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ORVALDI Delta on-line  
Single phase 5-10 kVA 
 

 

ORVALDI serii Delta RT  to pracuj ący w 

trybie on-line zasilacz awaryjny UPS z 

podwójn ą konwersj ą napięć, o wysokim 

współczynniku mocy wej ściowej i niskich 

prądowych zniekształceniach harmonicznych. Dost ępny w obudowie do 

zabudowy (rack) lub wolnostoj ącej (tower). Wyposa żony w wy świetlacz 

LCD, zasilacz RT zapewnia wysokie parametry pracy s erwerom, o środkom 

przetwarzania danych, sieciom komputerowym, systemo m telefonii VoIP i 

telekomunikacyjnym.  

 

ORVALDI serii Delta RT ma mo żliwo ść pracy równoległej 1+1 zapewniaj ąc 

wysok ą niezawodno ść. Poprzez dodanie opcjonalnej zewn ętrznej baterii 

akumulatorów mo żna wydłu żyć czas podtrzymania zasilania 

newralgicznych urz ądzeń. 

  
 

Niezawodny  
 Rozwiązanie true online z podwójną konwersją napięć zapewnia ciągłe zabezpieczenie zasilania. 

 Redundancja równoległa 1+1 bez konieczności stosowania dodatkowego osprzętu. 

 Możliwość uruchamiania z sieci energetycznej lub z samych akumulatorów.  

 Możliwość doposażenia w dodatkowe zasilacze bateryjne pozwala na konfigurację urządzenia o długich czasach 

podtrzymania. 

 Opcjonalny zewnętrzny ręczny serwisowy przełącznik obejściowy pozwala na zapewnianie redundancji zasilania 

 Zewnętrzny prostownik skraca czas ładowania akumulatorów. 

 

Uniwersalny  
 Montaż do zabudowy (rack) lub wolnostojący (tower). 

 Wielojęzyczny wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem. 

 Opcjonalne zewnętrzne akumulatory wydłużające czas podtrzymania zasilania. 

 

Ekonomiczny  
 Współczynnik mocy wyjściowej równy 0,9 zapewnia większą moc czynną. 

 Wysoka wartość wejściowego współczynnika mocy (pf > 0,99) i niskie zniekształcenia harmoniczne (iTHD < 5%). 

 Zestaw ze wspólnym zestawem akumulatorów i dwoma pracującymi równolegle zasilaczami obniżają koszty zakupu, 

zapewniając jednocześnie wysoki współczynnik niezawodności zasilania. 

 Szeroki zakres napięć wejściowych ogranicza pracę z akumulatorów i wydłuża czas ich eksploatacji. 
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Specyfikacja techniczna 
Model RT5K RT6K RT10K 

Moc znamionowa  5kVA/4,5kW 6kVA/5,4kW 10kVA/9kW 

Wejście 

Napięcie znamionowe 
200/208/220/230/240 V pr. zm. (jednofazowe) 

Zakres napięć 100 ~ 300 V pr. zm. (pełne obciążenie) * 

Prądowe zniekształcenia 

harmoniczne  
< 5% (pełne obciążenie) 

Współczynnik mocy  > 0,99 (pełne obciążenie) 

Częstotliwość  40 ~ 70 Hz 

Podłączenie zasilania Łączówka 

Wyjście 

Napięcie 200/208/220/230(standardowo)/240 V pr. zm. (jednofazowe) 

Napięciowe zniekształcenia 

harmoniczne 
≦ 2% (obciążenie liniowe) 

Stabilizacja napięcia ± 1% (statyczna); ± 2% (typowa) 

Częstotliwość 50 lub 60 ± 0,05 Hz 

Przeciążalność 106 ~ 110%: 10 minut; 111 ~ 125%: 5 minut; 126 ~ 150%: 30 sekund 

Podłączenie elektryczne Łączówka 

Współczynnik szczytu 3:1 

Akumulator i 

prostownik 

Napięcie znamionowe 192 V pr. st. 192 V pr. st. 240 V pr. st. 

Prąd ładowania  
Prostownik wbudowany: maksimum 4A (regulowany); 

Dodatkowa karta prostownika (opcja): maksimum 4A (instalowana wewnętrznie) 

Połączenie elektryczne Specjalnym przewodem 

Interfejs Standard RS232 x 1, gniazdo SNMP x 1, gniazdo Smart x 1, port równoległy x 1 

Normy Bezpieczeństwo i EMC CE, TUV, EN62040-1-1; CISPR 22 Class A 

Pozostałe 

cechy 

Redundancja równoległa  1+1 

Zdalne sterowanie Zdalny wyłącznik pożarowy (REPO); zdalne uruchamianie/wyłączanie 

Wspólna bateria akumulatorów Tak 

Sprawność 
AC-AC 92% (pełne obciążenie) 

Tryb ECO 96% (pełne obciążenie) 

Warunki pracy 

Zakres temperatur pracy 0 ~ 40℃ 

Wilgotność względna 0 ~ 95% (bez kondensacji) 

Hałas w paśmie akustycznym  54 dBA (z odległości jednego metra) 

Właściwości 

fizyczne 

Wymiary  

(S x G x W) 

UPS 440 x 671 x 89 mm 440 x 671 x 89 mm 440 x 623 x 131 mm 

Zespół 

akumulatorów 
440 x 638 x 89 mm 440 x 638 x 89 mm 440 x 595 x 131 mm 

Masa 

UPS 15,5 kg 15,5 kg 21,3 kg 

Zespół 

akumulatorów 
37 kg 37 kg 66 kg 

 
* Dopuszcza się dolny zakres 100 ~ 180 V pr. zm. przy obciążeniach z zakresu  50 ~ 100%. 

Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 

 
 

 

ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. oferuje pełn ą gamę zasilaczy awaryjnych o mocach od 400 VA 

do 4000 kVA i do wszelkich zastosowa ń. 

 
Pełna oferta znajduje się na stronie   www.orvaldi.com   


