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| C3 Connect
För att ytterligare bidra till ett stabilare nät som även klarar energiavbrott så lanserar vi nu en serie 
välbeprövade UPS-lösningar från vår partner Wöhrle.         
Wöhrle har ett brett program där skalbarheten och den överlägsna verkningsgraden möjliggör en 
säkrare anläggning till en optimal totalekonomi. 
Dagens verklighet ställer ännu högre krav på våra anläggningar.
Hör av er till oss så sammanställer vi en lösning som möter dina utmaningar i en allt osäkrare 
omgivning. 

| Om C3 Connect
C3 Connect erbjuder marknadsledande produkter vid byggande och underhåll av infrastruktur 
för telekom och energisektorn. Grunden för C3 Connects produktportfölj utgörs av långsiktiga 
samarbeten med strategiska leverantörer. 
I produktportföljen ingår bl.a. 

 Tätningar för kablar och rör  Kabelskydd, krymp- och skarvprodukter Gelskarvar (Gelsnap), silikon och skarvklämmor Markskåp och kapslingar med tillbehör för fiber- och telekom Skarvskåp och skarvboxar för fiber ODF-system och fiberkablage med tillbehör Krone plintsystem med plintar, plinthållare, kopplingslådor och åsk- och överspänningsskydd
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| Wöhrle tillverkar UPS:er med
 Hög verkningsgrad, även om de inte är fullt  belastade. Det innebär att en äldre  

  UPS med fördel byts eftersom dagens energipriser tillsammans med den högre  
  verkningsgraden ger en återbetalningstid på mindre än 12 månader. Modullösningar som ger skalbarhet allteftersom behovet ökar. Parallellkopplingsbara för avbrottsfri service.

3



4

| C3 CONNECT   AVBROTTSFRI KRAFT

| Säkra din anläggning mot avbrott  
  och nätstörningar med CONVERT
Monoblock UPS-system med dubbel konverteringsteknik Effektområde från 1 till 10 kVA

Optimalt skydd
Tack vare vår pålitliga dubbelkonverteringsteknik (VFI) och elektroniska förbikoppling erbjuder de enfasiga kompakta 
systemen i CONVERT-serien optimalt skydd mot nätstörningar och strömavbrott.

Detta garanterar maximal försörjningstrygghet för känsliga applikationer och ökar samtidigt livslängden för de anslutna 
lasterna. Oavsett störningarna i matningsnätet genereras alltid en stabil, störningsfri och sinusformad utspänning.
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Hög effektfaktor > 0,9 Låg ljudnivå Hög verkningsgrad Aktuell backuptid i displayen Flexibelt kommunikationsgränssnitt

Flexibelt montage
CONVERT manövreras enkelt via en LCD-skärm på framsidan av kapslingen. Displayen kan 
roteras 90 grader beroende på vilken typ av användning som önskas. CONVERT kan användas 
universellt - som en fristående enhet eller installerad i 19 “rack
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| WP-serien typ T
Effektiva och kompakta 3-FAS UPSsystem

 Låg totalkostnad (LCC) Effekt från 10 till 250 KVA Kompakt design Parallellkoppling av flera enheter Moduluppbyggnad minimerar servicetiden Hög verkningsgrad även vid låglast Hög energieffektivitet med litet utrymmesbehov.

Hög energieffektivitet med litet utrymmesbehov
Tack vare den kompakta designen är UPS-system av typ T (Tower) perfekt 
för små och medelstora datacenter, kommunikationsrum, IT-nätverk och 
andra affärskritiska applikationer som kräver hög tillgänglighet. 

Den kompakta kapslingen med integrerade batterier optimerar använd 
area vilket minskar kostnaderna för det övergripande systemet. 

Antalet batteriblock kan konfigureras från 30 till 50 block. Den höga 
effektiviteten på 96,5 % med dubbel konvertering (VFI) och 99,4 % i 
Ultrasafe ECO-läge garanterar maximala energibesparingar och lägsta 
totala ägandekostnad under hela livslängden. 

Möjlig parallelldrift och ökad servicevänlighet minimerar 
produktionsbortfall och driftstopp. 

Möjlig parallellkoppling säkerställer kontinuerlig drift och redundans. 
Under utvecklingen av T-serien lades stor vikt vid service.
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| WEP Wöhrle Edge Power
Smart utlokaliserad kraftförsörjning med hög tillgänglighet från 1-50 kVA

Edge-applikationer och små datacenter kräver hög tillgänglighet. 
Det skalbara WEP-systemet består av testade och samordnade 
moduler för snabb projektplanering.

De smarta UPS-modulerna kan kombineras i en mängd olika 
varianter för att säkerställa en optimal lösning för kritiska 
anläggningar. Smarta tilläggskomponenter ökar säkerheten och 
tillgängligheten för anläggningar genom skydd mot överspänning, 
larmhantering och övervakning av jordfelsström. Uppbyggnaden 
med moduler gör att service och översyn kan göras utan 
driftavbrott med minimala produktionsstörningar. WEP-systemet 
ger en svårslagen totalkostnad tack vare sin servicevänlighet och 
höga verkningsgrad.

Övervakningssystem
Varje enskild del i systemet övervakas i realtid. Informationen 
används sedan för att kontinuerligt justera styrningen för bästa 
verkningsgrad.

Den integrerade batteri- och larmhanteringen bidrar till att öka 
säkerheten och tillgängligheten genom att övervaka och justera 
utifrån den faktiska belastningen.



Ort Växel       Direkt 
Malmö 0152-710 710 0152-710 711
Göteborg 0152-710 710 0152-710 712
Strängnäs 0152-710 710 0152-710 713
Kumla (lager) 0152-710 710  

info@c3connect.se | www.c3connect.se


