
<45dB w odelgłości 1 metra

MODELE B400R-010B B400R-010-C B400R-020-B B400R-020-C B400R-030-B B400R-030-C
WEJŚCIE
Start z baterii Tak, Domyślna częstotliwość=50 Hz
Zakres napięcia wejściowego 120 VA C - 276 V AC
THDi <5%
Współczynnik mocy wejściowej ≥0.99
Zakres częstotliwości 45-55 Hz / 54-66 Hz
Przewymiarowanie generatora 1.3x moc UPS
WYJŚCIE
Moc
Moc pozorna (kVA) 1.0 2.0 3.0
Moc czynna (kW) 0.9 1.8 2.7
Współczynnik mocy 0.9 (nominalny) 0.9 (nominalny) 0.9 (nominalny)
Zakres współczynnika mocy 0.5 indykcyjny do 1.0 0.5 indukcyjny do 1.0 0.5 indukcyjny do 1.0
Napięcie wyjściowe
Kształt napięcia Sinusiodalny
Napięcie nominalne 208 V AC*/220 V AC/230 V AC/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 (konfigurowalny)**
Szybkość zmian częstotliwości 1 Hz/s
Tryb pracy z baterii (50/60±0.2) Hz**
Czas przełączania
Z trybu normalnego do trybu baterii 0 ms (także z trybu normalnego do trybu ECO)
Z trybu ECO do trybu normalnego <10 ms
Sprawność
Tryb ECO >95%
Przeciążalność 102%~130%  przez 12 sekund; 130%~150% przez 1.5 sekundy; >150% przez 100 ms
Współczynnik szczytu 3:1
BATERIE
Napięcie DC 36 V DC 48 V DC 72 V DC
Typ baterii x ilość 12 V DC/7 Ah x 3 12 V DC/9 Ah x 4 12 V DC/9 Ah x 6
Czas podtrzymania (pełne obciążenie) >5 minut >5 minut >5 minut
Maksymalna ilość EBM 4 4 4
Maksymalny prąd ładowania 1.5 A dla modeli „B”; 6 A dla modeli „C”
Właściwości

Tryb ECO; wejście EPO; podwójna komunikacja; kontrolowane gniazda wyjściowe; kontrola prędkości wentylatorów; 
tryb konwertera częstotliwości**, port USB i RS232;  inteligentne gniazdo rozszerzeń dla karty SNMP/styków bezpotencjałowych/MODBUS

Gniazda wyjściowe 8 x IEC C13 8 x IEC C13 8 x IEC C13 + 1 x IEC C19
PARAMETRY MECHANICZNE
S x G x W 438 x 436 x 86.5 mm 438 x 604 x 86.5 mm
Waga netto 16.2 kg 8.4 kg 19.7 kg 9.3 kg 28.6 kg 13.2 kg
Zakres temperatury pracy 0°C - 40°C
Wilgotność względna 0 - 95% (bez kondensacji)
Głośność <50dB w odległości 1 metra
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 IEC 62040-2 klasa C1
EMC - promieniowanie IEC 62040-2 klasa C1
Bezpieczeństwo IEC 60950-1 / IEC 62040-1-1
Transport ETS 300019-2-2 klasa 2.3
Stopień ochrony IP20 (static) IP20 (static) IP20 (static) * 
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Panel tylny B400R-030-B

ONLINE DOUBLE CONVERSION

W zależności od pojemności
baterii zewnętrznych

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez Borri Ltd.

B400R Functions

1. Gniazda wyjściowe

2. Wejście EPO/ 

styk bezpotencjałowy

3. Port USB

4. Wejście AC

5. Styk wyjściowy

6. Gniazdo kart rozszerzeń

7. Port RS232

8. Uziemienie

Panel tylny B400R-010-B i B400R-020-B

1

1

2 3 4

1 2 7 4

1 5 3 6 8

5 6 7 8

BORRI B400 ROTATION|
Specy�kacja techniczna

W zależności od pojemności
baterii zewnętrznych

W zależności od pojemności
baterii zewnętrznych

BORRI B400 ROTATION|
1000 VA, 2000 VA i 3000 VA
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|BORRI  B400 Rotation
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Sprawność operacyjna
Wysoka sprawność do 95%

Tryb ekonomiczny

Współczynnik mocy wyjściowej 0.9

Gra�czny wyświetlacz LCD

Właściwości B400R  

Funkcjonalność

Baterie hot-swap

Aplikacje
B400 Rotation:

> Pomieszczenia IT

> Serwery

> Sieci

> Ochrona

Network Management Card

Montaż w szafie rack

Rozszerzalna autonomia

Elastyczność

Wyświetlacz LCD

Komunikacja szeregowa, USB, 
Ethernet, MODBUS oraz poprzez 
styki bezpotencjałowe

Obudowa typu rack/tower 
o wysokości 2U dla różnorodnej 
instalacji

Technologia podwójnej 
konwersji

Zarządzanie zdarzeniami poprzez 
sieć i zamykanie różnych 
systemów operacyjnych, także 
platform wirtualizacyjnych

Dodatkowe moduły baterii

Baterie wymieniane na gorąco

Inteligentne oprogramowanie do 
monitorowania, kompatybilne z 
systemami do wirtualizacji 
HyperV oraz VMware.

Sinusoidalny przebieg napięcia 
wyjściowego

Zasilacz B400 Rotation od Borri Ltd dołącza do grupy 
zasilaczy Rotation  jako uniwersalne rozwiązanie o dużej 
gęstości mocy. Idealny dla aplikacji IT i telekomunikacyjnych 
zapewnia bezkonkurencyjną ochronę zasilania.

Zaawansowana technologia podwójnej konwersji prostownika i falownika zapewnia 
sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego oraz pełną izolację od sieci. B400 
Rotation posiada jednostkowy współczynnik mocy wejściowej a także więcej mocy 
czynnej dzięki współczynnikowi mocy wyjściowej wynoszącemu 0.9.

Zintegrowany tryb ekonomiczny pozwala zasilaczowi B400 Rotation uzyskać wysoką sprawność 
wynoszącą 95% także przy pełnym obciążeniu.

Izolując napięcie wyjściowe oraz jego częstotliwość od wszelkich zakłóceń sieci zasilającej, B400 Rotation 
zapewnia całkowitą ochronę m.in. od zapadów napięcia, zniekształceń harmonicznych, przepięć lub 
całkowitej awarii zasilania.

Możliwość rozbudowy 
zasilacza o dodatkowe moduły 
baterii pozwala użytkownikowi 
na wydłużenie czasu zasilania 
odbiorników krytycznych przy 
przedłużającym się zaniku 
zasilania. Zewnętrzne moduły 
baterii mogą być instalowane 
w późniejszym okresie.

Wewnętrzne baterie mogą być 
wymieniane bez przerywania 
zasilania obciążenia. Baterie 
umieszczone są w osobnym,  
przedziale zapewniającym 
bezpieczeństwo użytkownika 
podczas wykonywania tej 
czynności.

Opcjonalna karta Borri NMC pozwala na 
monitorowanie i kontrolowanie zasilacza 
poprzez sieć LAN. Dzięki niej urządzenie 
posiada swój adres IP, przez co może 
wysyłać powiadomienia lub sygnały 
SNMP trap do innych urządzeń w sieci.

Zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną 
elastyczność, zasilacz B400 Rotation współpracuje 
z szeroką gamą urządzeń sieciowych, tworząc 
najlepszy wybór do ochrony serwerów LAN, stacji 
roboczych i innych urządzeń elektrycznych.

Skalowalność autonomii uzyskiwana jest dzięki 
modułom baterii wymienianym na gorąco.

Wszystkie parametry są łatwo 
dostępne na gra�cznym 
wyświetlaczu LCD. W przypadku 
przeciążenia, przegrzania lub 
innego zdarzenia mogącego 
zagrozić obciążeniu, cały 
wyświetlacz zmienia swój kolor na 
czerwony, ostrzegając użytkownika 
o zaistniałym problemie.

Zasilacz B400 Rotation może być 
instalowany jako wersja 
wolnostojąca lub w szafie rack. 
Wysokość jednostki UPS oraz 
modułów baterii wynosi tylko 2U.

Łącząc takie same właściwości co pozostałe serie Borri Rotation, B400 Rotation 
posiada najnowocześniejszy wyświetlacz LCD z intuicyjnym menu oraz inteligentne 
oprogramowanie monitorujące.

W przeciwieństwie do innych pakietów oprogramowania, oprogramowanie Borri nie 
wymaga dodatkowych licencji.

To oprogramowanie monitorujące instalowane na wszystkich zasilanych 
urządzeniach umożliwia maksymalizację czasu podtrzymania poprzez wyłączanie 
obciążenia przy różnym poziomie pojemności baterii.

Wyjścia zasilające mogą być kontrolowane osobno, pozwalając na ustanowienie 
priorytetu dla danego obciążenia.

Aby zainstalować B400R 
w dowolnej sza�e serwerowej 
(19") dostępny jest zestaw 
szyn B400RRKKIT. Jeden 
zestaw wymagany jest dla 
każdego modułu UPS 
i zewnętrznego modułu 
baterii.
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