
Utförande: 
KAMIC presenterar NXE, senaste UPS-serien utformad för kritiska 
applikationer. Den trefasiga UPS-enheten erbjuder transformatorlös
dubbelkonverteringsteknik VFI SS 111, med integrerad IGBT i tre stegs 
design. NXE är utformad för att möta morgondagens kravställningar 
och erbjuder hög effektivitet och låg driftskostnad. Tack vare Efficiency 
Control System, garanterar NXE också högsta nivå av effektivitet även vid 
lägre belastning. Dess powerfaktor och enkla systemuppgradering gör 
den till en idealisk lösning för IT-applikationer.

Egenskaper:
• Hög effektivitet upp till 97% i dubbel konvertering.
• 1 kW = 1 kVA upp till 40°C.
• Transformatorlös UPS.
• Hög överbelastningskapacitet.
• Interaktiv Touch Skärm.
• Full front åtkomst, installation mot vägg.

Enastående systemeffektivitet: Upp till 97% i on-line dubbelkonverterings-
läge, ökar till 99% i standby-läge eller smart-aktiv. Enheten använder
forcerad ventilationsmetod för att leda bort värmen producerad 
av de inre komponenterna. Särskild uppmärksamhet har givits till 
ventilationssystemet för att säkerställa den bästa funktion och livstid. 
Detta är tack vare det automatiska varvtalsreglaget som ständigt anpassar 
sig till specifik lastnivå.

Batterihanterings system: Batteriet är en av de mest viktiga delarna av
UPSen som garanterar korrekt drift vid strömavbrott. NXE innehåller alla 
de senaste funktionerna för att förlänga batteriets livslängd och behålla 
batteriets effektivitet, liksom ge användaren information om eventuella 
problem. Olika laddningsmetoder tillåter användning av de vanligaste 
typerna av batterier och tekniker som finns tillgängliga på marknaden, t.ex. 
VLRA, AGM, GEL, NicCd etc. Batteriladdning och urladdning säkerställs 
av STEP-UP /STEP-DOWNomvandlare vilket leder till en betydande 
förbättring av batteriets livslängd. Denna modell möjliggör dessutom 
batterilösningar i form av Li-ion batterier.
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Drift utan neutral: 
NXE kan arbeta med eller utan neutral anslutning. Detta är en viktig
funktion för till exempel det moderna datacentret, eller där 
neutralen inte används alls.

Driftlägen:
UPS kan dessutom användas i flera olika lägen som garanterar det 
bästa skyddet och som levererar effektivitet i allra hösta klass.

Smart capasity test (SCT) :
Detta innebär att det är möjligt att utföra ett enkelt och smidigt 
test av systemet på plats innan lasten kopplas på. Allt detta utan att 
använda sig av kostsamma och tillfälliga lösningar som temporära 
laster och onödiga kablar. Tillsammans utgör detta en effektiv 
lösning som sparar pengar till användaren.
 
Enkel installation:  
Skåpets lilla fotavtryck och fullständig frontåtkomst för alla 
underhållsaktiviteter, garanterar maximal plats för installation och 
service. NXE inkluderar kabelgenomförning i topp och botten 
som standard vilket eliminerar behovet av stora och kostsamma 
inredningsskåp. Ventilationen är från framsidan till toppen så inget 
extra bakre spelrum krävs.

Maximal pålitlighet och tillgänglighet: 
NXE UPS kan anslutas parallellt med upp till 8 enheter för att öka 
kapacitet eller lägga till redundans (N + 1). Med tanke på att en 
typisk belastning kan variera från 20 till 80%, anpassar sig NXE till 
rådande förhållanden. Detta garanterar högre total effektivitet under 
alla belastningar. Hot System Expansion (HSE) tillåter tillägg av 
ytterligare UPS till ett existerande system utan att behöva stänga av 
de driftsatta enheterna eller ställa dem i bypass-läge. 

Avancerad kommunikation med INTERAKTIVT TOUCH SCREEN
NXE är utrustad med en pekskärm 7 ”grafisk display (800x480 pixlar)
som tillhandahåller UPS-information, mätningar, spänning och ström  
vågform, driftstatus och larm på olika språk. Standardskärmen visar 
UPS-status, grafiskt indikerad status för olika enheter (likriktare, 
batterier, inverter, bypass). Panelen används även för konfiguration 
och inställning av parametrar för UPS med 3 nivåer av säkerhet med 
lösenord. Enheten är kompatibel med de senaste operativsystem 
inklusive:

• Windows 7, 8, 10
• Hyper-V
• Windows Server 2012, 2008 och tidigare versioner
• Mac OS X
• Linux
• VMWare ESXi
• Citrix XenServer och många andra Unix operativsystem

Alternativ

Mjukvara:
Powershield
Powernetguard

Tillbehör:
NETMAN204
MULTICOM302
MULTICOM 352

Produktillbehör:
Batteritemperatursensor 
Pararell konfigurations kit

Kortslutningsströmmar: 

• 250 IP31 3.2 for 100 msec. + 2.4 for 900 msec.

• 300 IP31 2.7 for 100 msec. + 2.0 for 900 msec.

• 400 IP31 2.7 for 100 msec. + 2.0 for 900 msec.

• 500 IP31 2.5 for 100 msec. + 2.0 for 900 msec.

• 600 IP31 2.7 for 100 msec. + 2.0 for 900 msec.



KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan 
påverka produktens prestanda. För övrig info se: www.kamic.se 

Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad, Sweden

Tel: +46 (0)54-570120 |  info@kamic.se  |  www.kamic.se

INGÅNG

Spänning 380-400-415 Vac trefas

Tolerans + 20% - 40% (med restriktioner)

Frekvens 45 - 65 Hz

Power faktor 0.99

Distortion < 3%

Mjukstart 0- 100 % i 120 sec (valbar)

Standardutrustning Backmatningsskydd, separat bypass ledning

BY PASS

Spänning 380-400-415 Vac trefas + N

Frekvens 50 eller 60 Hz (valbar)

Tolerans ± 2% (valbar från ± 1% till ± 5%) 

UTGÅNG

Nominal Effekt (kVA)

Aktiv Effekt (kW)

Antal faser 3 + N

Nominell spänning (V) 380 - 400 - 415 Vac trefas + N (valbar)

Statisk Stabilitet ± 1%

Dynamisk Stabilitet ± 5% i 10 ms

Distortion < 1% med linjär last/< 3% med ej linjär last

Frekvens stabilitet batteridrift ± 0,05 %

Frekvens 50 eller 60 Hz (valbar)

Överlast

BATTERIER

Typ VLRA AGM / GEL, NiCd, Supercaps, Li-ion, Flywheels

Rippel Noll

Laddningskompensation -0,11 V xºC

INFO FÖR INSTALLATION

Vikt

Dimensioner (BxDjxH) mm

Ingångskablage 

Utgångssignaler Potentialfri kontakt (konfigurerbar)

Fjärrstyrning EPO, bypass och extra

Kommunikation USB + Reläkontakter + 2 slotar för kommunikations interface

Relativ luftfuktighet < 90 % ej kondenserande

Färg Mörk grå RAL 7016

IP klass IP 20 (annan vid begäran)

Effetivitet (AC-AC) - On line läge Upp till 96,6 %

Standarder Säkerhet: EN 62040-1 (direktiv 2014/35/UE); EMC: EN 62040-2 (directiv 2014/30/UE)

Klassicering i enlighet med
IEC 62040-3

(Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111

MODELLER NXE 250 NXE 300 NXE 400 NXE 500 NXE 600
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