


v závislosti na konkrétních pot ebách 

spot ebi e a uživatele. 

• ON LINE: maximální ochrana zát že a 

kvalita tvaru vlny výstupního nap tí. 

• Režim ECO: UPS využívá technologii 

LINE INTERACTIVE, kdy je zát ž 

napájená z elektrické sít . Tento režim 

snižuje spot ebu energie a zvyšuje 

ú innost (až na 98%). 

• Režim SMART ACTIVE: UPS automaticky 

zvolí provoz ON LINE nebo LINE 

INTERACTIVE na základ  kvality napájení 

ze sít . UPS kontroluje hodnotu nap tí a 

frekvence a typ rušení. 

• STAND BY OFF: UPS bude napájet zát ž 

pouze v p ípad  výpadku napájení ze sít . 

M ni  za ne pracovat s progresivním 

spušt ním, aby nedošlo k nárazovým 

proud m. 

• innost frekven ního m ni e (50 nebo 

60 Hz). 

 

NOUZOVÁ FUNKCE 
V p ípad  výpadku napájení ze sít  tato 

konfigurace zajiš uje innost t ch nouzových 

systém , které vyžadují nep etržité napájení, 

jako jsou nap íklad systémy detekce a hašení 

požáru, nouzové osv tlení a alarmy. Když 

dojde k výpadku napájení ze sít , m ni  

za ne napájet zát že s progresivním 

spušt ním (m kký start), aby nedošlo 

k p etížení. 

Sentinel Pro je vhodný pro instalaci 

v transformátorových stanicích st edn  

vysokého nap tí v souladu s platnými zákony 

pro napájení se záložním nabíjením cívek 

st edn  vysokého nap tí. 

 

OPTIMALIZACE BATERIE 
ada Sentinel Pro je vybavena za ízením pro 

ochranu proti hlubokému vybíjení, které 

prodlužuje životnost baterie. 

UPS pravideln  provádí test ú innosti baterie 

(který je možné spustit i manuáln ). Široký 

rozsah vstupního nap tí napomáhá snížit 

frekvenci používání baterie a udržet 

dlouhodobou výkonnost. 

 

PRODLOUŽENÍ DOBY PROVOZU 
K UPS mohou být p ipojeny volitelné sady pro 

rozší ení baterie, které prodlužují dobu 

záložního provozu UPS. Navíc ada Sentinel 

Pro zahrnuje modely ER, které nemají interní 

baterie a disponují výkonn jšími nabíje kami 

baterií pro zajišt ní delší doby provozu. 

 

NÍZKÁ HLADINA HLU NOSTI 
Díky použití vysokofrekven ních komponent  

a funkce ovládání rychlosti ventilátoru na 

základ  zát že je hlu nost vyprodukovaná 

UPS menší než 40 dBA. 

OSTATNÍ VLASTNOSTI 
• Filtrované, stabilizované a spolehlivé 

nap tí (technologie ON LINE dvojité 

konverze VFI dle normy IEC 62040-3) 

v etn  filtr  pro potla ení atmosférických 

poruch; 

• Vysoká p etížitelnost (až 150%); 

• Programovatelný automatický restart p i 

obnovení napájení ze sít ; 

• Spušt ní baterie (studený start); 

• Korekce ú iníku (vstupní ú iník UPS se 

blíží hodnot  1); 

• Široký rozsah vstupního nap tí (od 140 V 

do 276 V) bez zásahu baterie; 

• Prodloužení doby provozu až na n kolik 

hodin; 

• Možnost kompletní konfigurace pomocí 

softwaru UPS Tools; 

• Vysoce spolehlivé baterie (automaticky 

i manuáln  spoušt ný test baterie); 

• Vysoká úrove  spolehlivosti UPS 

(kompletní ízení pomocí mikroprocesoru); 

• Malý dopad na napájecí zdroj (sinusový 

tvar vlny). 

ZDOKONALENÁ KOMUNIKACE 
• Zdokonalená multi-platformová 

komunikace pro všechny opera ní systémy 

a sí ová prost edí: sou ástí je software 

PowerShield3 pro monitorování a vypínání 

kompatibilní s opera ními systémy 

Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2019, 2016, 

2012 a p edchozí verze, Mac OS X, Linux, 

VMWare ESXi, Citrix XenServer a dalšími 

opera ními systémy Unix; 

• Software UPS Tools pro konfiguraci 

a p izp sobení UPS je dodáván jako 

standard; 

• Sériový port RS232 a opto-izolované 

kontakty; 

• Port USB; 

• Slot pro p ipojení komunika ních karet. 

 

ZÁRUKA 2 ROKY 



MOŽNOSTI 

BATERIOVÁ SK Í  

PODROBNOSTI 

SOFTWARE  MULTICOM 352 
PowerShield3  MULTICOM 372 
PowerNetGuard  MULTICOM 384 
  MULTICOM 411 
P ÍSLUŠENSTVÍ  MULTI V/V 
NETMAN 204  MULTIPANEL 
MULTICOM 302  Manuální bypass 16 A 

 

Rozm ry 
[mm] 

MODELY BB SEP 36-A3 / BB SEP 36-M1 BB SEP 72-A3 / BB SEP 72-M1 BB SEP 36-B1 / BB SEP 72-B1

SEP 700 
SEP 1500 

SEP 1000 
SEP 1000 ER 

SEP 2200 
SEP 2200 ER 

SEP 3000 
SEP 3000 ER 

  
PORT USB

 
SÉRIOVÉ

ROZHRANÍ RS232

KOMUNIKA NÍ
PORT R.E.P.O.

 

 
KOMUNIKA NÍ SLOT 
  
  
  
KONEKTOR PRO 
ROZŠÍ ENÍ BATERIE 
  
  
  
  
VÝSTUPNÍ ZÁSUVKY 
  
  
  
  
  
  
VSTUPNÍ ZÁSUVKA 
  
  




