
 
 
 
 
Modulárny invertorový systém – MIS TSI 

Všeobecné vlastnosti 
 
• Riešenia invertorových systémov od 500 VA až do 225 kVA  
• Menovité vstupné napätie 24, 48, 60, 110, 220 V DC 
• Menovité výstupné napätie 230 V AC alebo 120 V AC 
• Možnosť vytvorenia trojfázových invertorových systémov 3 x 230/400 V AC 
• Určený pre invertory TSI 
• Každý modul obsahuje dva vstupy AC a DC (okrem 500VA modulu) 
• Odpadá potreba statického prepínača / plne modulárne riešenie / odstránenie spoločného bodu poruchy 
• Počet istených výstupov podľa požiadaviek zákazníka  
• Prístup k modulom a istiacim prvkom spredu  
• Monitorované prúdy a napätia sú zobrazované na LCD displejoch / individuálny displej pre každú fázu  
• Možnosť diaľkovo monitorovať zariadenie cez Ethernet (voliteľné – CANDIS TCP/IP SNMP) 
• Kompaktné prevedenie s celkovou výškou max. 45U  
 
 
Aplikácie 

 
• Napájanie priemyselnej, riadiacej, telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky 
 
 
 
Popis 
 
Modulárne invertorové systémy – MIS TSI sú kompletné zariadenia, vyrábané a dodávané v  rôznych 
výkonových modifikáciách a konfiguráciách podľa požiadaviek zákazníka.    
 
1.) Modulárny invertorový systém – riešenie obsahuje v kabinete potrebný počet modulov usporiadaných do 

jednofázového alebo trojfázového invertorového systému v kombinácií s DC a AC distribúciou. 
 

2.) Modulárny invertorový systém s nabíjačom – riešenie obsahuje v kabinete potrebný počet modulov 
usporiadaných do jednofázového alebo trojfázového invertorového systému v kombinácií s DC a AC 
distribúciou doplneným o modulárny nabíjač. Voliteľne je možné využiť nabíjač pre napájanie technológie 
jednosmerným napätím. 
 

3.) Modulárny invertorový systém s nabíjačom a batériami – riešenie prináša komplexné riešenia záložného 
napájania v jednom kabinete. AC technológia je napájaná z invertorov a DC technológia je napájaná 
z nabíjača. V prípade výpadku napájacej siete ja napájanie technológie zabezpečené vďaka energií 
akumulovanej v batériách. 
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TSI Veda modul 
• Výkon modulu 500VA / 400W až do 65°C  
• Účinnosť 89% DC/AC mód 
• Výstupné napätie 230 V AC 
• DC vstupné napätie 48 V 
 
 
 

TSI Nova modul 
• Výkon modulu 750VA / 525W až do 50°C  
• Účinnosť 93% v EPC móde, 90% DC/AC mód 
• Výstupné napätie 230 V AC 
• DC vstupné napätie 48 V 

 
 
 
TSI Media modul 
• Výkon modulu 1500VA / 1200W až do 50°C  
• Účinnosť 94% v EPC móde, 90% DC/AC mód 
• Výstupné napätie 230 alebo 120 V AC  
• DC vstupné napätie 48 V 
 
 
 

TSI Bravo modul 
• Výkon modulu 2500VA / 2000W (1500VA/1200W – 24V)  
• Účinnosť až do 96% v EPC móde, 91% DC/AC mód 
• Výstupné napätie 230 alebo 120 V AC  
• DC vstupné napätie 24, 48, 60, 110, 220 V 

 
 
 
TSI T2S modul 
• Komunikačný modul pre lokálny dohľad a konfiguráciu 
• 3x alarmové LED  
• 3x alarmové relé 
• Rozhranie USB 
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Ukážky zákazníckych riešení MIS TSI 
 

 
 
 
 
 
 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V092013) 

Ilustračné foto 
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