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LL 

 

Kondenzátorové záložní zdroje KUMCAP-UPS představují inovativní řešení záložního napájení, 

které oproti konvenčním UPS s olověnými bateriemi přinášejí mnoho výhod. 

Jak už plyne z názvu, kondenzátorové UPS využívají jako zásobník energie kondenzátory, 

přesněji superkondenzátory. Obejdou se proto bez elektrochemických, nejčastěji olověných, baterií, 

takže mnohem snáze odolávají vysokým teplotám, nevadí jim hluboké vybití či dlouhodobé uskladnění 

ve vybitém stavu, životnost je počítána v desítkách let, spolehlivost je vzhledem k absenci baterií, co 

by nejkritičtější části, též mnohem vyšší. Typickou vlastností je i omezená doba zálohy, takže nelze říci, 

že lze vždy nahradit bateriovou UPS za kondenzátorový typ. 

Kondenzátorové UPS nacházejí uplatnění v následujících aplikacích: 

• Prostředí s vysokou či nízkou teplotou 

Takovéto podmínky nedovolují provoz bateriové UPS nebo by byla životnost akumulátorů 

velmi krátká 

• V hermeticky uzavřených rozvodnicích 

Únik vodíku z baterií by zde představoval riziko výbuchu 

• Záloha kritické zátěže 

Pro velmi důležité aplikace, kde je potřeba co nejvyšší spolehlivosti napájení by bateriová UPS 

představovala možné riziko selhání 

• Místa s obtížným servisem 

Na obtížně dostupných místech, kde by byl komplikovaný pravidelný servis 

 

Nejčastěji nacházejí uplatnění zejména v automatizaci, kde zálohují jednotlivé části výrobní 

linky případně celý výrobní proces. Vzhledem k omezené době zálohy se nehodí tam, kde je potřeba 

dlouhotrvajícího napájení při výpadku napětí v síti.  

 

Hlavní výhody 
• není potřeba provádět pravidelné prohlídky 

včetně kapacitní zkoušky baterií 

• vysoká spolehlivost záložního zdroje 

• nízký vliv okolní teploty na životnost UPS 

• odolnost vůči hlubokému vybití 

• možnost dlouhodobého uskladnění ve vybitém stavu 

• snížená zátěž pro životní prostředí 

• nulové uvolňování plynů při vybíjení 

• nízká hmotnost 
 

Vlastnosti 
• životnost 20 let při 35°C 
• německá technologie a výroba. 
• výkon od 700VA až po 160kVA 
• vysoký počet vybíjecích cyklů ( > 600.000) 
• kompaktní design

 

 

KONDENZÁTOROVÉ UPS 10 AŽ 20kVA 

vstup / výstup: 230V / 230V 
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Technické parametry 

                KUMCAPKUMCAPKUMCAPKUMCAP----UPS 11UPS 11UPS 11UPS 11----10101010    KUMCAPKUMCAPKUMCAPKUMCAP----UPS 11UPS 11UPS 11UPS 11----12121212    KUMCAPKUMCAPKUMCAPKUMCAP----UPS 11UPS 11UPS 11UPS 11----15151515    KUMCAPKUMCAPKUMCAPKUMCAP----UPS 11UPS 11UPS 11UPS 11----20202020    

Elektrické Elektrické Elektrické Elektrické 
parametryparametryparametryparametry    

Výkon 10kVA / 8kW 12kVA / 9,6kW 15kVA / 12kW 20kVA / 16kW 

Vstupní napětí 230V AC (± 20%) / 40-72Hz (1 fáze) 

  Výstupní napětí 230V AC (1 fáze) 

  Výstupní frekvence 50 / 60Hz 

  Účiník na vstupu > 0,99 

  Tvar výstupního napětí Sinus (On-Line technologie) 

  Zkreslení výstupního napětí < 1% / < 3% (lineární / nelineární zátěž) 

  Poměr Imax/In 3:1 

  Tolerance bypassu ± 15% (nastavitelné na ± 5% až 20%) 

  Přetížení (max 125% Pn) 10 minut 

  Přetížení (125% - 150% Pn) 1 minuta 

  Přetížení (max 168% Pn) 5 vteřin 

  Čas potřebný k dobití kondenzátorů < 10 minut 

  Doba zálohy (zátěž 100%) 9 vteřin 7 vteřin 6 vteřin 5 vteřin 

  Doba zálohy (zátěž 70%) 14 vteřin 12 vteřin 10 vteřin 8 vteřin 

  Doba zálohy (zátěž 50%) 26 vteřin 20 vteřin 18 vteřin 14 vteřin 

Provozní Provozní Provozní Provozní 
parametryparametryparametryparametry    

Provozní teplota 0°C až 40°C 

Vlhkost < 95 % (nekondenzující) 

        Hlučnost (1m od zařízení) < 48dB (A) 

        Životnost 20let (při 35°C) 

Mechanické Mechanické Mechanické Mechanické 
parametryparametryparametryparametry    

Hmotnost 125kg 130kg 135kg 140kg 

Rozměry (Š x V x H) 440 x 1320 x 850 mm 

  Provedení samostatně stojící 

  Komunikační rozhraní LCD, USB, RS-232, Intelligent slot 

  Krytí IP20 


