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 FIDELTRONIK & Fideltronik Inigo 
Fideltronik Inigo  sp.zo.o. był bardzo długo 

związany kapitałowo z grupą FIDELTRONIK ;  
Od  kilku lat jest  niezależną spółką i 

niezmiennie oferuje produkty z zakresu 
zasilania gwarantowanego 

 

•  Fideltronik Imel,   Fideltronik SA 

•  Fideltronik Inigo  

• Fitech 
• Imel Poland 
•Fideltronik SA  

KRAKÓW 

WARSZAWA 

SIEMIANOWICE 

• FM Project 
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OFERTA  PRODUKTOWA – zasilanie awaryjne 

• Zasilacze awaryjne  (UPS)  

• Inwertery z układem ładowania ( Inverter- Chargers ) 

• Listwy zasilające i akcesoria  

• Akumulatory 

• Inwertery Hybrydowe 

• Inwertery PV 
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• Zapewniamy indywidualnie dostosowane rozwiązania według wymagań  

projektowych klienta 

 

• 2-letnia gwarancja (Możliwość rozszerzenia do 3 lat dla UPSów do 6 kVA) 

 

• Poradnik użytkownika/instrukcja, broszura, konsultacje w zakresie specyfikacji 

 

• Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

 

•FIDELTRONIK  INIGO jest oficjalnym partnerem i dystrybutorem  

 

na terenie Polski  akumulatorów  firmy CSB  
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Zasilacze awaryjne UPS Seria LUPUS 

• Seria LUPUS 

 line interactive 500 – 1600VA,  

 line interactive 1000 – 3000VA  sinus 

 on-line 1 – 400kVA 
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Zasilacze awaryjne UPS LUPUS seria Pro  

• Seria LUPUS Seria KI Pro / KR Pro 

 line interactive 1500 – 3000VA sinus 

 on-line 1 – 3kVA 

 on-line 6 – 10kVA 
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UPSY MODUŁOWE 

• Zasilacze Awaryjne Modułowe zapewniają : 

• Zwiększenie niezawodności systemu 

• Możliwość  przyszłej rozbudowy systemu 

• Ułatwiają serwis i obsługę urządzenia 
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Zasilacze awaryjne – UPS   

VIPER Pro 1200 VA IC 1200 VA APFC 600 VA 
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Zasilacze awaryjne – UPS   

ICS 1000 - 5000 VA  
to seria inwerterów z układem ładowania 
przystosowanym dla obsługi akumulatorów o dużej 
pojemności. Pozwala na budowę układu zasilania 
awaryjnego typu „off-line” dla długiego czasu 
podtrzymania. Solidna konstrukcja i wykonanie 
pozwala na ekonomiczne rozwiązanie zabezpieczenia 
różnych urządzeń nawet przemysłowych przed 
niespodziewanym zanikiem sieci zasilającej. 
Wbudowany opcjonalny układ ładowania 
akumulatorów z paneli fotowoltaicznych pozwala na 
zastosowania tych urządzeń w warunkach częstych 
braków zasilania z sieci energetycznej. Inwertery w 
czasie pracy z akumulatorów wytwarzają napięcie o 
kształcie czysto sinusoidalnym odpowiadające 
parametrami zasilaniu z sieci energetycznej. 
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Zasilacze awaryjne – UPS   

LUPUS 600N/1000/1500N   - typ 

line-interactive , kształt napiecia 

„aproksymacja sinusoidy” 

KI 2000 / 3000 VA – 

typ line-interactive , kształt 

napięcia czysta sinusoida 
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Widok zasilaczy UPS KR Pro 1k / 3kVA tower     



UPS KR Pro 6 /10 kVA LT rack  
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Zasilacze awaryjne – UPS on-line 6 /15 KVA    

  
UPS KR Pro tower   



AKCESORIA dla zasilaczy serii Ki Pro, KR Pro   
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Żywotność 5 – 10 – 15 – 20 lat 

Napięcia 2 – 6 – 12 V 

Pojemności 1,3 – 1500Ah 

Przeznaczenie:  

• praca buforowa (np. UPS) 

• praca cykliczna (np. pojazdy elektryczne) 

• oświetlenie awaryjne 

• baterie stacyjne 

Akumulatory VRLA  
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OBUDOWY MODUŁÓW, STOJAKI  
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INWERTERY z UKŁADEM ŁADOWANIA 

Charakterystyka 
 Czysto sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego 

podczas pracy z akumulatorów 

 Autostart po powrocie napięcia zasilającego 

 Dobra współpraca z generatorami napięcia 

 Dwie wartości prądu ładowania akumulatora 

 Zaawansowany algorytm ładowania akumulatora 
wydłużający  jego żywotność 

 Zabezpieczenie wyjścia przed przeciążeniem 

 Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia 

 „Zimny start” – możliwość uruchomienia 
falownika przy braku napięcia sieci energetycznej 

 Podtrzymywanie pracy komputerów i urządzeń 
AGD 

MODEL 1.2KVA 12V 1.2KVA 24V 

Moc Wyjściowa                1200VA/840W                  1200VA/840W 

WEJŚCIE 

Napięcie 230VAC 

Zakresy napięcia wejściowego 170-280 VAC (ustawienie dla komputera PC) 

WYJŚCIE 

Sprawność                                             90% 

Stabilność napięcia wyjściowego  

(Batt. Mode) 
230VAC ± 5 % 

Czas przełączania (max) 10ms (ustawienie dla komputera PC) 

Kształt napięcia na wyjściu Czysta sinusoida 

AKUMULATORY  

Napięcie nominalne 12 VDC 24 VDC 

Floating Charge Voltage 13.5 VDC 27 VDC 

Alarm „ Wyładowane baterie” 11,5 VDC 23 VDC 

U min. akumulatora (zabezp.) 10,5 VDC 21 VDC 

U max. akumulatora (zabezp.) 15 VDC 30VDC 

Prąd ładowania Max 10/20A 10/20A 

Rodzaj Akumulatora w zależności od przełącznika : AGM/GEL lub Flooded (zwykły kwasowy) 

Zalecany akumulator - pojemność 100 Ah – 200 Ah 

WYMIARY 

Wymiary(DxWxH) mm 289 x 290 x 127 

Waga (kgs) 4.8 4.8 

ŚRODOWISKO PRACY 

Wilgotność 0-90% RH (bez kondensacji) 

Temperatura pracy 0 –   

Temperatura magazynowania -15 -  
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INWERTERY z UKŁADEM ŁADOWANIA 

Charakterystyka 
 Czysto sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego  

 Czytelny wyświetlacz LCD do programowania trybów 
pracy urządzenia i odczytywania jego parametrów  

 Wybór rodzaju akumulatora 

 Ustawialna wartość prądu ładowania akumulatora 

 Trzy fazowy algorytm ładowania akumulatora 

 Autostart po powrocie napięcia zasilającego 

 Zabezpieczenie wyjścia przed przeciążeniem i 
zwarciem 

 Dobra współpraca z generatorami napięcia 

 Podtrzymywanie pracy urządzeń AGD i komputerów 

 „Zimny start” – uruchomienie urządzenia przy braku 
napięcia sieci energetycznej 
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INWERTERY z UKŁADEM ŁADOWANIA 

Charakterystyka 
 Czysto sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego  

 Praca układu ładowania z paneli fotowoltaicznych w 
trybie  MPPT  

 Wybór rodzaju akumulatora 

 Ustawialna wartość prądu ładowania akumulatora 

 Trzy fazowy algorytm ładowania akumulatora 

 Autostart po powrocie napięcia zasilającego 

 Czytelny wyświetlacz LCD do programowania trybów 
pracy urządzenia i odczytywania jego parametrów 

 Zabezpieczenie wyjścia przed przeciążeniem i 
zwarciem 

 Dobra współpraca z generatorami napięcia 

 Podtrzymywanie pracy urządzeń AGD i komputerów 

 „Zimny start” – uruchomienie urządzenia przy braku 
napięcia sieci energetycznej 
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UPS - NASZE REALIZACJE 

GUSEV linia produkcyjna elektroniki  Bank WOŁOMIN   

Szpital Częstochowa   

Dom pasywny   Huta Ostrowiec   



FIDELTRONIK INIGO 

Dziękujemy za uwagę 

Zapraszamy do współpracy! 

Zapraszamy do kontaktu: 
Biuro Handlowe Warszawa 
Tel./fax: +48 22 404  05 18 
 
inigo@fideltronikinigo.pl 
www.fideltronikinigo.pl 

 
 


