
442 443442 443

Een UPS tot 10 kVA,  
die een veilig en  
betrouwbaar  
voedingssysteem 
garandeert.

Een compleet aanbod van 
communicatietoebehoren 
om de UPS op afstand te 
beheren, configureren en 
controleren.

Aan de hand van drie 
configuratieprogramma's 
kunt u de UPS aanpassen 
aan uw wensen en eisen.

Een UPS tot 120 kVA met 
de hoogste mate van 
redundantie (vermogen  
en controle), die geschikt is  
voor toepassingen die 
snel moeten kunnen 
worden uitgebreid en snel 
moeten kunnen worden 
onderhouden.

Een UPS tot 3 kVA is de ideale 
beveiliging tegen spannings-
onderbreking voor een 
werkplek, telefooncentrale, 
domoticatoepassing en 
toepassing in een klein kantoor

Kijk op www.legrandservices.nl of raadpleeg onze  
afdeling klantenservice tel. 0411 - 65 33 02

N

COMMUNICATIETOEBEHORENLINE INTERACTIVE EN ONLINE DOUBLE CONVERSIONCONVENTIONEELMODULAIRE

Het
Oplossingen

voor elkeop maat
situatie

UPS
Legrand biedt een nieuw assortiment noodstroom-
voorzieningen (UPS) aan dat in drie verschillende  
types kan onderverdeeld worden.
Een aanbod voor alle toepassingsgebieden met 
oplossingen die de beste prestaties leveren
op het gebied van vermogen en autonomie.
Met de UPS van Legrand heeft u de juiste 
oplossing voor uw behoeften.

assortiment
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UPS met online dubbele conversie 
en DSP-microprocessor voor een 
precieze en constante controle 
van alle metingen en een actieve 
arbeidsfactorregeling (PFC).

Professionele oplossingen met 
vermogens tot maximaal 10 kVA.

Elektronica met technologie 
zonder transformator voor een 
betere energiekwaliteit aan 
de uitgang, met rendementen 
tot 93%.

Bedrijfszekere, krachtige en technologische oplossingen

UPS
online double 
conversion

Daker DK

Op het display kunnen alle relevante systeemparameters en 
de UPS status worden gecontroleerd, zoals het laadniveau, 
resterende batterijduur en de opgetreden storingen.

Bijbehorende batterijkasten zijn beschikbaar om de autonomie 
van de UPS te vergroten. Alle batterijkasten kunnen voorzien 
worden van een batterij-oplader voor het snel en veilig opladen 
van de batterijen.

Eenvoudig wisselen tussen 
tower- en rackconfiguratie

N

Drie standaardafmetingen  
voor vermogens tot 10kVA

 
Afhankelijk van het vermogen en  

de gewenste autonomie zijn er UPS  
systemen en batterijkasten beschikbaar  

met 2 tot 4 hoogte eenheden.

Omkeerbaar scherm
 
Dankzij het omkeerbare scherm kan de UPS 
DAKER DK zowel in een tower configuratie als 
in een rackconfiguratie 19” worden gebruikt.

Daker DK
conventioneel compact 

eenfase UPS systeemUPS met online dubbele 
conversie voor gebruik  

in een tower- of 
rackconfiguratie
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1000 VA 2 kasten
L 2U + 4U

3000 VA 3 kasten
L 2U + 2U + 2U

6000 VA 2 kasten
L 4U + 3U 

10000 VA 2 kasten
L 3U + 3U 

TOWER-
versie

1000 VA 2 kasten
H 6U (264 mm)

4500 VA 3 kasten
H 6U (264 mm)

6000 VA 2 kasten
H 5U (320 mm)

10000 VA 2 kasten
H 6U (264 mm)

RACK-versie

Model Vermogen Autonomie 80% van de 
belasting

Afmetingen
H x B x D (mm) Referentie

Daker DK

1000 VA

10 m 440 x 88 x 405 310050

1h 22 440 x 88 x 405 + 440 x 176 x 405 310050 + 310769

2h 44 440 x 88 x 405 + 440 x 176 x 405 (x2) 310050 + 310769 (x2)

4h 22 440 x 88 x 405 + 440 x 176 x 405 (x3) 310050 + 310769 (x3)

5h 52 440 x 88 x 405 + 440 x 176 x 405 (x4) 310050 + 310769 (x4)

2000 VA

10 m 440 x 88 x 650 310051

39 m 440 x 88 x 650 (x2) 310051 + 310770

1h 22 440 x 88 x 650 (x3) 310051 + 310770 (x2)

1h 57 440 x 88 x 650 (x4) 310051 + 310770 (x3)

2h 44 440 x 88 x 650 (x5) 310051 + 310770 (x4)

3000 VA

8 m 440 x 88 x 650 310052

34 m 440 x 88 x 650 (x2) 310052 + 310771

1h 6 440 x 88 x 650 (x3) 310052 + 310771 (x2)

1h 33 440 x 88 x 650 (x4) 310052 + 310771 (x3)

2h 3 440 x 88 x 650 (x5) 310052 + 310771 (x4)

4500 VA

10 m 440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 310056 + 310772

31 m 440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 (x2) 310056 + 310772 (x2)

56 m 440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 (x3) 310056 + 310772 (x3)

1h 30 440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 (x4) 310056 + 310772 (x4)

6000 VA

8,30 440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 310057 + 310772

25 m 440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 (x2) 310057 + 310772 (x2)

45 m 440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 (x3) 310057 + 310772 (x3)

60 m 440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 (x4) 310057 + 310772 (x4)

10000 VA

7 m 440 x 132 x 650 + 440 x 132 x 680 310058 + 310766

18 m 440 x132 x 650 + 440 x 132 x 680 (x2) 310058 + 310766 (x2)

29 m 440 x132 x 650 + 440 x 132 x 680 (x2) 310058 + 310766 (x3)

42 m 440 x 132 x 650 + 440 x 132 x 680 (x4) 310058 + 310766 (x4)

56 m 440 x 132 x 650 + 440 x 132 x 680 (x5) 310058 + 310766 (x5)

Opmerking: de autonomiewaarden, uitgedrukt in minuten, zijn in optimale bedrijfsomstandigheden gemeten.

Daker DK 
tabel voor lange autonomiewaarden 
afmetingen

Met Archimod kan  
de UPS op uw behoeften 
worden afgestemd, zonder 
beperkingen voor uitbreidingen 
in de toekomst

Trimod bestaat uit 
'STANDAARD' modules, die 
kunnen worden toegevoegd  
om zowel het vermogen als  
de autonomie te vergroten.

Megaline garandeert het hoogste 
niveau van redundantie, dankzij 
het innoverende driefasige 
systeem, dat uit afzonderlijke 
enkelfasige modules bestaat.

Trimod
Driefasen 10 t/m 60 kVA

Megaline
Enkelfase t/m 10 kVA

Archimod
Driefasen 20 t/m 120 kVA

modulaire
  UPS tot 120 kVA

Flexibele, uitbreidbare en redundante oplossingen
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Niky Niky S
 Geavanceerde bewaking van de batterijontlading
 AVR spanningsstabilisatie
 Ingebouwde zelfdiagnosefunctie
 Functie voor koude start
 Intelligente microprocessorfunctie
 RS232 of USB voor het beheer van de UPS
 MODEM/LAN telefoonlijnbeveiliging

 Sinusvormige uitgang
  Sturing door middel van een intelligente 
microprocessor

 Geavanceerde bewaking van de batterijontlading
 Ingebouwde zelfdiagnosefunctie
 Functie voor koude start
 RS232 of USB voor het beheer van de UPS
 MODEM/LAN telefoonlijnbeveiliging
 Beveiliging tegen spanningspieken
 Beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting
  Uitstekende mogelijkheden voor het aanpassen van  
de spanning

N N

Door de beperkte afmetingen, 
eenvoudig te installeren en 
configureren.

Uitgerust met een 
spanningsstabilisering,  
LED –display en een 
telefoonlijnbeveiliging.  
Dit zorgt voor een volledige en 
betrouwbare beveiliging.

De juiste prijs / kwaliteit- 
verhouding geeft garantie op 
een bedrijfszekere investering 
op lange termijn.

Ongecompliceerde, betrouwbare en kosten efficiënte oplossingen

De ideale oplossing, 
voor een bedrijfs-
zekere installatie  

in “kleine kantoren  
en toepassingen voor  

het kantoor aan huis”. 

Deze UPS-systemen beschikken over de juiste prijs- / kwaliteit- 
verhouding op het gebied van databehoud bij spanningsuitval 
in kantooromgevingen. Binnen uw eigen onderneming of op uw 
thuis werkplek. Deze UPS is voorzien van een microprocessor, 
geïntegreerde spanningsstabilisatie AVR en een intelligente 
communicatie-interface, waardoor een optimale bescherming 
ontstaat, mocht de spanning wegvallen. 

Niky 
line
      interactive

UPS
line interactive

Niky SNiky


