
СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА  

UPS СИСТЕМА 160kVA/144kW 
 
1. Описание 

1.1. Доставка и инсталиране на UPS система състояща за от: 

 - Външно байпас табло с врадена аресторна защита минимум 50kA клас I+II; 4-полюсен байпас превключвател, 

автоматични предпазители (входен и изходен за UPS-a) 

 - UPS електронен блок състоящ се от изправител, зарядно устройство, инвертор, автоматичен и ръчен байпас; 

 - Външен кабинет с капсуловани, необслужваеми, оловни батерии и вгреден DC изключвател със защита; 

1.2. Системата трябва да съдържа едно UPS устройство с изходна мощност 160kVA/144kW, трифазен вход – 

трифазен изход, и паралелна архитектура позволяваща добаваяне на минимум 2 идентични UPS устройсва с цел 

увeличаване на изходната мощност и/или взаимно резервиранe. Да бъде гарантирана възможността за чист 

софтуерен ъпгрейд на мощността от 160kVA до 200kVA. 

1.3. UPS системата трябва да осигурява време за резервиране минимум 10 минути при 120kW товар, по време на 

отпадане на външното захранване. 

1.4. UPS системата трябва да се захранва от нерегулирано входно захранване и да осигурява регулирано и чисто от 

смущения захранване в изхода си при нормални условия както при наличие на мрежово захранване така и в случай 

на отпадането му за определен период от време. 

1.5. UPS системата трябва да осигурява автоматично прехвърляне на критичните товари директно на входното 

захранване с цел обезпечаване захранването на товарите дори и в случай на повреда в самия UPS. 

1.6. Кандидатът трябва да попълни офертата в пълно съответствие със съдържанието на тази спецификация. 

Всички промени и/или отклонения от и до определени характеристики трябва да бъдат ясно посочени в 

предложението. 

 

2. Режими на работа 

UPS трябва да работи в режим Оn-Line Double Conversion при следните режими: 

2.1. Нормален: Критичният товар се захранва непрекъснато от инвертор. Изправителят се захранва от външната 

AC мрежа като осигурява DC - мощност на входа на инвертора и едновременно плуващо напрежение за зареждане 

на акумулаторите. Инверторът трябва да бъде синхронизиран с байпасния вход на UPS, осигурявайки възможност 

за прехвърляне на товара от инвертор на байпас в случай на претоварване или спиране на инвертора без никакво 

прекъсване. По време на превключването инверторът трябва да изравнява автоматично изходното си напрежение 

с това на входното, осигурявайки плавно превключване за товара. 

2.2. Отпадане на захранването: При отклонение на захранването извън определени граници или тоталното 

му отпадане, захранването на критичният товар се осигурява от батерията и инвертора . Светлинната и 

звуковата сигнализации трябва да известяват потребителя за текущото състояние. 

2.3. Възстановяване на основния захранващ източник: При връщане на входното захранване в нормални 

граници, UPS отново преминава (автоматично) в нормален режим на работа. Дори при напълно разредена батерия, 

изправителят трябва автоматично да се стартира и да осигури захранване на инвертора и зареждане на батерията. 

2.4. Работа на статичен байпас: В случай на претоварване по-голямо от допустимото или спиране на инвертора, 

статичният байпас трябва своевременно и без прекъсване да прехвърли товара на резервния (байпас) вход, при 

положение, че захранването е налично и в зададения напреженов/честотен диапазон. Обратното прехвърляне за 

захранване от инвертора може да бъде автоматично или ръчно, без прекъсване или смущения за товара. 

2.5. Поддръжка на UPS: UPS трябва да съдържа ръчен байпас превключвател с цел обезпечаване на мрежовото 

захранване на консуматорите по време на сервизното му обслужване. За сигурност, по време на сервизиране или 

тестване, системата трябва да е проектирана така, че да изолира изправителя, инвертора и статичния байпас, като в 

същото време захранва товара през резервния (байпас) вход. Превключването към ръчен байпас режим и обратно 

трябва да става без прекъсване за товара. Трябва също така да е възможно да се изолира зарядното устройство от 

нормалното захранване. 

2.6. Поддръжка на батерията: За улеснение на обслужването на батерията, трябва да е възможно изключването й 

от DC-вериги чрез прекъсвач. UPS ще продължи да функционира и да захранва критичния товар без батерия. 

 

3. Технически характеристики на UPS системата 

Мощност 160kVA / 144kW 

Вход / Изход Трифазен / Трифазен 

Време за резерва 10 минути при 80kW товар 

Прибл. макс.размери на UPS -а (ШxДxВ), тегло 700 x 850 x 1950 мм, 400 кг 

Прибл. макс. размери на батер.модул (ШxДxВ), тегло 850 x 850 x1950 мм, 1200 кг 

Тип на батериите Long life –  10 години експлоатационен живот 

Технология на UPS системата On-line double conversion 

Ефективност в режим On-line  до 94%  

Ефективност в режим Eco-Мode до 99% 

Работа в паралел   Минимум 6 идентични устройства 

Вграден байпас Автоматичен и Ръчен 

Вградена комуникация MODBUS/JBUS RTU 

Опционална комуникация SNMP, Dry contacts.  

Панел за наблюдение 

LCD цветен дисплей с възможност за изписване на 

цялата информация на български език 



Шум до 68dBA 

Изправителна Част : 

Напрежение 3 x 400V + N 

Толеранс на напрежението  ± 20%, (–40% при 50% товар) 

Честота 50 / 60 Hz 

Толеранс на честотата ± 10% 

Фактор на мощността 0,99 

Изкривявания на тока THDi <3% 

Пусков ток  ≤ In (без претоварване) 

Технология на Изправителя IGBT с корекция на фактора на мощност 

Електронен Байпас:  

Напрежение ± 15% от номиналното 

Честота 50 / 60 Hz 

Синхронизация ± 2% (± 1% до ± 8% при работа с генератор) 

Инверторна част: 

Напрежение 3 x 400V + N 

Толеранс на напрежението ± 1% (статичен товар) 

Честота 50 / 60 Hz 

Толерансна честотата ± 0,01% (работа на батерии) 

Изкривявания на напрежението THDv <1% (линеен товар)  

Претоварване 125% до 10 минути / 150% до 1 минута 

Пик фактор (Crest factor) 3:1 

Максимален ток на късо през инвертора до 113А за 40ms, до 95А за 100ms  

Технология на Инвертора IGBT с DSP управление 

Околна среда: 

Работна температура на електрониката 0 ÷ 40ºC  

Работна температура на батриите 15ºC ÷ 25ºC 

Допустима относителна влажност 0 до 95 %, без конденз 

Максимална надморска височинa до 1000 метра 

Степен на защита IP 20 

 
4. Референтни стандарти 

Освен ако не е посочено друго,  доставката трябва да отговарят на следните стандарти в пълен размер: 

4.1. Стандарт EN 62040-1-1 - Непрекъсваеми токозахранващи системи (UPS) част 1-1 Общи изисквания и 

безопасност за UPS, използвани в зони за достъп на оператора или еквивалент. 

4.2. Стандарт EN 62040-1-2 - Непрекъсваеми токозахранващи системи (UPS) част 1-2 общи изисквания за 

безопасността и UPS, използвани в ограничен достъп или еквивалент. 

4.3. Стандарт EN 62040-2-статични Непрекъсваеми токозахранващи системи (UPS) част 2 електромагнитна 

съвместимост (ЕМС) изисквания или еквивалент. 

4.4. Стандарт EN 62040-3 (VFI-SS-111) -статични Непрекъсваеми токозахранващи системи (UPS) - методи за 

определяне на производителността и изискванията за изпитване или еквивалент. 

4.5.  Стандарт EN 50272-2 - изисквания за безопасност за вторични батерии и батерината инсталации - част 2: 

стационарни батерии или еквивалент. 

4.6. Стандарт EN 60529  – степен на защита осигурявана от конструкцията на кабинетите или еквивалент. 

4.7.  Стандарт EN 60950-1 – информационно-технологично оборудване - безопасност част 1: общи изисквания. 

Статични UPS, за които се отнася тази спецификация трябва да носят CE маркировка, в съответствие с 

европейските директиви за безопасността и радио смущения (2006/95/ЕО ниско напрежение директива и 

2004/108/ЕО EMC) или еквивалент.  

4.8. UPS системата трябва да бъде произведена в страна от Европейския съюз. 

5. Изграждане на табло „входно/изходно/външен бай-пас съобразно параметрите на UPS система 160kVA/144kW. 

 

6. Резервни части 

UPS системата трябва да бъде модел, който в момента се произвежда. Трябва да бъде осигурена възможност за 

наличие на резервни части от производителя на оборудването за подмяна за период най-малко 10 години от датата 

на доставката (доставката на резервни части извън гаранционния срок не е включена в предмета на настоящата 

обществена поръчка). 

 
 


