
TALIRAN
Modular Parallel Redundancy UPS Series
Classic Tower & Convertible UPS Series
Transformer-Based UPS Series
- High Efficiency
- Automatic Battery Managment

- High Power Factor

تالیــران
یو پی اس های ماژوالر با قابلیت موازی شدن
یو پی اس های مدل ایستاده و مدل تابلویی

یو پی اس های دارای ترانس
- راندمان باال 

- مدیریت باتری
- ضریب توان باال U
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راه حلی جـامع بـرای تـوزیع و کنترل  Total Distribution & Control Solution
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قابلیت ها
■ ورودی و خروجی تک فاز
■ ضریب توان خروجی 0.9

■ شارژ 3 مرحله ای باتری جهت افزایش عمر باتری و بهینه سازی
   زمان شارژ مجدد باتری 

■ انتخاب کارکرد در حالت با راندمان باال 
■ قابلیت کلد استارت

 USB . RS232 ارتباط از طریق پورتهای ■
EPO قابلیت خاموش شدن اضطراری ازطریق ترمینالهای ریموت ■

 LCD دارای صفحه نمایش ■

Features
■ High power density.
■ Output power factor up to 0.9.
■ Three segment charging mode to increase battery life, 
   optimize recharge time.
■ Selectable high efficiency mode of operation.
■ Cold start.
■ Standard communication  options:  RS-232  communication 
   port, USB communication port, and relay output contacts or 
   SNMP card.
■ Power  shedding  function  may  turn off  uncritical  load  in 
   battery backup to make longer backup time for critical load.
■ Extended runtime with up to four extended battery modules 
   (EBPs)per UPS.
■ Emergency shutdown control through the remote emergency
    power-off (EPO) port.
■ Versatile LCD display with setting function.

TLMEMOPOWER PLUS 
SERIES
1~3KVA
1:1 phase PF: 0.9

Connections
1. EPO port
2. Intelligent slot for SNMP card, drycontact card etc.
3. External battery cabinet connector
4. Output slots including two segments
5. Large current output slot
6. Input slot
7. RJ45 surge suppress port
8. RS232 port 
9. USB port

 TLMEMO POWER PLUS سری
توان خروجی : 1 کیلو ولت آمپرتا 3 کیلو ولت آمپر 

ورودی و خروجی تک فاز – ضریب توان 0.9 

اتصاالت
EPO 1. درگاه مربوط به

2. درگاه هوشمند مربوط به کارت SNMP و یا کارت توسعه کنتاکتهای
  خشک 

3. درگاه اتصال باتری های خارجی 
4. پریز های خروجی یو پی اس 
5. پریز های خروجی جریان باال

6. پریز ورودی برق شهر 
7. درگاه سرج ارستر 

8. درگاه پورت سریال 
9. درگاه پورت یو اس بی 
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TLMEMOPOWER PLUS  
SERIES
6~10KVA
1:1 phase PF: 0.9

 TLMEMO POWER PLUS سری
توان خروجی :6 کیلو ولت آمپرتا 10 کیلو ولت آمپر 

ورودی و خروجی تک فاز – ضریب توان 0.9 

Features
■ N+X parallel redundancy 
■ online double conversion with DSP control 
■ Input current harmonic: <3%
■ Optimization battery group, the quantity of battery: 16/18/20 
   pieces (optional)
■ High output power factor at 0.9PF
■ Wide input voltage range: 120~276Vac
■Wide input frequency range (50Hz: 45~55Hz / 60Hz: 54~66Hz)
■ Support generator input 
■ Support economic (ECO) operation mode
■ Self-testing when UPS startup
■ Options: SNMP card/Relay card/ Parallel card
■ Cold start

قابلیت ها
■ ورودی و خروجی تک فاز

 Online Double تکنولــوژی  و   DSP پردازنــده  از  گیــری  بهــره   ■
conversion
%3<THDi ■

■ قابلیت انتخاب تعداد باتری ها  16 یا 18 یا 20 
■ ضریب توان خروجی 0.9 

■ قابلیت عملکرد درولتاژ های بین 120 ولت تا 276 ولت 
■ قابلیت عملکرد در فرکانس های بین 45 تا 55 هرتز و 54 تا 66 هرتز 

■ قابلیت عملکرد با ورودی ژنراتور 
 ECO عملکرد در حالت ■

 )SELF TEST( تست خودکار بهنگام راه اندازی اولیه ■
■ موارد انتخابی: کارت رله/ کارت SNMP / کارت موازی سازی 

■ قابلیت کلد استارت 

Relay Card

SNMP

Parallel Module

Rear Panel
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TLMEMOPOWER PLUS 
SERIES
10~20KVA
3:1 phase PF: 0.9

 TLMEMO POWER PLUS سری
توان خروجی : 10 کیلو ولت آمپرتا 20 کیلو ولت آمپر 

ورودی 3 فاز و خروجی تک فاز – ضریب توان 0.9 

Features
■ N+X parallel redundancy 
■ Online double conversion with DSP control 
■ Input current harmonic: <5%
■ Optimization battery group, the quantity of battery: 16/18/20 
    pieces (optional)
■ Power Factor is changed when selection different  battery  
   quantity 16pc:0.7PF; 18PCS:0.8PF; 20PCS:0.9PF
■ Wide input voltage range: 208~478Vac
■ Wide  input  frequency  range  (50Hz: 45~55Hz / 60Hz: 54~66Hz)
■ Support generator input 
■ Support economic (ECO) operation mode
■ Self-testing when UPS startup
■ Options: SNMP card/Relay card/ Parallel board
■ Cold start

قابلیت ها
■ قابلیت موازی شدن 

Online Double conversion و تکنولوژی DSP بهره گیری از پردازنده ■
%5<THDi ■

■ قابلیت انتخاب تعداد باتری ها  16 یا 18 یا 20 
■ تغییر ضریب توان با تغییر تعداد باتری ها) 16 باتری 0.7 - 18  

    باتری 0.8 - 20 باتری 0.9 (
■ قابلیت عملکرد درولتاژ های بین 208 ولت تا 478 ولت 

■ قابلیت عملکرد در فرکانس های بین 45 تا 55 هرتز و 54 تا 66 هرتز 
■ قابلیت عملکرد با ورودی ژنراتور 

 ECO عملکرد در حالت ■
 )SELF TEST( تست خودکار بهنگام راه اندازی اولیه ■

■ موارد انتخابی: کارت رله/کارت SNMP / کارت موازی سازی 
■ قابلیت کلد استارت 

Relay Card

SNMP

Parallel Module

Rear Panel
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TLYDC3300 
SERIES
10~30KVA
3:3 phase PF: 0.9

 TLYDC3300 سری
توان خروجی : 10 کیلو ولت آمپرتا 30 کیلو ولت آمپر 

ورودی 3 فاز و خروجی 3 فاز – ضریب توان 0.9 

Features
■ Online-Double conversion 
■ Output transfer time is 0ms
■ PFC technology
■ Full digital control (DSP)
■ Output power factor: 0.9
■ Input current harmonic: 3%
■ ECO function
■ Charging/Rectifier/Inverter fully digital control technology
■ Optimization  battery group , the quantity of battery: 16/18
    /20 pieces (optional)
■ Wide input voltage range: 208~478Vac
■ Wide input frequency range: 45~66Hz
■ DC start
■ Communication port: USB / RS232 / RS485/ Parallel port/ 
    dry contact
■ Options: SNMP card/Relay card
■ LCD/LED double display
■ Intelligent charging management
■ EPO function
■ Common battery group
■ The output can be meet 100% unbalanced load

قابلیت ها
■ ورودی سه فاز  و خروجی سه فاز

  DSP کنترل توسط پردازنده ■
Online Double conversion ■

 PFC بهره گیری از تکنولوژی اصالح ضریب توان ■
■ ضریب توان خروجی 0.9 

%3<THDi ■
 ECO عملکرد در حالت ■

■ قابلیت انتخاب تعداد باتری ها  16 یا 18 یا 20 
■ قابلیت عملکرد درولتاژ های بین 208 ولت تا 478 ولت 

■ قابلیت عملکرد در فرکانس های بین 45 تا 55 هرتز و 54 تا 66 هرتز 
 RS232 ,RS485,USB,LPT,DRY CONTACT : پورتهای ارتباطی ■

■ مدیریت هوشمند شارژ باتری 
EPO قابلیت خاموش شدن اضطراری ازطریق ترمینالهای ریموت ■

■ قابلیت تحمل بارهای 100% نامتعادل در خروجی

Control Panel
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TLHP900C-RM   
SERIES
1~3KVA
1:1 phase PF: 0.8

TLHP900C-RM سری
توان خروجی : 1 کیلو ولت آمپرتا 3 کیلو ولت آمپر 

ورودی و خروجی تک فاز – ضریب توان 0.8 

Features
■ High frequency and double conversion online technology
■ fully digitized microprocessor control
■ Wide input voltage range
■ LCD display
■ UPS start up without battery
■ Cold start
■ Advanced battery management
■ Automatic battery charging in UPS off mode
■ Lightning and surge protection
■ Short circuit and overload protection
■ Fan speed adjusted by load automatically
■ Network/fax/modem surge protection
■ Optional extension battery pack
■ Battery voltage display
■ Load capacity display
■ EMI/RFI noise filter
■ Smart RS232 communication with monitoring software
■ Optional SNMP card slot
■ EPO function (optional)
■ Input L and N reversed alarm function

قابلیت ها
 on line double conversion بکارگیری از تکنولوژی فرکانس باال و ■

■ کنترل کاماًل دیجیتال 
■ عملکرد صحیح در محدوه وسیعی از ولتاژ ورودی 

■ دارای صفحه نمایش ال سی دی 
■ قابلیت روشن شدن یو پی اس بدون نیاز به باتری 

■ مدیریت باتری پیشرفته 
■ حافظت در مقابل صاعقه

■ حفاظت در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار 
■ قابلیت کنترل سرعت فن با توجه به میزان مصرف 

■ قابلیت گسترش تعداد باتری ها 
■ نمایش ولتاژ باتری

■ نمایش میزان مصرف از یو پی اس 
 EMI / RFI دارای فیلتر ■

 RS232 دارای ارتباط هوشمند ■
SNMP دارای درگاه ■
 EPO دارای قابلیت ■

■ اعالم آالرم در صورت عدم اتصال فاز و 
   نول ورودی بصورت صحیح 

اتصاالت
RS232 1. درگاه

2. فن 
SNMP 3. درگاه کارت

4. سوکت باتری 
5. پریزهای خروجی

RJ45 6. درگاه
7. درگاه ورودی
8. کلید ورودی 

1. نمایشگر ال ای دی و ال سی دی 
2. دکمه روشن و خاموش 

3. دکمه خاموش نمودن آالرم و تست
   صحت عملکرد

4. دکمه اسکرول 
5. عادی 
6. آالرم 

7. غیر عادی 

1. LCD
2. ON/OFF button
3. Self-test/Silence button
4. Scroll button
5. Normal
6. Alarm 
7. Abnormal

Connections
1. RS232
2. Fan
3. SNMP slot
4. Battery socket
5. Output socket
6. RJ45
7. Input socket
8. Input breaker

Control Panel

SNMP Drycontact
Board

Battery Cabinets(Optional)

Optional Socket
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TLHP900C-RM 
SERIES
6~10KVA
1:1 phase PF: 0.7

  TLHP900C-RM سری
توان خروجی : 6 کیلو ولت آمپرتا 10 کیلو ولت آمپر 

ورودی و خروجی تک فاز – ضریب توان 0.7 

Features
■ High frequency and double conversion on-line technology
■ fully digitized microprocessor control
■ Wide input voltage range
■ LCD display
■ Cold start
■ Parallel capacity
■ Advanced battery management
■ Automatic battery charge in UPS off mode
■ Lightning and surge protection
■ Short circuit and overload protection
■ Fan speed adjusted by load automatically
■ Optional extension battery pack
■ EMI/RFI noise filter
■ Smart RS232 communication with monitoring software
■ Optional SNMP card slot

قابلیت ها
 on line double conversion بکارگیری از تکنولوژی فرکانس باال و ■

■ کنترل کامال دیجیتال 
■ عملکرد صحیح در محدوه وسیعی از ولتاژ ورودی 

■ دارای صفحه نمایش ال سی دی 
■ فابلیت موازی شدن

■ قابلیت روشن شدن یو پی اس بدون نیاز به باتری 
■ مدیریت باتری پیشرفته 
■ حافظت در مقابل صاعقه

■ حفاظت در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار 
■ قابلیت کنترل سرعت فن با توجه به میزان مصرف 

■ قابلیت گسترش تعداد باتری ها 
■ نمایش ولتاژ باتری

■ نمایش میزان مصرف از یو پی اس 
 EMI / RFI دارای فیلتر ■

 RS232 دارای ارتباط هوشمند ■
SNMP دارای درگاه ■
 EPO دارای قابلیت ■

■ اعالم آالرم در صورت عدم اتصال 
   فاز و نول ورودی بصورت صحیح 

اتصاالت
RS232 1. درگاه

2. فن 
3. کلید ورودی

4. بخش ترمینالها 
SNMP 5. درگاه کارت

6. درگاه پورت موازی
7. سوکت باتری 

Connections
1.RS232
2.Fan
3.Input breaker
4.Terminal block
5.SNMP slot
6.Parallel port
7.Battery socket

LCD+LED display
1. LCD
2. ON/OFF button
3. Self-test/Silence
    button
4. Scroll button
5. Normal
6. Alarm 
7. Abnormal

نمایشگر ال ای دی و ال سی دی
1. ال سی دی 

2. دکمه روشن و خاموش 
3. دکمه خاموش نمودن آالرم و 

   تست صحت عملکرد
4. دکمه اسکرول 

5. عادی 
6. آالرم 

7. غیر عادی

Rear Panel

Battery Cabinets
(Optional)

Parallel Operation,
Parallel 3 units



شرکت مهندسی تال ایران )سهامی خاص(شرکت مهندسی تال ایران )سهامی خاص(

TALIRAN Engineering PJS Co. www.taliran.com
7

TLMEMOPOWER RT 
SERIES
1~3KVA
1:1 phase PF: 0.8

 TLMEMOPOWER RT سری
توان خروجی : 1 کیلو ولت آمپرتا 3 کیلو ولت آمپر 

ورودی و خروجی تک فاز – ضریب توان 0.8 

Features
■ Rack-Tower convertible 
■ Two directions LCD display 
■ Online-Double conversion (PFC)
■ Fully digital control (DSP)
■ Output power factor: 0.8
■ Economic operation mode (ECO) 
■ Wide input voltage range
■ Self-testing when UPS startup
■ Cold start
■ Multifunctional protection
■ Output bypass can be set
■ Input L and N reversed alarm function
■ Charger can be extended

قابلیت ها
■ قابل تبدیل از حالت تابلوی به حالت ایستاده

■ ال سی دی دارای سنسور جاذبه 
■ کنترل کاماًل دیجیتال 

■ ضریب توان خروجی 0.8 
■ قابلیت کارکرد در حالت اقتصادی )صرفه جویی انرژی(

■ عملکرد صحیح در محدوه وسیعی از ولتاژ ورودی
■ قابلیت کلد استارت 

■ تست خودکار یو پی اس در هنگام راه اندازی 
■ دارای حفاظتهای چند منظوره 

■ اعالم آالرم در صورت عدم اتصال فاز و نول ورودی بصورت صحیح 
■ قابلیت افزایش ظرفیت شارژر باتری 

SNMP

Rack-Tower Convertible

Multifunctional BracketTwo Directions LCD Display

Battery Cabinets
(Optional)

Optimized Battery 
Configuration(1K:24Vdc,

2k:48Vdc,3k:72Vdc)

Rear Panel

USB

Drycontact Board
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TLMEMOPOWER PLUS 
SERIES
6~10KVA
3:1 phase PF: 0.9

 TLMEMO POWER PLUS سری
توان خروجی : 6 کیلو ولت آمپرتا 10 کیلو ولت آمپر 

ورودی 3 فاز و خروجی تک فاز – ضریب توان 0.9 

Features
■ Online-Double conversion 
■ Output transfer time is 0ms
■ PFC technology
■ Full digital control (DSP)
■ Output power factor: 0.9
■ Input current harmonic: <5%
■ ECO function
■ Optimization battery group, the quantity of battery: 16/18/
   20 pieces (optional)
■ Wide input voltage range: 208~478Vac or120~276Vac
■ Wide input frequency range: 45-55Hz/54-66Hz
■ Self-testing when UPS startup
■ Input over/under-voltage protection 
■ Automatic bypass
■ Communication port: USB, RS232
■ Options: SNMP card/Relay card قابلیت ها

 on line double conversion بکارگیری از تکنولوژی فرکانس باال و ■
■ زمان سوئیچ 0 میلی ثانیه

■ قابلیت اصالح ضریب توان 
■ کنترل کامال دیجیتال 

■ ضریب توان خروجی 0.9
%5=<THDi ■

■ قابلیت کارکرد در حالت اقتصادی )صرفه جویی انرژی(
■ قابلیت انتخاب تعداد باتری 16 سلول ، 18 سلول ، 20 سلول 

■ عملکرد صحیح در محدوه وسیعی از ولتاژ ورودی 208 ولت الی 
    478 ولت و یا 120 ولت تا 276  ولت 

■ عملکرد صحیح در محدوه وسیعی از فرکانس 45 تا 55 هرتز و 
    یا 54 تا 66 هرتز 

■ قابلیت تست اتوماتیک یو پی اس بهنگام راه اندازی 
■حفاظت در مقابل افزایش و یا کاهش ولتاژ ورودی 

■ بای پس خودکار 
 USB دارای پورت سریال و ■

■ قابلیت نصب کارت SNMP و یا کارت رله بصورت انتخابی

Control Panel

The LCD Panel Can be Rotated
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TLHIP3300 
SERIES
10~500KVA
3:3 phase PF:0.8/0.9

TLHIP3300 سری
توان خروجی :  10 کیلو ولت آمپرتا 500 کیلو ولت آمپر

ورودی و خروجی 3 فاز – ضریب توان0.8 و 0.9 

Features
■ DSP-controlled technology 
■ Parallel redundancy up to 4 units
■ Wide input voltage and frequency windows
■ Easy-to-operate LCD display 
■ High power density up to 500kVA for space saving 
■ Unity power factor and low input distortion 
■ Output power factor at 0.8(0.9 optional)
■ ECO mode for energy saving
■ Common or separate battery
■ Programmable battery voltage from ±192Vdc to±240Vdc 
■ intelligent charge modes with smart charge current adjust-
ment 
■ Megatec/Mod Bus protocol supported 
■ Powerful charger built in  
■ Versatile communication interfaces provided for different 
   applications 
■ Superior overload capability 
■ Programmable control and monitoring software قابلیت ها

 DSP کنترل توسط پردازنده ■
■ قابلیت موازی شدن تا چهار دستگاه 

■ عملکرد صحیح در محدوه وسیعی از ولتاژ ورودی
■ کاربری آسان از طریق صفحه نمایش ال سی دی 

■ ارائه توان باالدر فضای بهینه شده 
■ ضریب توان یک و ترزیق هارمونیک بسیار کم در ورودی 

■ ضریب توان 0.9 و 0.8 در خروجی 
■ قابلیت عملکرد در حالت ECO جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

■ قابلیت تغییر تعداد باتری از 192 ± ولت تا 240 ± ولت
■ شارژر هوشمند باتری 

MOD BUS/ MEGATEC بهره گیری از پروتکل ■
■ دارای شارژر داخلی قوی 

■ توانایی تحمل اضافه بار  بسیارعالی 
■ دارای نرم افزار کنترل و مدیریت یو پی اس 

Control Panel
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TLHPM 
SERIES
6~1560kVA
1:1 TLHPM1106 / TLHPM1110
3:1 TLHPM3106 / TLHPM3110
3:3 TLHPM3310 / TLHPM3315 / 
      TLHPM3320 / TLHPM 3325 / 
      TLHPM3330 / TLHPM3340

TLHPM سری
توان خروجی : 6 کیلو ولت آمپرتا 1560 کیلو ولت آمپر 

ورودی تک فاز خروجی تک فاز:
TLHPM1106 / TLHPM1110

ورودی 3 فاز خروجی تک فاز:
TLHPM3106 / TLHPM3110

ورودی 3 فاز خروجی 3 فاز:
TLHPM3310 / TLHPM3315 / TLHPM3320 /
 TLHPM 3325 / TLHPM3330 / TLHPM3340

Features
■ High frequency and double conversion on-line technology
■ Advanced PFC technology
■ 3U frame, rack-mounted and tower convertible
■ EPO function
■ Wide input voltage range
■ Fully digitized microprocessor control
■ Parallel redundancy
■ Advanced battery management 
■ Lightning and surge protection, short circuit and overload 
    protection
■ Multilingual LCD and LED display
■ EMI/RFI noise filter
■ Smart RS232 communication with monitoring software
■ Optional SNMP card slot

قابلیت ها
 on line double conversion بکارگیری از تکنولوژی فرکانس باال و ■

■ اصالح ضریب توان پیشرفته 
■ سایز 3U و قابل تبدیل از حالت ایستاده به حالت تابلویی 

■ قابلیت خاموش شدن اضطراری 
■ عملکرد صحیح در محدوه وسیعی از ولتاژ ورودی

■ کنترل کاماًل دیجیتال
■ قابلیت کار در حالت موازی 

■ مدیریت پیشرفته باتری 
■ دارای حفاظت در مقابل صاعقه وهمچنین اتصال کوتاه و اضافه بار 

EMI/RFI دارای فیلتر ■
■ داری پورت سریال هوشمندو قابلیت نمایش در نرم افزار 

 SNMP قابلیت نصب کارت ■

UPS Cabinet Control
Panel

 Module Control
Panel

3U Battery Box Optional

Battery Cabinets(Optional)
6kVA /10kVA  1:1 phase
6kVA /10kVA  3:1 phase

10kVA /15kVA /20kVA /25kVA  
/ 30kVA  3:3 phase 40kVA  3:3 phase

Single Module (3U)



WWW.TALIRAN.COM

           TALIRAN Engineering PJS Co.

Office: Gnd Fl., No.5, Nahid Str., Mirzaye Shirazi Ave., 
Motahari Ave., 15969 55711 Tehran , Iran 
Tel: +98(21)88723136
Fax: +98(21)88712351
E-mail: office@taliran.com
Factory: Shahriyar., Safadasht., Next to municipality., 
Takhti Str., After Kambiz factory
Tel: +98(21)65436340-2
Fax: +98(21)65433335

           شرکت مهندسی تال ایران )تالیران( سهامی خاص
دفتــر مرکــزی: تهــران 55711 15969 ، خیابــان مـــطهری ، خیابــان 
میــرزای شــیرازی شــمالی ، خیابــان ناهیــد ، پـــالک 5 ، طبقه همکـــف 

تلفن :88723136-021               
نمابر:88712351-021

 office@taliran.com :پست الکترونیک

کارخانــه: شــهریار ، صفادشــت ، جنــب مخابــرات و شــهرداری، انتهــای 
خیابــان تـــختی ، خیابــان تـــالیران )صنایع غــذای کامبیز( ، ســمت چپ 

تلفن:42 الی65436340-021    
نمابر:65433335-021

Please visit www.taliran.com for more information.
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