
Netys RT 1-11 kVA

P R O D U K T B L A D

Netys RT är dubbelkonverterande online UPS-, spännings- och 
frekvensoberoende enligt klass VFI-SS-111, vilket innebär att er last 
alltid är skyddad och aggregaten levererar en totalt ren och avbrottsfri 
spänning på utgången.

Både tower- och rackinstallation
I förpackningen ingår fötter för säkert 
montage på golv samt delar för installation 
i 19-tums rack. För de modeller (1100-3000 
VA) som har inkoppling i vanligt strömuttag 
ingår strömkabel och 2 st IEC320-kablar för 
att ansluta utrustningen. De större model-
lerna (5000-11000 VA) har plintar för fast 
anslutning av både matningen och lasten.

UPSerna har ett stort antal övervak-
ningsmöjligheter via RS232, USB, webb/
SNMP-kort och relälarm. Webbkortet har 
RJ45-uttag för inkoppling direkt i nätverket 
och UPSen kan enkelt övervakas via vanlig 
webbläsare.

Drifttiderna är som standard mellan 5-8 
minuter vid full last men kan enkelt kom-
pletteras med extra batteriskåp för längre 
drifttid vid nätbortfall.

UPSerna kan utrustas med extern manuell 
bypass så att enheterna kan förbikopplas 
helt vid service eller reparation.

Därför skall du välja Coromatic

Gedigen erfarenhet - Vi har levererat lösningar för 
mobil inomhustäckning till 100-tals kunder.

Kvalitet - Vi levererar hållbara och framtidssäkra 
lösningar och gör aldrig avkall på kvalitet.

Trygghet - Vi tar ett helhetsansvar från behovsanalys 
till teknisk lösning och genomförande.

Trusted advisor - Vi arbetar både proaktivt och nära 
våra kunder för maximalt utfall av partnerskapet.

Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för 
verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och 
produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, 
och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.



Coromatic säkerställer 
att organisationer kan 
driva sin verksamhet 
utan avbrott 24/7.

Vi tillhandahåller hög  tillgänglighet 

och produktivitet. Genom oavbruten 

drift räddar vi liv och optimerar 

energianvändningen för minsta 

möjliga miljöpåverkan.

coromatic.se

Nummer

i Norden

1

Leverans 
till över

av de största
företagen i

Norden

50%

Leverans av över

verksamhetskritiska
installationer

1 000

Mer information hittar du på coromatic.se
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verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och 
produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, 
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