източник

Резервирано разпределение с Upsilon STS

Това е най-доброто решение по отношение на непрекъснатост на захранването, 

работа на инсталацията и безопасност. Това също така е единственото решение, 

което осигурява разпределение между товарите. Възможностите за разширение са 

много и адаптацията на нивото на резервиране към нуждите на товара е лесна.

Наличност на захранването

99.99999%, най-високо ниво на наличност на захранването.

Поддръжка на UPS модулите

Архитектурата с резервиране на разпределението осигурява максимална сигурност 

при поддръжка, благодарение на пълното резервиране и сервизната поддръжка на 

отделният модул се осъществява при липса на напрежение.

Възможно разширяване

Отделните UPS модули могат да се добавят без ограничение по отношение на 

мощността. Монтажът е изключително улеснен от възможността да се установи 

частична изолация между отделните устройства.

Разпространение на късото съединение

Сегментирането на товара и технологията, използвана в Upsilon STS, гарантира, че 

неизправен товар не може да засегне работата на другите товари.

Източник �

байпасзахранване байпасзахранване

STS �

Източник 2

Товар �

Товар 2
STS 2

синхрони-

   зация

Пример за лесна за управление конфигурация

Товарите са сегментирани с цел да се избегне 

разпространението на токовете на късо съединение

Оптимално разпределение на енергията на UPS

Различни типове UPS могат да бъдат използвани на 

различните места.

    Наличност          Поддръжка           Разширяване           Огр. на к. с.           Работа  

 Наличност              Поддръжка           Разширяване          Огр. на к.с.            Работа
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Архитектури с няколко 
източника на захранване

Източник �

байпас

STS �

�

4

2

3

Източник 2

байпас

STS 2

PDU �

синхронизация

Източник �

байпасзахранване захранване захранване 

PDU 2

Източник 2

централизиран 

                 SSC

байпас

STS �

Източник �

байпасзахранване захранване захранванебайпасзахранване

Източник �

STS 2

STS 3

PDU

синхронизация

Пример за много висока надеждност на 
конфигурацията

Резервирането е изградено на всяко ниво: от PDU 

(Power Distribution Unit) и Upsilon STS модулите до 

UPS-ите и синхронизационните модули.

Надеждността на всяка точка от инсталацията 

може да бъде увеличена.

Има четири различни канала на захранване за 

сървър с два включени кабела.
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Galaxy 3000
�0/�5/20/30 kVA

Трифазни UPS

Лесно решение, оптимизирано за компютърно 

и контролно оборудване

Висока надеждност

Система с толеранс към неизправности:

     Електронен байпас  запазва функционалността при възникване на неизправности 

в работен режим.

     Ръчен байпас позволява сервизна поддръжка на устройството, без да се спира 

захранването на защитаваното оборудване.

Система с резервиране

     За критични приложения до 4 модула Galaxy 3000, инсталирани в архитектура с 

резервиране, осигуряват непрекъснатост на работата им. 

     Възможността да се свърже Galaxy 3000 към два независими източника на 

захранване увеличава параметъра MTBF (средно време между две прекъсвания)

Възможност за разширение

Благодарение на модулната си концепция, изходната мощност на Galaxy 3000 може 

да бъде увеличена без прекъсване на захранването с добавяне на модул със същата 

мощност.

Оптимизирани експлоатационни разходи

Системата за корекция на фактора на мощността има две предимства:

     Факторът на мощността на входа е увеличен с 20% в сравнение със стандартен 

UPS.

     Намаляване на разходите за ел.инсталацията, благодарение на декласиране на 

оборудването, захранващо UPS модула.

Удобен за работа дисплей

Цветният графичен дисплей позволява непосредствена интерпретация на измервани 

величини, анализ на прекъсванията и информация за работното състояние.

Защита и за най-чувствителното оборудване

    Galaxy 3000 отговаря на най-строгите технически стандарти за 

електромагнитна съвместимост. 

    Параметрите на изходното напрежение на Galaxy 3000 са постоянни, независимо 

от нелинейността на товара и други колебания.

Защита за 50 до �50 сървъра, идеална за:
- компютърни и телекомуникационни системи

- критични процеси и инфраструктурни системи

Компактни размери, модерен дизайн, улеснена работа, 

директна интеграция в NMS (Network Management System)

Технология с двойно преобразуване, система с резервиране, 

модулност, високо качество на захранването

Широк цветен дисплей визуализира информацията за модула 

и свързаните вериги на няколко езика

Избор на 4 цвята



Графичен дисплей на няколко езика

Конектори RJ45 за свързване с комуника-
ционни карти, паралелен UPS и външна 
синхронизация

Клеморед за модул “авариен стоп”

Карта с програмируеми сухи контакти

Слотове за опционални 
комуникационни карти

Прекъсвач на батерията

Входен превключвател

Ръчен байпас

Батерии за 5 или 10 години

Мрежово свързване

Силови електронни карти 
(PFC система)

Охлаждаща система

IEC / EN 62040 - 1, IEC 62040

IEC / EN 62040 - 2 niv. B / IEC 61000-3-2/4

ISO 14001, ISO 9001, RAL 9002

Активна мощност (kW) 
Активна мощност (kW) 

Технически характеристики
Номинална мощност (kVA) 10 15 3020

8 12 16 24

Двойно преобразуване + PFC система (корекция на фактора на мощността)

Входно/изходно напрежение

Входно напрежение

Номинално входно напрежение

Честота на захр. напрежение

Изходно напрежение/честота

Работни характеристики

Ниво на шум (dBA) 

Ниво на хармоници във входящия ток

Ниво на хармоници в изходното напрежение (THDU)

Динамични характеристики

Претоварване

Допустим пик на синусоидата

КПД

Защита на батерията

Работна температура

Време за разреждане на батерията при 70% товар (1)

UPS с вградени батерии

UPS с вградени батерии

Модул батерии

Тегло (kg) на UPS модул с вградени батерии

UPS с допълнителен модул батерии

Стандартно изпълнение

Premium

LA

XLA

X2LA (*опционално)

Комуникация

MGE комуникационен слот

Авариен стоп

Опции

Разделителен трансформатор 

Паралелно свързване 

Стандарти и сертификати

Безопасност/работни параметри

ЕМС/ хармоници

Сертификати

Дизайн и производство/цвят

Свързване към клеморед (максимално сечение на проводника)

Входящ/изходящ проводник

Размери, В x Ш x Д (mm)

Стандартен/ premium

250V до 440V трифазно + неутрала

380 - 400 - 415V, до 480V с автотрансформатор (опционално)

380 - 400 - 415V ± 1% трифазно + неутрала/ 50/60Hz ± 1% 

47 до 63 Hz, честотен конвертор като стандартна функция

<50 <53

<5% <3%

± 3% от въздействие на товара

150% за 1 сек      ;       120% за 1.5 мин      ;      110% за 5 мин

3:1

97% в икономичен режим

< 3%

Система за мониторинг на батерията като стандартна функция

40°С в продължение на 8 часа; 0°С до 35°С в продължителен режим на работа

(1) норм. стойност след 3 разредни цикъла, 3- до 5-год. батерии; консултирайте се с нас за 10-годишни батерии

10 минути

20 минути

48 минути 32 минути 41 минути 24 минути

53 минути70 минути*53 минути75 минути*

20 минути 20 минути

24 минути

13 минути

35 минути

10 минути 10 минути 10 минути

Интегрирани 3 слота, 1 карта със сухи контакти, стандартна доставка

1 клеморед

Електрическа изолация, сечение на нулевия проводник, 

както при 30kVА UPS с вградени батерии

До 4 UPS с еднаква мощност, за да се повиши 

мощността или за архитектура с резервиране

CE, TÜV 

6mm² 10mm² 16mm² 25mm²

1420 x 655 x 565 1600 x 670 x 685

1600 x 850 x 685

273/330 273/330 365/470 427/570

Galaxy 3000

��Schneider Electric

Допълнителна комуникация

Софтуерен пакет Solution-Pac на CD 

За контрол на защитените сървъри 

(управляемо изключване) и за локален или 

отдалечен надзор на UPS.

Софтуерен пакет Management-Pac 2 

на CD 

Интеграционен пакет за мрежови 

мониторинг (NMS): HP Openview, IBM Tivoli 

Netview, CA Unicenter и др.

Мрежова карта 

За свързване на UPS към Ethernet. 

Мрежа �0/�00 за предаване на SNMP аларми 

и за наблюдение на състоянието на UPS 

през обикновен Web браузър.

Следящ датчик за работните условия, 

интегриран с SNMP/Web картата 

SNMP и Web наблюдение на 

температурата, влажността и 

състоянието на 2 контакта.

Наблюдение през корпоративната мрежа

NMS софтуерен пакет за HP Openview, IBM 

Tivoli Netview, CA Unicenter и др.

JBus/Modbus карти

За свързване на UPS към система за 

сграден мениджмънт

Карта за информация за работното 

състояние 

Отразява работното състояние на UPS 

чрез контакти без потенциал и авариен 

стоп.

Galaxy 3000
�0/�5/20/30 kVA

Трифазни UPS
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Намаляване на общите разходите по експлоатация
Galaxy 5000 е създадена за намаляване на инфраструктурните разходи:

     малка площ - вградени батерии до 80kVA

     хармонични смущения на входящия ток (THDI) по-малки от 3%, което 

предотвратява преоразмеряване на кабелите, автоматичните прекъсвачи и 

генератори в системата

Galaxy 5000 намалява експлоатационните разходи:

     ефективността в режим On-line double conversion е 94% и може да достигне 97% в 

икономичен режим, което намалява разходите за енергия.

Изключителна надеждност
Гамата Galaxy 5000 е разработена за непрекъснат работен режим, 24/7.

     система за двойно подсигуряване с вграден автоматичен и ръчен байпас

     намален брой на компонентите и резервиране на вентилаторите за по-висока 

надеждност

     висока устойчивост на претоварване и късо съединение за дискриминиране на 

долустоящите прекъсвачи

     осигурено време за работа на батерията от Digibat - система за мениджмънт на 

батерията

Сигурни и лесни за употреба
Гамата Galaxy 5000 има интуитивен човеко-машинен интерфейс, което улеснява  

работата с нея.

     широк дисплей с висока резолюция (�20x93mm, 320x240 пиксела)

     диаграма със светлинна индикация на работната топология

     запаметяване на 2500 събития

     дистанционно наблюдение на работата на UPS съвместимо с широка гама 

системи за сграден и мрежови мениджмънт.

Идеален за средно големи информационни 
центрове и индустриални приложения

Информационни центрове: сървърни помещения, 

комуникационни центрове, информационни центрове, мрежово 

оборудване

Телекомуникационни центрове: PSTN/ISDN инфраструктури, 

MSC и OMC за клетъчни телефони, интернет доставчици, 

предаватели, контролни зали.

Индустриални процеси: критични процеси (електродвигатели, 

контролери, чисти помещения, медицинско оборудване, системи 

за мониторинг и управление, системи за сигурност

Трифазни UPS

Galaxy 5000

Високо качество на енергията
     Гамата Galaxy 5000 доставя чиста и стабилна електроенергия до чувствителни 

товари, за да осигури:

     оптимална работа

     удължен експлоатационен живот

Нови измерения по отношение на работните 

характеристики

20/30/40/60/80/�00/�20 kVA

Съвременна архитектура      

Гъвкавост: надграждане без прекъсване на захранването 
Енергийните нужди на потребителя, типът на защитавания товар и нужното време 

за осигуряване се променят, затова Galaxy 5000 е изключително гъвкав.

     паралелно свързване на до 6 модула за по-голяма мощност или резервирана 

архитектура

     избор на време за осигуряване от 5 минути до 8 часа  

     разнообразие от архитектури с Upsilon STS

     съвместимост с индуктивни и капацитивни товари  

     множество опции могат да бъдат добавени към UPS модула (защита от 

пренапрежения, др.)

     водеща технология с двойно преобразуване (On-line double conversion), 

поддържаща товара независимо дали главното захранване е налично

     микропроцесорно ШИМ управление с променлива широчина и честота на 

импулсите 

     последна компактна IGBT Sixpack технология 

     хармонични смущения на изходното напрежение (THDU) по-малки от 2 %.
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Комуникации

Гамата Galaxy 5000 може да бъде свързана към всички 

видове комуникационни мрежи

     за предаване на работното състояние на UPS

     за изключване на работните системи от 

свързаните сървъри, автоматично по контролирана 

последователност

     за управление като част от група UPS

Стандартни характеристики
     Технология on-line 

double conversion (EN5009� 

Напреженово и честотно 

независим UPS) с вграден 

статичен и сервизен 

байпас

     IGBT изправител с 

коригиране на фактора на 

мощността за нисък THDI 

за входа 

     Зареждащо 

устройство с плавен 

пуск, за  съвместимост с 

генератор

     До 8 часа резервирано 

Лесна поддръжка

Инженерите по сервизната поддръжка на MGE играят 

активна роля при разработването на гамата Galaxy 

5000, за да осигурят бърза и сигурна поддръжка и 

отстраняване на проблемите.

     всички компоненти на модула са лесно достъпни

     система за мониторинг за превантивна поддръжка

Възможни допълнителни опции

     Еко работен режим 

     Комуникационни карти в паралел (до 6)

     Софтуер за мониторинг и изключване  

     Изолационен трансформатор

     Вход на кабел отгоре. 

     Аксесоари за работа в утежнени условия 

     В�000 или Cellwatch – система за мониторинг на 

батерията

     Управление на 2 прекъсвача на батерията

     Защита от пренапрежения  

     ЕМС: С2

     Синхронизационен модул

     Пълна резервираност на вентилаторите и 

откриване на повреди

Трифазни UPS

Galaxy 5000
20/30/40/60/80/�00/�20 kVA

1: До 70% от номиналният товар;    2: Наличие на риск за ускорено стареене на батерията при температура 

над 25°C ;     3: От 100% до 30% от номиналият товар

Номинална мощност (kVA)

Вход

Честота

Ниво на хармоници във входния ток (THDI)

Фактор на мощността на входа

Вход – Система байпас

Номинално входно напрежение

Честота

Напрежение на изхода

Регулиране на напрежението

Честота

Претоварваща възможност

Ниво на хармониците в изходното напрежение

Максимален пик на синусоидата

Батерии

Време на резерв

Ефективност

Режим двойно преобразуване

Икономичен режим (Еко)

Външни условия на средата и ниво на шума

Температура на съхранение

Работна температура

Работна височина

Паралелно свързване

Модулно 

Стандарти и сертификати

Безопасност и работни параметри 

Работни параметри и дизайн 

Дизайн и производство 

ЕМС устойчивост 

ЕМС излъчвания 

Сертификати 

Размери и тегло (дълбочина =850мм и височина=1900mm) 

UPS без батерии (ширина в mm) 

Тегло 

UPS с вградени батерии (ширина в mm) 

От 10 минути до 50 минути 

От 15 минути до 90 минути 

От 20 минути до 110 минути 

От 30 минути до 120 минути 

Модул батерии (ширина и тегло) 

От 5 минути до 35 минути (ширина в mm) 

От 5 минути до 35 минути (тегло) 

От 10 минути до 50 минути (ширина в mm) 

От 10 минути до 50 минути (тегло) 

От 15 минути до 80 минути (ширина в mm) 

От 15 минути до 80 минути (тегло) 

От 30 минути до 120 минути (ширина в mm) 

От 30 минути до 120 минути (тегло) 

Изход

340V до 470 V трифазно + неутрала

340V - 400V - 415 V ± 3% трифазно + неутрала

150% за 1 минута, 125% за 10 минути

5 минути до 8 часа със стандартия вграден изправител

до 94%

до 97%

-25°C до +45 °C

1000м

400kg 520kg

1010

1110

1110

1307kg 1764kg 2439kg 2742kg

2x710 710+1110 2x1110

1142kg 1307kg

710

710

710

710 1010 1010 2x1010

1307kg 1764kg1142kg885kg

30 8020 40 60 100 120

30 8020 40 60 100 120

885kg

882kg

до 6 модула в паралел

Главно и резервно захранване Отделни или общи

50Hz / 60Hz ± 8%

50Hz / 60Hz ± 8%

50Hz / 60Hz

THDU < 2%

IEC / EN 62040 - 1, IEC / EN 60950

IEC / EN 62040 - 3

ISO 14001, ISO 9001, IEC 60146

IEC / EN 61000-4

IEC / EN 62040-2 Level 3

TÜV - LCIE - CEM - CE Mark

3:1

± 1%

< 3%

> 0.99%

Номинално входно напрежение 

710

732kg

738kg

738kg

888kg

885kg 980kg

975kg

975kg

975kg

888kg

888kg

888kg

1050kg

Технически характеристики

Тип оловно-киселинни, никел-кадмиеви 

250V   до 470 V трифазно 

до 40°C 

От 5 минути до 35    минути 

Galaxy 5000

време за захранване 

     Възможност за 

стартиране директно от 

батерии

     Вградени батерии до 

80 kVA

     Автоматичен 

прекъсвач за защита 

от дълбок разряд на 

батерията

     Резервирано охлаждане 

на байпас линията

     Модулна концепция с 

паралелно свързване                 

      Последователен 

пуск на UPS-ите (при 

паралелно свързване) за 

намаляване на размера на 

генератора 

     Цветен графичен 

дисплей на няколко езика

     Светодиоди, указващи 

състоянието на UPS

     Запаметяване на 2500 

събития

     Авариен стоп (EPO)

     Доставен с една 

програмируема карта 

със сухи контакти за 

алармени съобщения.
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Трифазни UPS

Galaxy 6000
�60/200/250/300/400/500/600/800 kVA

Ново виждане за ефективността

Високо качество на енергията

Гамата Galaxy 6000 доставя чиста и стабилна  електроенергия до чувствителни 

товари, за да осигури:

     оптимална работа

     удължен експлоатационен живот

     технологията за двойно преобразуване на електрическата енергия, осигурява  

чиста синусоида независимо от наличието на главното захранване

     стабилно изходно напрежение с минимално влияние от колебанията на товара

     ниво на хармониците на изходното напрежение (THDU) по-ниско от 3%.

Архитектури в зависимост от клиентските нужди

     паралелно свързване за резервиране или разширение по мощност

     паралелно свързване на до 6 модула с външен статичен байпас или на до 4 модула 

без външен статичен байпас

     резервирана архитектура със статичен превключвател - Upsilon STS.

Приложение за високомощностни 

информационни центрове и за 

индустриални нужди

Информационни центрове: сървърни помещения, 

комуникационни центрове, центрове за обработване 

данни, мрежово оборудване. 

Оборудване за чисти помещения - фотолитография, 

пречистване на въздуха, помпи и др.

Индустрия: критични процеси (електродвигатели, 

контролери), чисти помещения, камери за боядисване, 

лаборатории, системи за мониторинг и контрол, системи 

за сигурност.

Компютърна система за мениджмънт на батерията за 
осигуряване на време за резерв

При цена на кW/h: 0.06 евро

Визуална опция за лесна и ефективна 
работа

Цветен тактилен екран (touchscreen) с висока 

резолюция (32см, 800x600 SVGA)   

    диаграма със светлинна индикация на работната 

топология

    история на събитията

    измерване

    статистики

    дистанционно наблюдение през web браузър

    екран върху всеки от модулите, свързани в паралел 

или върху само един от UPS модулите за наблюдение на 

всичките модули

Ефективността на UPS, 

захранващ с електроенергия 

от няколкостотин kVA, е 

критична. За максимална 

ефективност, гамата Galaxy 

6000 притежава, микро-

процесорно ШИМ. 

Системи за мениджмънт на батерията Digibat B�000 и Cellwatch за осигуряване на 

непрекъсната работа 24/7.

Изключително висока ефективност – намалени общи 
разходи за експлоатация
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Комуникации

Гамата Galaxy 6000 може да бъде свързана към 

всички видове мрежи:

     за предаване на работното състояние  

на UPS

     за изключване на операционната система 

на свързаните към него сървъри, автоматично 

по контролирана последователност

     за управление като част от група 

паралелно свързани UPS

Софтуер Solution Pac, доставян на CD с 

всеки UPS

За управление на защитаваните сървъри 

(контролирано изключване) и за местно или 

дистанционно наблюдение на UPS. 

Софтуер Management Pac 2 на CD

Интеграционен софтуер NMS: HP Openview, 

IBM Tivoli Netview, CA Unicenter, др.

Наблюдение през Enterprise Network 

Manager или интеграционен софтуер NMS за 

HP Openview, IBM Tivoli Netview, CA Unicenter, др.

Комуникационни карти   

     Концентриране на информация за 

резервиране или паралелни UPS системи

     Преобразуване на протоколи

     Разширителен модул за комуникационни 

карти

    Технология Двойно преобразуване (EN5009� Напреженово и честотно независим 

UPS) със статичен и ръчен байпас или системен статичен байпас

     Зареждащо устройство с плавен пуск, за съвместимост с генератор

     Стартиране, независимо от наличието на главното захранване (студен старт)

     Автоматичен прекъсвач за защита от пълен разряд на батериите

     Модулно паралелно свързване (до 6 модула)

     Паралелно свързване на до 6 модула UPS с централизиран статичен ключ

     Последователно стартиране на UPS (при паралелно свързване) за намаляване на 

влиянието върху генератора

     Достъп до оборудването от предния панел, може да бъде инсталиран с гръб към 

стена.

     Централизиран статичен ключ: от 500 kVA до 4.8 MVA

     Авариен стоп (EPO)

Всички опции, от които се нуждаете

     Активни и пасивни филтри 
     �2 импулсен изправител
     Статичен байпас (�200 kVA)
     Потребителски графичен интерфейс: широк, 
цветен, „тач-скрийн” екран.
     Разделителни трансформатори
     Отдалечен индикаторен панел + Telemonitor
     Мониторинг на батерията (мониторинг на всяка 
отделна група)
     Автоматичен прекъсвач на батерията
     Модул за синхронизация
     Свързване отгоре
     Обединени нормален и байпас входове 

0: �50% от 400 kVA 1: за 8 часа . продължителна работа при 35°C  NB Съществува риск от ускорено стареене на батерията при температура над 25°C.

2: 2000mm за 500kVA. 3: Препоръчва се инсталация на място, моля свържете се с нас за допълнителна информация.

Трифазни UPS

Galaxy 6000
�60/200/250/300/400/500/600/800 kVA

Дисплей

Телемонитор

Модул за 

дистанционно 

наблюдение и 

контрол

Дистанционен 

достъп до 

информацията

LED панел

Карта JBus/Modbus

Карта Media contact 9 *

UM – Link *

Multislot

Карта Media contact 9

Media contact 15

Достъп до информацията 
през сухи контакти

(RS232/485)
Комуникация с GTC 

клиент или Monitor Pac

(RS232)
Комуникация със софуер 
Solution Pac и Management Pac

UM-Link Ethernet адаптор

Следене на температурата 

и влажността. 

8 външни аларми

  

Преобразувател за протоколи

Разширителен модул за 

комуникационни карти

Информационен слот за 

резервиране или паралелни 

ASI системи

Galaxy 6000
Номинална мощност (kVA) pf=0.8

Номинално входно напрежение

Вход – Източник 1 и 2

Честота

Ниво на хармоници във входния ток

320V до 470V трифазно

Отделни или общи

 <4% с THM и PFC

>0.95% с THM и PFC

320V до 470 V при трифазнo + неутрала

380V - 400V - 415 V ± 3% при трифазнo + неутрала

 50Hz / 60Hz ± 10%

 50Hz / 60Hz ± 10%

 50Hz / 60Hz

165%(0) за 1 минута, 125% за 10 минути

8-10-15-20-30-60 минути, други времена при запитване

оловно-киселинни, никел-кадмиеви

 до 95%

-25°C до +45 °C

до 40°C (1)

68 69

1000m

до 4 модула в паралел

до 6 модула в паралел

IEC / EN 62040-1, IEC / EN60950

IEC / EN 62040-3

ISO 14001, ISO 9001, IEC 60146

IEC / EN 61000-4

1600 2000 3600 4200

1500 1500 1650 1650 2030

2100

250 500 800 1200

800

250

160 200 250 300 400 500 600 800

160 200 250 300 400 500 600 800

350 500 1000 1200

1000 1000 1600 2500

2000 3200 4800

2230 2740 3450 4450

2950 3750 4600 6700

4450 5600 6840 8690 11200

8400

5740

2100 2500 2950 3750

2200 3500 4560

IEC / EN 62040-2 C3

TÜV-LCIE-CEM-CE Mark

72

± 1%

± 5%

THDU< 3%

3:1

Фактор на мощността на входа

Вход – система байпас

Номинално входно напрежение

Честота

Изход

Напрежение на изхода

Регулиране на напрежението

Честота

Претоварваща възможност

Ниво на хармониците в изходното напрежение

Максимален пик на синусоидата

Батерии

Време за резерв

Тип

Ефективност

Двойно преобразуване

Външни условия на средата и ниво на шума

Температура на съхранение

Работна температура

Ниво на шум (dBA)

Работна височина

Паралелно свързване

Модулно

С централизиран статичен байпас

Стандарти и норми

Безопасност и работни параметри

Работни параметри и дизайн

Дизайн и производство

ЕМС устойчивост

ЕМС излъчвания

Сертификати

Размери и тегло 

UPS без батерии 

Ширина 

Тегло (kg) 

10-минутна автономия, ширина (mm) 

Тегло (kg) 

30-минутна автономия, ширина (mm) 

Тегло (kg) 

Номинална изходна мощност (kVA) 

Ширина (mm)

Тегло (kg)

Модул статичен байпас (дълбочина = 840 mm и височина = 1900 mm) 

Модул батерии (дълбочина = 840 mm и височина = 1900 mm) 

(дълбочина = 850 mm и височина =1900 mm)(2) 

Отклонения на напрежението при 100% стъпкова промяна на товара

(3) (3) (3)

(3) (3) (3)

(3) (3) (3)

(3) (3) (3)

Технически характеристики

Вход (номинални стойности и толеранс, където е необходимо)

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Множество стандартни функции

* карти, включени в “Network 

Management Link”
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Статични превключватели

Upsilon STS

Резервирано захранване и подобрено 

електроразпределение

Много висока надеждност за 45 до �000 

критични изхода

Резервиране на захранването на информационни центрове.

Резервиране на захранването на оборудване използвано за 

операциони зали, обработка на изображения, инструменти 

за биологичен анализ.

Потребителски 
интерфейс

     Графичен LCD дисплей 

на няколко езика за бързо 

извеждане на информация 

и бърза конфигурация.

     Мнемо схема с 

бутони за управление 

на лицевия дисплей, 

осигуряващ информация 

за захранващите вериги 

и състояния.

Непрекъсваеми превключвания

Upsilon STS използва технология на “прекъсване преди 

включване”, което гарантира, че двата източника 

никога не са свързани в паралел в момента на 

превключването. Така се елиминира възможноста за 

късо съединение между двете захранвания.

Работните характеристики на Upsilon STS гарантират 

нормално превключването да е в рамките на 3ms, 

което е 3 пъти по-бързо от изискванията на CBEMA 

Guide (Съвет на производителите на информационно 

оборудване).

Резервиране на захранването и 
сегментиране на товарите

Upsilon STS способства за създаването на управляеми 

архитектури с много висока недеждност (стр. 8 и 9). 

Резервирането на захранващите линии е ефективно до 

самите защитавани елементи от оборудването. Те са 

сегментирани с цел да се избегне разпространяване на 

повреди до всички товари.

Увеличена безопасност при сервизна 
поддръжка

Upsilon STS може да се използва за изолиране на линия, 

на която трябва да се извърши сервизна поддръжка, 

без да се прекъсва захранването на защитавания 

товар.

Висока наличност на захранването

Статичните превключватели Upsilon STS осигуряват 

резервиране на захранването чрез два независими 

източника. Без прекъсване на захранването той 

превключва товара от единия източник към другия в 

автоматичен или ръчен режим.

Компактни размери

Компактните размери на Upsilon STS позволяват 

максимално оползотворяване на наличното 

пространство. В комбинация със своите 36 

разределителни автоматични прекъсвача, той е 

идеална защита за захранването на критични товари.

30/60/�00/�60/250/400/600/800/�200/�600/2000 А
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Статичен превключвател Upsilon STS

Основни функции

     избор на най-добрият от 2 източника, благодарение на следенето на �� 

параметъра;

     автоматично или ръчно превключване и връщане без прекъсване на захранването;

     функция “rolling synch” за осигурено превключване между несинхронизирани 

източници;

     резервираност във устройството (захранване, управление и вентилация);

     изолиращи ключове за употреба при поддръжка;

     4 слота за комуникационни карти (2 от които са включени в стандартната 

доставка: JBus/ModBus карта и карта за информация за състоянието на UPS).

Допълнителни опции

     свързване от горната 

страна на модула

     допълнителни JBus/Mod-

Bus комуникационни карти 

или current loop или XML Web,

     PDU разпределителен 

модул (36 �6А автоматични 

прекъсвачи в модул с 

височина �900, до �00А),

     вариант с отворена рамка

Комуникации

Мрежова карта

За свързване на UPS към мрежи Ethernet �0/�00, 

за предаване на SNMP аларми и за наблюдение на 

UPS през един Web интерфейс.

JBus/ModBus комуникационна карта 

(стандартно доставяна)

За свързване на Upsilon STS към система за 

сградна автоматизация.

Карта за наблюдение на работното състояние 

на UPS (стандартно доставяна)

За предаване на информация за състоянието на 

UPS чрез сухи контакти и авариен стоп.

Статични превключватели

Upsilon STS

Технически характеристики
Номинален ток (А)

Входни източници

Номинално напрежение

Номинална честота

Брой фази   

Допустими претоварвания   

КПД (линеен товар и PF=0.8)   

Време за превключване   

Околна среда   

Работна температура   

Температура на съхранение   

Ниво на шум    

Технически стандарти    

Конструкция и безопасност    

ЕМС    

Сертификати    

Размери и тегло    

Височина и тегло    

Дълбочина (mm) за В = 1400    

Дълбочина (mm) за В = 1900    

Тегло (kg) за В = 1400 mm     

Тегло (kg) за В = 1900 mm     

Работни характеристики   

<60dB

IEC / EN 60950

1400 x 600 or 1900 x 715 1900 x 715

215 225 327

825

160193 130

825

500

TÜV, CE

IEC / EN 61000-6-4, IEC / EN 61000-6-2

от 0 до 40°С

-20°С до +40°С

30 60 100 160 250 400 600 1200 1600 2000

0.99

110% за 15 минути,   150% за 2 минути   , 200% за 20 ms

3 ms нормално/ 5 ms максимално

3-фази, 3+N+PE или 3-фази + PЕ

380 V (-35%) - 400 V - 415 V(+20%)   

50 Hz или 60 Hz(+/-10%)   

Upsilon STS

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Свържете се с нас

STS, инсталиран в 

разпределителен шкаф

1: с изключение на 800 - �200А : �50% за � мин.

30/60/�00/�60/250/400/600/800/�200/�600/2000 А
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Замърсяването с 
хармонични съставки е 
явление, което засяга 
електрическите мрежи в 
индустрията, офисите и 
домовете. Никоя модерна 
среда не може да избегне 
това замърсяване, 
причинено от нелинейни 
товари - полупроводникови 
или дъгоразрядни 
устройства като 
персонални компютри, 
сървъри, луминисцентни 
лампи, климатици, 
честотни регулатори, 
дъгоразрядни лампи, 
статични усилватели, 
микровълнови печки, 
телевизори, халогенни 
лампи и др.

Невидимо, скъпоструващо 
замърсяване

Нелинейните товари изкривяват токовете. Всеки ток 

се състои от:

   основна синусоида на тока (например 50Hz), наречена 

фундаментална (F)

   синусоидални „замърсяващи” токове, които са 

призводни на F (2F, 3F, 4F, 5F, …nF), и се наричат 

хармоници

Тези хармоници замърсяват напреженията, използвани 

от производствени съоръжения, помпени станции, 

системи за обработка на данни, телекомуникационни 

шкафове, телевизионни студиа и др., и консумират 

значителна част от общият ток.

В следствие на това пред потребителите на 

електроенергия изникват 3 типа проблеми:

    Влияние върху електрическата инсталация 

чрез значително прегряване на генератори, 

трансформатори, кондензаторни батерии и кабели. 

Скритите разходи от ускореното стареене на 

оборудването в този случай могат да бъдат 

изключително високи.

    Влияние върху ползването на оборудването 

с необяснимо отпадане на захранването и 

смущения във функционирането на апаратура, 

чувствителна към качеството на енергията. Тези 

неизправности струват скъпо и намаляват ефекта от 

инвестираните средства – с негативен ефект върху 

възвращаемостта на инвестициите. 

    Влияние върху използваната електрическа енергия: 

Тъй като хармоничният ток не дава полезна мощност, 

той е напълно изгубен. Това може да причини до 30% 

свръхконсумация. Разходите за електроенергия се 

увеличават, дори количеството на ползваната активна 

енергия да не се е увеличило.

Съществуващи стандарти

С цел да се намали влиянието на хармоничното 

замърсяване са приети три групи стандарти:

    Стандарти, дефиниращи допустимите нива на 

хармонични токове за:

     EN 6�000-3-2 за нисковолтова апаратура с входен 

ток до �6А

     EN 6�000-3-4 за нисковолтова апаратура с входен 

ток над �6А

    Стандарти, отнасящи се до качеството на 

захранването 

      EN 50�60 посочва нивата на съвместимост на 

хармониците по напрежение в зависимост от типа на 

оборудването

      EEEI 5�9 (Препоръчителни практики и изисквания 

за контролиране на хармониците в електрическите 

захранващи системи) – тези препоръки дефинират 

максималните стойности на токовите хармоници, 

консумирани от захранващата мрежа от една страна 

(THDI<5%) и максималните стойности за изкривяване 

по напрежение (THDU<5%).

    Международен стандарт IEC 6�000-2-2/ EN 6�000-

2-2 (Нива на съвместимост на индивидуалните 

напреженови хармоници в мрежите НН)

    Международен стандарт IEC / EN 6�000-2-4 

за индустриални мрежи, ползващи ниско и средно 

напрежение.

Доставчиците на електроенергия активно 

насърчават превантивните действия за намаляване 

на смущенията в качеството на електроенергията и 

прегряванията, и за постигане на по-висок фактор на 

мощността.

Хармоници    
Влияние. Стандарти

основна синусоида

3-ти хармоник

Пример за ток, замърсен от 3-ти хармоник

Разлагане на горния ток в основна синусоида + 3-ти хармоник
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Има няколко начина да се ограничат хармоничните 
токове от нелинейни товари. 
Най-познатите включват инсталирането на 
взаимносвързани пасивни филтри, инсталирането 
на няколко паралелни кабела с по-малко сечение 
и свързването на замърсяващите товари и 
чувствителните консуматори към изолационен 
трансформатор в началото на всяка подсистема.

Всяко от тези решения има два основни недостатъка:        
-   те са специфични за дадената инсталация  
    добавянето и отстраняването на товар може 
напълно да заличи ефекта от първоначалната 
инвестиция, а и често пъти инсталирането на 
допълнително оборудване е трудно.

Какво прави активните филтри на 
хармоници различни?

Основното предимство на активните филтри е, че 

гарантират ефективна хармонична компенсация, дори 

когато в инсталацията настъпват промени. Освен 

това те са изключително лесни за използване, тъй 

като се характеризират с:

    съвместимост с всякакви товари – адаптират 

се към различните товари без значение от техния 

хармоничен спектър.

    елиминиране на риска от претоварване

    съвместимост с работата на генератори

    свързване във всяка точка на електрическата 

мрежа

    няколко компенсатора могат да бъдат използвани 

в една и съща инсталация за увеличаване на 

неутрализиращия ефект (например при инсталирането 

на нова машина).

По-долу са разгледани основни хармонични стойности 

и съотношения. За допълнителна информация, моля 

консултирайте се с Центъра за Обслужване на 

клиенти на Шнайдер Електрик България.

Съставки на хармоничните токове

Средноквадратичната стойност (rms) на основната 

синусоида на тока се нарича IH� и се измерва в А rms.  

Линейните стойностти  на хармоничните токове се 

наричат IHn, където n означава реда на съответния 

хармоник.

Тези линейни стойности могат да се измерят, тъй 

като отделните хармонични токове, съставящи 

общата крива на тока, са синусоидални, но с различни 

честоти, които са производни на основната честота. 

За определяне на конкретните стойности се прави 

хармоничен анализ

Съставни хармоници

Всеки хармоник се изразява като процент от 

основната синусоида, наречен Ihn.

 

Стойностите, посочени по-долу, изразени с линейните 

стойности (Irms) на компонентите, могат да бъдат 

изразени с индивидуални хармоници.

Обща средно квадратична стойност на тока

Общо хармонично изкривяване на тока (%)

THDI (Total Harmonic Distortion of current I) ниво на 

хармониците в тока

Фактор на мощността

Факторът на мощността е съотношението между 

активната мощност (kW) и общата мощност S (kVA), 

преминаваща през даден нелинеен товар.

 

Това не е изместване на фазата между напрежението 

и тока, защото те вече не са синусоидални.

Отклонението на фазата φ� между основното 

напрежение и тока, и двете си синусоидални, може да 

бъде дефинирано като:

Характеристика на хармониците

Ihn= �00 IHn        

             IH�

Irms=√IH�²+IH2²+IH3+...+IHn²

THDI=�00x√IH2²+IH3+...+IHn²	
	 									IH�

υ=     λ                

     cosφ�

λ=P(kW) 

    S(kVA)

cosφ�=P�(kW) 

           S�(kVA)

Хармоници    
Компенсация. Параметри

λ=        IH�cosφ1               

     √IH�²+IH2²+..+IHn²

Където P� и S� са съответно активната и 

реактивната мощност.

Друг начин да се изрази това е :

където IH� cos φ� e активната съставка на 

синусоидата на тока IH�.

Факторът на изкривяване се дефинира като:

                   (според IEC 60�46)

Когато няма наличие на хармоници, този фактор е 

равен на � и факторът на мощността е просто cos φ.

Мощност
През клемите на балансиран трифазен линеен товар, 

захранван с междуфазно напрежение U и ток I, където 

изместването между U и I е φ, стойностите на 

мощността са:

P обща=S=UI в kVA

P активна =S cosφ, в kW

P реактивна=Q=S sinφ, в kVAr
S=√P²+Q²
Между клемите на нелинеен товар уравнението за P е 

по-сложно, тъй като напрежението и токът съдържат 

хармоници. Все пак то опростено може да се изрази 

като: P=Sλ (λ= фактор на мощността)

За основните U� и I�, с фактор на мощността φ�:

P осн. обща= S�=U�I�√3

P осн. активна=P�=S�cosφ1
P осн. реактивна= Q�=S� sinφ1   
S=√P�²+Q�²+D²
Където D е мощността от сумущенията на 

хармониците.

Максимален пик на синусоидата (crest factor)
Максималният пик на синусоидата, използван за 

характеризиране на формата на сигнала (ток 

или напрежение), е отношението между пиковата 

стойност и основната стойност.

Fc= max пик на синусоидата

       rms стойност

По-долу са нормалните стойности за различни товари:

Линеен товар: Fc=�.4�4

Големи компютри: Fc=2 до 2.5

PC: Fc=2 до 3
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Активен филтър на хармоници

SineWave
20/30/45/60/90/�20A

Управляема и избирателна неутрализация на 

хармоници

По-ефективна 
работа на 
приложенията

Неутрализирайки 

хармониците, SineWave 

премахва:

     нежелани изключвания 

на автоматичните 

прекъсвачи

     преждевременно 

остаряване на 

оборудването

Съответствие 
със съвременните 
технически 
стандарти

SineWave отговаря на 

трите технически 

стандарта в сила:

     стандарти за 

електрооборудване:  

     IEC 6�000-3-2 или EN 

6�000-3-2

     IEC 6�000-3-4 или EN 

6�000-3-4

     стандарти за качество 

на електроенергията:

     EN 50�60 и IEEE5�9

     стандарти за 

съвместимост между 

електрически системи и 

продукти:

     IEC / EN 6�000-2-

2 и ICLES (Препоръки 

на Международната 

Конференция за 

Електрически Системи)

     IEC / EN 6�000-2-4

Енергоспестяване

Филтрите SineWave също 

така коригират фактора 

на мощността cos φ. 

По-ниската консумация 

и подобреният cos φ 
спомагат за оптимизиране 

на изходната обща и 

реактивна мощност.

Изключително лесна интеграция

     Могат да бъдат монтирани на стена или в табло.

     SineWave могат да бъдат свързани в паралел, 

давайки предимство при бъдещо разширение на 

системата без прекъсване на захранването.

     SineWave се адаптира автоматично към всички 

еднофазни или трифазни товари: компютри, честотни 

регулатори и др. Филтрите са съвместими с всеки вид 

заземителна система. 

Как работи активният филтър за 
хармоници?

Филтърът анализира хармониците, генерирани от 

товара.

Действие:

В точката на свързване има пълно неутрализиране на 

хармоничните токове. Това означава, че тези токове 

не могат да преминат към захранващия източник.

Пълен контрол върху хармониците в 

инсталации до �000 kVA

Премахване на хармоници при захранващи блокове на сървъри, 

компютри, хард дискове и др.

Премахване на хармоници от честотни регулатори, DC 

двигатели и др.

Ползи за потребителя

По-ниско ниво на хармониците означава по-малък ток, водещ до следните 

предимства:

     по-малко сечение на кабелите и по-малки отвори за кабелите

     по-малко претоварване на трансформаторите, кондензаторните батерии и 

генераторите в системата.

Схема на паралелен филтър на хармоници:

IF: основен ток;

IH: сума от хармонични токове.

Активен филтър

Източник на 

захранване

Товар



      

Модел SW20

20 30 45 

50Hz, 60 Hz, ± 18%

400V (- 20%;  + 15%)

до 1.0

< 40 ms

< 1000 m

EN 50091 - 1

IEC 146

EN 55011 Ниво A

IEC 1000-4-2 Ниво 3

IEC 1000-4-3 Ниво 3

IEC 1000-4-4 и IEC 1000-4-5 Ниво 3

IP30 според IEC 529

RAL 9002

от 0 до 30°С постоянно, <25°С препоръчително

0 до 95% без конденз

< 2 пъти номиналния токов пик

Ограничаване на номиналния ток, възможност за продължителна работа с ограничаване на тока

60 90 120 

< 55 < 55 < 60 < 60 < 65 < 65

1000 1300 2100 2600 4200 5200

180 270 36060 90 135 

SW30 SW45 SW60 SW90 SW120

Вход

3 фази с/без неутрала (възможна е работа за 

монофазни и/или небалансирани товари)

Номинално напрежение

Номинална честота

Брой фази

от 300/1 до 4000/1

от 2 до 25 , пълно или избираемо

THDI товар / THDI източник > 10 при напълно натоварен филтър

Токови трансформатори

Технически характеристики

Компенсирани хармоници

Потискане на хармоници

Време на реакция

Претоварване

Индуктиран ток

Загуби (W)

Акустичен шум (dBA)

Цвят

Дизайн

ЕMC

Провеждани и излъчвани емисии

Устойчивост на електрически разряди

Устойчивост на електромагнитни полета

Устойчивост на ударни вълни

Степен на защита

Околна среда

Работна температура

Относителна влажност

Надморска височина

Съответствие със стандарти

Конструкция и безопасност

Корекция на Cos φ

Капацитет на компенсиране на неутрала (A rms)

Технически характеристики SineWave

Капацитет на компенсиране на фаза   (A rms)

2�Schneider Electric

Неутрализацията на хармониците изисква прецизно познаване на дадената 

инсталация.

В новите инсталации се препоръчва смущенията в различните части на 

инсталацията да бъдат изчислявани още при проектирането и.

В съществуващите инсталации специалист трябва на място да извърши пълно 

оценяване инсталацията чрез одит. 

Във всеки от случаите трябва да се уточни целта:

     съответствие с техническите стандарти

За предпочитане е филтърът на хармоници да се инсталира близо до захранването.

     намаляване на нивото на замърсяване на инсталацията

В този случай целта е да се неутрализират хармониците колкото се може по-

близо до основния източник на нелинейния товар. В този случай филтърът(-ите) на 

хармоници трябва да бъде разположен в близост до товара

Диаграма на разпределителната верига ниско 

напрежение, показваща различни точки за монтаж 

на активния филтър, в зависимост от желаното 

ниво на неутрализация.

Основни функции

     Тотално или избираемо елеминиране на 

хармоници, от H3 до H25, настройваемо

     Корекция на фактора на мощността, 

настройваемо; конфигуриране според типа 

товар: персонален компютър, изправител, др. 

     IGTB технология с микропроцесорно 

управление

     Три светодиода, указващи работното 

състояние

     Цифров дисплей на 7 езика

     Система за диагностика и поддръжка

     Меню за конфигурация и настройка на 

параметрите

     Дистанционно управление (с блокировка)

     Устройство за резервирано паралелно 

свързване

     Широка гама от токови трансформатори, др.

Комуникационно оборудване

JBus/Modbus карта (опционална)

За свързване към системи за сградна 

автоматизация

Карта за следене на работното състояние

За наблюдение на състоянието на SineWave през 

сухи контакти.

1: Максимална възможност с товар от типа PC и с три-фазно балансирано захранване
2: Други напрежения – 208V, 220V, 480V – доставят се по заявка

Активен филтър на хармоници

SineWave
20/30/45/60/90/�20A

Къде трябва да бъде инсталиран филтърът на хармоници?
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Филтри за  хармоници с 
нулева последователност
CleanWave

Оптимално решение за намаляване на тока 

в неутралата в обществени и индустриални 

сгради

Хармониците са постоянна заплаха за сигурността и 
могат да нарушат работата на оборудването

Нелинейните товари като компютри, аварийно осветление, луминисцентни лампи и 

др. са все по-разпространени и създават високи нива на хармонични токове, които 

могат да се прибавят в неутралата и да създадат още по-сериозни проблеми:

     прегряване на кабелите и апаратурата за електроразпределение

     смущения в захранването, които могат да причинят проблеми в работата на 

критичното оборудване

     повишена консумация на енергия

Намаляване на токовете в неутралата 

в търговски и офис сгради

Намаляване на хармониците, причинени от импулсните 

захранвания на сървъри, работни станции, дискови 

устройства и др.

Намаляване на хармониците, причинени от осветителни 

системи

Намаляване на хармониците, причинени от сървъри и 

телекомуникационни центрове

Стандарти

Изискванията на стандартите, свързани с хармоничните токове, са все по-строги:

     нов френски стандарт NFC�5-�00

     IEC / EN 6�000-3-2 Ограничаване на емисиите на хармонични токове, апаратура 

ниско напрежение под �6А

     IEC / EN 6�000-3-2 Ограничаване на емисиите на хармонични токове, апаратура 

ниско напрежение над �6А

     G5/4 Препоръки за ограничаване на хармониците

     IEEE 5�9 [2]

Повишена безопасност и 
надеждност

CleanWave елиминира токовете в неутралата и 

хармониците с нулева последователност: 

     повишаване на сигурността на електрическата 

инсталация

     подобряване на качеството на захранването

     отпада необходимостта от преоразмеряване 

на инсталацията

CleanWave предлага изключителни работни 
характеристики

     фактор на ограничаване на токовете в неутралата �0:�

     фактор на подтискане на хармониците с нулева последователност �0:�

     ребалансиране на трифазния ток

     патентована технология премахва кондензаторите за недостигната надеждност

     възможност за свързване на филтрите в паралел

CleanWave: опростеният избор

Филтрите CleanWave са вписани в еднакъв основен дизайн, като предлагат широка 

гама от мощности, за да улеснят избора на филтър:

     сигурен и лесен избор

     не се изисква специално обучение

     бърз и опростен монтаж

     няколко модула могат да бъдат използвани в една и съща разпределителна мрежа, 

без риск от резонанс или интерференция

     компактни размери

Версия IP2�
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Как работи CleanWave?

     Паралелният индуктор Z0 изолира хармониците с 

нулева последователност, генерирани от товара.

     Хармониците с нулева последователност остават 

изолирани между CleanWave и нелинейния товар

Основни функции

CleanWave се базират на патентована иновативна 

концепция, която предлага опростена и ефективна 

работа.

     особено подходящи за инсталации, където 

токовете в неутралата между филтъра и товара са 

по-големи от фазния ток

     за намаляване на токовете в неутралата, 

причинени от хармоници с нулева последователност 

или небалансирани товари

     за балансиране на 3-фазни токове

     няколко модула могат да бъдат паралелно свързани 

за по-високи изходни токове или за резервиране

Лесен избор

Филтрите CleanWave са предназначени за инсталации, където токовете в 

неутралата могат да бъдат до �.8 пъти по-високи от фазните токове

Филтрите CleanWave са универсални и съвместими както с нови, така и със 

съществуващи инсталации.

Филтрите CleanWave се избират лесно като се определи мощността или тока на 

товара и се избере филтър CleanWave с малко по-високи характеристики.

Лесна инсталация

Филтрите CleanWave са проектирани за улеснен монтаж:

     Болтове с халки за лесен пренос

     Лесен достъп до клемите от лицевата страна на филтъра

     Варианти IP00 или IP2� за монтаж в табло или за самостоятелно инсталиране

Филтри за  хармоници с 
нулева последователност
CleanWave

Версия IP00

Технически характеристики
CW12

29 43 72 101 144 231 361 476 577 722

176 219 359 452 538 616 972 1212 1565 1568

550

490

100

510

550

780

120

16 24 40 56 80 128 201 264 321 401

12 18 30 40 55 90 140 180 220 280

CW18 CW30 CW40 CW55 CW90 CW140 CW180 CW220 CW280

Mощност (kVA)

Максимален фазен ток (Arms)

Максимален ток в неутралата (Arms)

Обединена земя и неутрала (TN-C), заземена неутрала (TN-S), директно заземена неутрала (TT), незаземена неутрала (IT)

50 Hz, 60Hz

≥ 10:1

10:1

да

 < номинален ток

 110%1h, 125% 10 min, 150% 2 min

0 до 50°С при продължителна работа

0% до 90% без конденз

1000m

IEC 60439-1

IEC 60289 и IEC 60727

IEC IP00 и IP21

Захранване

Напрежение

Честота

Система на заземяване

Работни характеристики

3-фазно балансиране

Пусков ток

Претоварване

Топлинни загуби (W)

Работни условия на средата

Работен температурен диапазон

Относителна влажност

Надморска височина

Стандарти

Дизайн

Защита от условията на средата

Размери

Общо тегло (kg)

Размери

Общо тегло (kg)

Ширина (mm)

Дълбочина (mm)

Височина (mm)

Ширина (mm)

Дълбочина (mm)

Височина (mm)

Конструкция и безопасност

Коефициент на намаляване на токовете в неутралата

Коефициент на потискане на хармонични токове

 

360

550 550 550 620 620 620 800 800 800

490 490 600 900 900 900 1200 1200 1200

110 120 130 270 330 390 400 455 520

510 510 510 830 830 830 1200 1200 1200

550 550 550 620 620 620 800 800 800

780 780 780 1150 1150 1150 1400 1400 1400

130 140 150 300 360 420 500 630 710

360 360 420 700 700 700 1000 1000 1000

264

 

CleanWave
Модел

360 до 456V, трифазно + неутрала
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Експертна подкрепа

Една година стандартна гаранция за апаратурата на MGE UPS Systems, 

включително батериите.  

 

     Инсталиране и пускане в експлоатация

     Гаранционно и извънгаранционно обслужване 

     Превантивна поддръжка

 
Инсталационен одит

     Измерване и анализ на фактора на хармоничното изкривяване на напрежението 

и тока. Откриване на източниците на хармонично замърсяване, мощността и 

степента на деформация в захранващите линии на инсталации с електронно 

оборудване. Необходимост от активни и пасивни филтри  и тяхното изчисляване.

     Определяне на качеството на захранващото напрежение и консумираната 

мощност

     Измерване на фактора на мощността и технически препоръки.

Услуги

Гарантирано спокойствие

Лизинг - още по-достъпно решение
      

     Нашите атрактивни финансови условия, конкурентни с тези на търговските 

банки, Ви предоставят финансова гъвкавост без излишна бюрокрация и с лизингов 

срок до 2 години.
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