
UPFD
Uninterruptible power (for) fire device

Záložní zdroj pro požární zařízení

Záložní zdroj pro motorové zátěže

UPFD řeší zajištění záložního napájení vašich požárních 
ventilátorů, čerpadel, VZT, automatických větracích viký-
řů a jiné motorické zátěže včetně řízení těchto technologií.
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UPFD
• Zajišťuje rozběh a chod motorů požárních čerpadel a ventilátorů pomocí integrovaného frekvenčního měniče
• Činnost požárních ventilátorů je aktivována z EPS při skutečném požáru (nebo zkouškách) resp. datově např. z velínu objektu
• Motory jsou spouštěny najednou nebo postupně dle přání uživatele a kombinace spouštění lze jakkoliv měnit
• Baterie zdroje jsou řazeny ve dvou či třech větvích, čímž se zvyšuje spolehlivost zařízení
• Informace o napájecím napětí, rozběhu, chodu a doběhu ventilátorů a o případných poruchách na jednotlivých motorech jsou 

přenášeny na velín objektu
• UPFD může být vybaven UPS do 3 kVA (záložní zdroj s pevnou výstupní frekvencí 50 Hz) pro napájení požárních klapek, ventilů,  

uzavírání dveří apod…

Vstupní síťové napětí 400 VAC, 50 Hz

Výstupní napětí 400 VAC

Výstupní kmitočet proměnný (5–50 Hz), nominál 50 Hz

Fázové provedení TRI/IT

Vstup připojovacích kabelů Horní zadní část na přání i zespodu

Jmenovité napětí akumulátorů 576 VDC

Počet větví akumulátorů 1–3

Doba zálohy 15 minut a více

Rozměry skříně UPFD (h × š × v) 600 × 600 × 1500 mm

Rozměr skříně AKU (h × š × v) 600 × 600 × 1500 mm

Hmotnost skříně UPFD cca 280 kg

Hmotnost skříně AKU cca 430 kg

Barva RAL3009 nebo RAL3011

UPFD Standardní UPS

UPFD je určeno přímo pro motorickou zátěž a dimenzováno 
právě pro vaše zařízení

UPS musí být pro motorickou zátěž UPS několikanásobně 
výkonově předimenzována

Přímé ovládání výstupu UPFD (napájení zařízení) pomocí
ovládacího kontaktu, nebo datově

UPS nemá žádný ovládací vstup a ovládání napájení zařízení se 
děje ve zvláštním rozvaděči (požární rozvaděč)

UPFD je přímo rozvaděčem pro vaše požární zařízení
UPS vyžaduje rozvaděč pro vlastní napájení a dále rozvaděč pro 
napájení zátěže

Možnost libovolného nastavení otáček motoru (pro možnost 
řízení ventilace mimo požární účely)

Bez možnosti dodatečného řízení otáček motoru (například pro požární 
ventilátory, které jsou využívány mimo požár také pro standardní ventilaci)

Vlastní spotřeba UPFD v pohotovostním režimu je menší než spotřeba naddimenzované UPS

Nižší pořizovací cena UPFD, ušetření nákladů za nadřazený rozvaděč, ušetření nákladů za energii spotřebovanou
v pohotovostním režimu + nižší náklady na energii spotřebovanou případnou klimatizací

Porovnání použití UPFD a UPS

Porovnání použití UPFD a UPS
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• Skříň, příp. více skříní zařízení UPFD
• Výkonová jednotka, příp. více výkonových jednotek
• EMC fi ltr na vstupu výkonové jednotky (frekvenčního měniče)
• Motorová tlumivka na výstupu výkonové jednotky
• 1× vstup EPS (bezpotenciálový kontakt – slučitelný do jednoho vstupu)

• 1× RS485 (MODBUS RTU) komunikační port pro komunikaci s BMS
• Modul řízeného dobíječe akumulátorů
• Akumulátorová banka
• Řídicí jednotka a základní ovládací panel

UPFD

• Servisní manuální ByPass (pro každý motor zvlášť) (jedná se o přímé spouštění motoru a proto se doporučuje pouze u motorů do 3 kW)
• Rozšířený ovládací panel na předních dveřích UPFD (dotyková obrazovka – touchscreen), poskytující nejen širší možnosti monitorování 

a ovládání UPFD, ale i dálkový přístup přes ETHERNET a ukládání historie (history log) na standardní SD kartu
• GSM modul (pro dálkový monitoring a testy UPFD)
• Vstupní síťová tlumivka (chrání měnič proti vlivům el. sítě, upravuje účiník a potlačuje vyšší harmonické)
• Rádiový odrušovací fi ltr (zamezuje možnému nežádoucímu vlivu elektrického rušení v radiové oblasti v blízkém okolí výkonové jednotky)
• Signalizace pomocí bezpotenciálových kontaktů pro BMS
• UPS do 3 kVA s volitelnou dobou zálohy pro nepřetržité napájení drobné elektroniky (např. požární dveře, klapky atd.)

UPFD
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POWERBRIDGE spol. s r.o.

Vintrovna 262/9
664 41 Popůvky

tel.: 543 427 411
fax: 543 427 415


