
 
 
 
 
Modulárny invertorový systém – MIS  

 

Všeobecné vlastnosti 
 

• Menovité vstupné napätie 24, 48, 110, 220 
V DC 

• Menovité výstupné napätie 230 V AC 
• Určený pre invertory RDI 1000 – 3000VA 
• Umiestnenie max. 8 ks invertorov RDI 

3000VA + STM (statický prepínač) + SWMB 
(switch manuálneho bypassu) v jednom 
kabinete 45U  

• Istený vstup každého modulu 
• Počet istených výstupov podľa požiadaviek 

zákazníka  
• Prístup k modulom a istiacim prvkom spredu  
• Monitorované prúdy a napätia sú 

zobrazované na LCD displejoch jednotlivých 
modulov  

• Možnosť diaľkovo monitorovať zariadenie 
cez Ethernet (voliteľné) 

• Kompaktné prevedenie s celkovou výškou 
45U  

 
 

Aplikácie 
 

• Napájanie priemyselnej, riadiacej, 
telekomunikačnej a zabezpečovacej 
techniky 

 
 
 
Popis 
 
Modulárne invertorové systémy – MIS sú kompletné zariadenia, vyrábané a dodávané v  rôznych výkonových 
modifikáciách podľa požiadaviek zákazníka. Každý z uvedených typov sa skladá z modulov invertorov, ktoré 
pracujú v paralelnej prevádzke, pričom maximálny počet takto paralelne pracujúcich invertorov je 16 kusov (v 
prípade rozšírenia systému na dva kabinety). Invertory môžu pracovať samostatne alebo paralelne, 
s elektronickým by-passom alebo bez neho. 
 
Invertorové systémy môžu pracovať v dvoch režimoch. Prvý režim zabezpečuje trvalé napájanie záťaže z 
externej siete 230V AC a pri jej výpadku dochádza k napájaniu z akumulátorových batérií. Druhý režim 
zabezpečuje trvalé napájanie z akumulátorových batérií a v prípade výpadku batérií dochádza k napájaniu 
z externej siete 230V AC. Prepnutie z batérií na sieť alebo opačne môže byť mechanické (zabezpečuje ho 
obsluha) alebo automatické (Static Switch – STM).  
 
Každý z modulov invertorov má vlastnú riadiacu jednotku (s LCD displejom a ovládacími tlačidlami), ktorá 
zabezpečuje riadenie prevádzky a indikáciu alarmových stavov. Centrálne informácie o stave systému, riadenie 
paralelnej spolupráce invertorov a indikáciu alarmových hlásení systému zabezpečuje Static switch (STM), ktorý 
sa dodáva vo forme voliteľného príslušenstva. 
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Technická špecifikácia 
 
MIS MIS 24V DC MIS 48V DC MIS 110V DC MIS 220V DC 
  

Vstup DC MIS 24V DC MIS 48V DC MIS 110V DC MIS 220V DC 
Menovité napätie 24V DC 48V DC 110V DC 220V DC 

Prevádzkový rozsah napätia 19 až 32V DC 40 až 80V DC 88 až 160V DC 180 až 275V DC 

Maximálny vstupný prúd * < 130A / 1 modul < 83A / 1 modul < 37A / 1 modul < 18A / 1 modul 

  

Vstup AC (voliteľný) MIS 24V DC MIS 48V DC MIS 110V DC MIS 220V DC 
Menovité napätie 230V AC 

Menovitá frekvencia  50 alebo 60 Hz (nastaviteľná) 

  

Výstup AC MIS 24V DC MIS 48V DC MIS 110V DC MIS 220V DC 
Menovité napätie  230V AC (220 až 240V AC) 

Tolerancia výstupného napätia ±3% nastavenej menovitej hodnoty 

Frekvencia 50 alebo 60 Hz (nastaviteľná) 

Počet modulov ** 1 až 8 modulov 1 až 8 modulov 1 až 8 modulov 1 až 8 modulov 

Disponibilný výstupný prúd * 10A / 1 modul 13A / 1 modul 13A / 1 modul 13A / 1 modul 

  

Prostredie MIS 24V DC MIS 48V DC MIS 110V DC MIS 220V DC 
Prevádzková teplota - 20°C až + 50°C 

Chladenie Nútené 

Stupeň krytia IP 20 

  

Ďalšie parametre MIS 24V DC MIS 48V DC MIS 110V DC MIS 220V DC 
Rozmery skrine (v x š x h)  2209 (45U) x 600 x 600 mm 

Hmotnosť 130kg + 15kg / 1 modul invertora 

  

Možnosti (voliteľné)  
Istenie výstupov (počet + hodnota) podľa požiadaviek zákazníka 

Počet DC vstupov podľa požiadaviek zákazníka s možnosťou diódového oddelenia 

Elektronický by-pass STM (STM 65 alebo STM 150) 

Manuálny by-pass (SWMB) 

Manuálny prepínač dvoch sietí 

DVVRB-01 (monitoring externých udalostí a stavov prostredníctvom ethernetu - 8 digitálnych vstupov, 4 digitálne 
výstupy) 

Ďalšie možnosti podľa požiadaviek zákazníka 
* Hodnoty uvedené v tabuľke sú platné pre systém MIS s modulmi invertorov RDI 3000VA 
** Maximálny počet modulov, ktorý je možné umiestniť v jednom kabinete (45U) je závislý od celkovej 
vybavenosti systému. V prípade rozšírenia systému o ďalší kabinet je možné zabudovať až 16 modulov.  
 
 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V022013) 
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