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Złącze zewnętrznych baterii Wyłącznik wejściowy 
z podwójnym wejściem zasilania.

Właściwości | B500 EVO 
Zasilacze Borri B500 EVO 10 kVA i 20 kVA mogą być zasilanie 

z jednej lub trzech faz. Wybór może być dokonany w czasie

instalacji i zmieniony w dowolnym momencie.

Wymiana baterii odbywa się wyłącznie od przodu, w związku 

z czym jednostka UPS może być zlokalizowana w bezpośrednim

sąsiedztwie innych urządzeń.

Podwójna konwersja (on-line)
Zasilacz UPS Borri B500 gwarantuje najwyższy poziom ochrony dzięki
technologii podwójnej konwersji (on-line), w której falownik UPS stale
zasila krytyczne odbiorniki. Pozwala to na całkowite odizolowanie
obciążenia od wszelkich zakłóceń pochodzących z sieci, a także na
bezprzerwowe przełączanie do trybu pracy z baterii.

Więcej mocy przy mniejszej powierzchni
Idealny dla środowisk IT, w których ważna jest zajmowana przestrzeń.
Dzięki współczynnikowi mocy wyjściowej wynoszącemu 0.9 UPS
dostarcza do 25% więcej mocy czynnej w porównaniu z urządzeniami
innych producentów. Zasilacz B500 dostarczony może być
z wewnętrznymi bateriami. Eliminuje to potrzebę instalacji
zewnętrznych systemów baterii, co dodatkowo zapewnia oszczędność
zajmowanej przestrzeni.

Najwyższa ochrona
Zasilacz B500 zawiera przełącznik statyczny oraz wewnętrzny bypass
serwisowy bezprzerwowo przełączający pomiędzy zasilaniem 
z falownika i z sieci. Szerokie okno napięcia wejściowego redukuje czas
pracy z baterii, zwiększając okres użyteczności baterii, a także
niezawodność zasilania. Wewnętrzna ładowarka dużej mocy umożliwia
naładowanie w czasie 6 godzin baterii o autonomii wynoszącej do 8
godzin.

Konwerter częstotliwości
Wszystkie jednostki B500 posiadają możliwość pracy jako konwerter
częstotliwości.

Zasilacze Borri B500 o mocy 6 kVA i 10 kVA oraz Borri B500 EVO o mocy 10 kVA i 20 kVA łączą

technologię on-line, niskie koszty eksploatacji i wbudowaną funkcję pracy równoległej.
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Inteligentne gniazdo rozszerzeń Porty USB, EPO, RS233 oraz styk alarmowy

Przyszła rozbudowa lub redundancja
B500 pozwala na łączenie równoległe do 4 sztuk w celu rozłożenia kosztów
inwestycyjnych w czasie. Wszystkie niezbędne do pracy równoległej elementy dostępne
są w standardzie, zapewniając bezproblemową rozbudowę systemu w celu zwiększenia
mocy lub uzyskania redundancji.

Zarządzanie zasilaczem
B500 posiada inteligentne gniazdo komunikacyjne dla
karty SNMP, MODBUS lub styków
bezpotencjałowych. Dodatkowo zasilacz
posiada w standardzie porty USB i RS232
umożliwiające połączenie z lokalnym
serwerem, programowalny styk
bezpotencjałowy, a także wejścia
wyłącznika awaryjnego i zewnętrznego
bypassu serwisowego. Wraz 
z urządzeniem dostarczane jest darmowe
oprogramowanie do monitorowania
i zamykania systemów operacyjnych.

Przyjazny dla agregatów
prądotwórczych
Prostownik zasilacza B500 został
zaprojektowany, aby zapewnić jednostkowy
współczynnik mocy wejściowej oraz
zniekształcenia prądu wejściowego (THDi)
maksymalnie do 5%.
Zapewnia to bezproblemową pracę 
z generatorami, zwiększa sprawność, a także
redukuje potrzebę zwiększania przekroju
przewodu i wielkości rozdzielni elektrycznej.

Inteligentny wyświetlacz LCD
Wyświetlacz LCD pozwala użytkownikowi na

sprawdzenie stanu UPS, historii, pomiarów, 

a także umożliwia konfigurację UPS.

Technologia podwójnej
konwersji

Tryb wysokiej sprawności
wynoszący do 98%

Szeroki zakres napięcia
wejściowego

Wybieralne napięcie wyjściowe

Tryb konwertera częstotliwości

Wejście EPO

Inteligentne gniazdo
rozszerzeń

Proste rozszerzenie do pracy
równoległej

Wewnętrzny bypass serwisowy 

Oprogramowanie do
monitorowania i zamykania
systemów

Właściwości B500
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MODELE B500-060-B B500-060-C B500-100-B B500-100-C
WEJŚCIE
Zakres napięcia wejściowego 110 V AC - 276 V AC
THDi <5%
Współczynnik mocy wejściowej ≥0.99
Zakres częstotliwości 45-55 Hz / 54-66 Hz
Przewymiarowanie generatora 1.5x moc UPS
WYJŚCIE
Moc
Moc pozorna (kVA) 6.0 10.0
Moc czynna (kW) 5.4 9.0
Współczynnik mocy 0.9 (nominalny), zakres 0.6 - 1 0.9 (nominalny), zakres 0.6 - 1
Napięcie wyjściowe
Kształt napięcia Sinusoidalny
Napięcie nominalne 208*/220/230/240 V AC
Regulacja napięcia ± 1 %
Czas regulacji 100 ms (obciążenie nieliniowe zgodnie z IEC 62040-3)
Zniekształcenia napięcia <2% przy obciążeniu liniowym, <5% przy obciążeniu nieliniowym        
Częstotliwość wyjściowa
Zakres synchronizacji 45 - 55 Hz / 54 - 66 Hz**
Szybkość zmian częstotliwości 1 Hz/s
Tryb pracy z baterii (50/60±0.1) Hz**
Czas przełączania
Z trybu normalnego do trybu baterii 0 ms
Z falownika na bypass, tryb ECO 0 ms
Sprawność
Tryb ECO >96%
Przeciążalność 125% przez 2 minuty; 150% przez 30 sekund; >150% przez 1 sekundę 
Współczynnik szczytu 3:1
Praca równoległa do 4 sztuk w celu zwiększenia mocy lub uzyskania redundancji
BATERIE
Napięcie DC 240 V DC
Typ baterii 12 V DC/7Ah 12 V DC/9Ah

Czas podtrzymania (pełne obciążenie) > 7 minut > 5 minut

Prąd ładowania 1.2 A 4.0 A 1.2 A 4.0 A
Czas ładowania 5 godz. do 90%; zależy od pojemności zewnętrznych baterii
WŁAŚCIWOŚCI

PARAMETRY MECHANICZNE
S x G x W (mm) 260 x 550 x 708
Waga netto 86 kg 34 kg 92 kg 37 kg
Zakres temperatury pracy 0°C ~ 40 °C
Wilgotność względna 0 - 95% (bez kondensacji)
Głośność <50 dB w odległości 1 metra z przodu urządzenia
NORMY
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) IEC 61000-4-2 poziom 4
Promieniowanie (RF) IEC 61000-4-3 poziom 3
Szybkie stany przejściowe (EFT) IEC 61000-4-4 poziom 4
Przepięcia IEC 61000-4-5 poziom 4
EMC - przewodzenie / promieniowanie IEC 62040-2 klasa C3
Bezpieczeństwo IEC 60950-1 / IEC 62040-1-1
Transport ETS 300019-2-2 Class 2.3
Stopień ochrony IP20

B500 EVO-100 B500 EVO-200

110 V AC - 276 V AC - 1 faza, 190 V AC - 478 V AC - 3 fazy

10.0 20.0
9.0 18.0

0.9 (nominalny), zakres 0.6 - 1

60 ms (obciążenie nieliniowe zgodnie z IEC 62040-3)

98%
110% przez 5 minut; 130% przez 1 minutę; 150% przez 10 sekund

288 V DC
12 V DC/9Ah

4.0 A / 8.0 A(opcja)
3 godz. do 90% przy bat. wew. 5 godz. do 90% przy bat. wew.

350 x 650 x 890 350 x 650 x 890
175 kg 183 kg

0°C ~ 45 °C

<55 dB w odległości 1 metra z przodu urządzenia

TC-RDW-22
IP21

BORRI B500 | EVO
Specyfikacja techniczna

Tylko ładowarka:
4A

Tylko ładowarka:
4A
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Panel tylny B500-060-B ( C ) Panel tylny B500-100-B ( C ) Panel tylny B500 EVO 100-B Panel tylny B500 EVO 200-B

Bat. wewnętrzne: do 18 min.
Bat. zewnętrzne: do 8 godz.

Bat. wewnętrzne: do 5 min.
Bat. zewnętrzne: do 8 godz.

Tryb ECO, wejście EPO, podwójna komunikacja, zmienne okno napięcia wejściowego, pomiar pojemności baterii, bypass serwisowy, kontrola prędkości wentylatorów, tryb konwertera częstotliwości***
port USB, wejście monitorowania zewnętrznego bypassu, programowalne wejście bezpotencjałowe, zimny start, inteligentne gniazdo rozszerzeń dla karty SNMP/styków bezpotencjałowych/MODBUS


