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Black-out?
STROOM GEGARANDEERD MET ‘KEOR T’ DRIEFASEN UPS-en VAN
LEGRAND
Compact, betrouwbaar en makkelijk aan te sluiten. De ‘Keor T’ UPS-en van Legrand
zorgen er in geval van een black-out voor dat essentiële elektrische apparaten
gedurende een bepaalde tijd blijven functioneren.
Deze niet-onderbreekbare voedingen zijn er in drie fasen, met een vermogen van 10 tot en
met 60 kVA. Ze zijn parallel schakelbaar zodat het vermogen verhoogd kan worden tot
maximaal 480 kVA. ‘Keor T’ UPS-en kunnen gevoed worden door twee aparte ACvoedingen. Ze zijn schaalbaar in functie van verschillende redundantieniveaus en zijn
geschikt voor generatorkoppeling. Ze zijn compatibel voor communicatie via RS232,
Modbus en programmeerbare contacten. Een USB-converter is optioneel.
Met een gebruiksvriendelijk display en de aansluitvoorzieningen aan de voorzijde zijn ze
eenvoudig te installeren en te bedienen. Compacte plaatsing is mogelijk op een
oppervlakte van 0,32 m² tot en met 0,54 m², per behuizing.
De 3-level schakeltechnologie zorgt voor een hoge efficiëntie tot 96%, waardoor dit type
UPS een lage TCO kan voorleggen.
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Legrand Group Belgium, met zetel in Diegem, is een merk van de Franse Legrand Group. Legrand is de
specialist op wereldvlak in elektrische en digitale woninginfrastructuren. Legrand levert al meer dan 60 jaar
geïntegreerde oplossingen voor het beheer van woningfuncties zoals verlichting, verwarming, energie,
netwerken en toegangscontrole. Legrand Group Belgium vertegenwoordigt de merken Legrand en BTicino
op de Belgische markt en is hiermee de specialist inzake elektrisch installatiemateriaal voor laagspanning.
Legrand en BTicino beschikken over een uitgebreid gamma innoverende producten voor de woningbouw
(schakelaars, domotica, distributie en beveiliging), de tertiaire sector (scholen, ziekenhuizen, kantoren,
hotels, …) evenals de industrie.
De Legrand Group ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt eenvoudige en innovatieve elektrische en digitale
systemen voor een eenvoudigere communicatie, een verhoogde veiligheid en beveiliging en een verbeterd
comfort in gebouwen. De catalogus bevat meer dan 215.000 items in 78 productfamilies. De groep telt bijna
36.000 medewerkers, is rechtstreeks aanwezig in meer dan 80 landen en verkoopt zijn producten in ruim
180 landen. In 2013 realiseerde Legrand Group een omzet van 4,5 miljard euro.

