
 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI 

 Vysoká účinnost 

(až 95,5% v režimu on-line) 

 kW = kVA (pf 1) 

10-40°C bez klesání 

 Technologie usměrňovače 

v provedení IGBT 

 Galvanická izolace 

 Vysoká přetížitelnost 

 LCD displej 

Vysoká účinnost 

Řada Master HE je k dispozici ve verzích od 

100 do 600 kVA. UPS disponuje technologií 

online dvojité konverze, která využívá 

usměrňovač v provedení IGBT a procesor 

DSP (digitální signálový procesor) a poskytuje 

maximální ochranu, kvalitu napájení a zelenou 

energii pro jakékoliv aplikace včetně datových 

center, míst obnovy po havárii, 

telekomunikačních místností, průmyslových 

procesů a bezpečnostních aplikací. 

Vyšší účinnost znamená, že je k dispozici 

vyšší činný výkon ve srovnání s běžnými UPS 

díky jednotnému účiníku výstupu (až +25% ve 

srovnání se stejným UPS s účiníkem 0,8). 

Jmenovitý výkon bez poklesu je zaručen  

v celém rozsahu provozní teploty 10 - 40°C. 

Kromě toho řídicí obvody a speciálně 

navržený firmware zajišťují vysokou účinnost 

online dvojité konverze až 95,5%, která je 

srovnatelná s nejlepšími 

beztransformátorovými UPS na trhu. 

 

Maximální úspora nákladů 

Specifikace nabízené řadou Master HE spolu 

s mimořádnou úrovní účinnosti pomáhají 

snižovat celkové náklady na vlastnictví jak ve 

fázi instalace, tak při každodenním provozu. 

UPS spoří nejen náklady za energii na svůj 

provoz a ventilační systém, ale také náklady 

za místo instalace vzhledem ke svým malým 

rozměrům a hmotnosti. 

 

Kompatibilita 
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Kompletní galvanická izolace 

UPS Master HE je vybaven výstupním 

izolačním transformátorem (typ delta zig/zag) 

na měniči uvnitř skříně UPS, který poskytuje 

galvanickou izolaci mezi zátěží a baterií a 

větší všestrannost konfigurace systému. UPS 

zajišťuje: 

 Kompletní galvanickou izolaci pro použití v 

kritických infrastrukturách napájených z 

baterií. 

 Dva skutečně oddělené síťové vstupy 

(hlavní a nouzový) ze dvou různých zdrojů 

proudu (s různými nulovými vodiči). Toto je 

obzvláště užitečné u paralelních systémů, 

protože je zajištěna možnost volby mezi 

dvěma zdroji a v důsledku toho i větší 

spolehlivost celé instalace. 

 Na vstupu usměrňovače UPS není 

vyžadován nulový vodič, což je obzvláště 

užitečné pro zabránění přenosu běžného 

zkreslení přes nulový vodič. 

 Nulový dopad na výstupní výkon UPS nebo 

snížený vliv na komponenty měniče při 

napájení specifických zátěží. Transformátor 

měniče navíc minimalizuje vliv 

harmonického zkreslení, zabraňuje vlivům 

zpětného proudění proudu do měniče při 

napájení průmyslových aplikací a může 

napájet nevyvážené zátěže. 

 Vysoký zkratový proud měniče pro 

eliminaci poruch, ke kterým dochází mezi 

fází a neutrálem na straně zátěže (až do 

trojnásobku jmenovitého proudu). 

Umístění transformátoru výstupu uvnitř skříně 

představuje značné zmenšení zabírané plochy 

a poskytuje úsporu prostoru. 

 

Nulový dopad na napájecí zdroj 

Mezi další výhody řady Master HE patří 

program nulového dopadu na napájecí zdroj 

zajištěný usměrňovačem v provedení IGBT. 

Tento program eliminuje problémy související 

s instalací v sítích s omezeným instalovaným 

výkonem, kde je UPS napájen agregátem, 

nebo všude tam, kde dochází k problémům 

s kompatibilitou se zátěžemi, které vyvářejí 

harmonické kmity. UPS řady Master HE nemá 

žádný vliv na zdroj elektrické energie, ať už se 

jedná o elektrickou síť nebo agregát. Výhody: 

 Vstupní zkreslení proudu < 3% 

 Vstupní účiník 0,99 

 Funkce „Power walk-in“ garantuje 

progresivní naběhnutí usměrňovače 

 Funkce prodlevy spuštění pro opětovné 

spuštění usměrňovačů v případě obnovení 

napájení ze sítě, pokud je v systému 

připojeno více jednotek UPS. 

 

ROZMĚRY 

MHE 100 
MHE 120 

MHE 160 - MHE 200 
MHE 250 

MHE 300 
MHE 400 

MHE 500 
MHE 600 

MHE 600 

Tato funkce poskytuje úsporu nákladů na 

instalaci díky: 

 Menší elektrické infrastruktuře 

 Méně ochranných zařízení 

 Méně vedení 

Master HE rovněž plní úlohu filtru a korektoru 

účiníku a chrání tak zdroj proudu proti 

harmonickým kmitům a jalovému proudu ze 

spotřebičů. 

 

Flexibilita 

Master HE je vhodný pro širokou škálu 

aplikací včetně IT a nejnáročnějších 

průmyslových prostředí a procesů. Díky více 

možnostem provozních konfigurací včetně 

On-Line, Eco, Smart Active, Stand By, 

frekvenční měnič a stabilizátor napětí a 

velkému množství příslušenství a volitelného 

vybavení je možné vytvořit komplexní 

konfigurace a systémové struktury, které 

zaručí maximální dostupnost proudu a umožní 

připojení nového UPS do systému bez 

přerušení napájení připojených zátěží. 

Použitím synchronizátoru skupiny UPS Riello 

(UGS) a spojovače paralelních systémů (PSJ) 

je možné vytvořit propracované 

vnitroskupinové paralelní a záložní systémy, 

které budou poskytovat maximální možnou 

odolnost a využití. 

 

Specifická řešení 

UPS je možné přizpůsobit vaším 

požadavkům. Kontaktujte naše zástupce pro 

konzultaci ohledně specifických řešení a 

možností, které nejsou uvedeny v tomto 

katalogu. 

 

Systém ochrany baterie: 

maximální ochrana baterie 

Řada UPS Master HE využívá systém 

vlastností navržených pro prodloužení 

životnosti baterie a snížení jejího 

opotřebovávání. Jedná se o různé metody 

nabíjení, ochranu proti úplnému vybití, 

omezení proudu a kompenzaci napětí 

v závislosti na teplotě v místnosti umístění 

baterie. 

Díky měniči STEP-UP/STEP-DOWN, který 

zajišťuje nabíjení a vybíjení baterie, je 

 

dosaženo velmi nízkého zvlnění proudu 

v baterii. Toto opatření zvyšuje spolehlivost 

baterie, protože již není připojená do sběrnice 

stejnosměrného proudu UPS. 

 

Hlavní vlastnosti 

 Vysoká účinnost až 99,4% (v režimu stand 

by on) 

 Kompaktní rozměry: např. Master HE 250 

kVA zabírá pouze 0,85 m2 

 Menší hmotnost u transformátorových UPS 

 Dvojitá ochrana, elektronická a galvanická, 

mezi zátěží a baterií 

Celá řada Master HE je vhodná pro použití 

v široké škále aplikací. Díky flexibilitě 

konfigurace a dostupnému volitelnému 

vybavení a příslušenství je toto zařízení 

vhodné pro napájení jakéhokoliv typu zátěže, 

např. kapacitních zátěží, jako jsou blade-

servery nebo jiné kritické vertikální aplikace. 

Spolehlivost a využití napájení je zajištěno i 

pro kritické aplikace použitím rozdělených 

nebo centralizovaných paralelních konfigurací 

složených až z 8 jednotek se záložní činností 

(N+1) nebo napájecích paralelních konfigurací 

a dalších konfigurací, které nabízí řada Master 

MPS. 

 

Smart Grid Ready 

Smart Grid Ready umožňuje zařízení Master 

HE implementaci řešení pro akumulaci proudu 

a zároveň zajišťuje neobyčejně vysoké úrovně 

účinnosti. Kromě toho je možné nezávisle 

zvolit nejefektivnější provozní režim na 

základě stavu sítě. UPS řady Master HE 

umožňují elektronické propojení se správcem 

sítě přes komunikační síť smart grid. 

 

Zdokonalený dohled 

Řada UPS Master HE je v přední části 

vybavena grafickým displejem, který poskytuje 

informace o UPS, naměřené hodnoty, 

provozní stavy a alarmy v různých jazycích. 

Rovněž zde mohou být zobrazeny tvary vlny 

včetně napětí/proudu a hodnota kWh, která 

slouží pro měření zatížení IT vybavení a 

výpočet energetické efektivity (PUE) datových 

center. 

 



 

MOŽNOSTI PODROBNOSTI 

SOFTWARE 

PowerShield3 

PowerNetGuard 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

NETMAN 204 

MULTICOM 302 

MULTICOM 352 

MULTICOM 401 

MULTI V/V 

Sada rozhraní AS400 

MULTIPANEL 

RTG 100 

Modem 56K 

Model GSM 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRODUKTU 

Izolační transformátor 

Synchronizační zařízení (UGS) 

Spojovací zařízení (PSJ): 

Digitální V/V a rozhraní pro agregát 

Sada paralelní konfigurace (uzavřený 
cyklus) 

Prázdné bateriové skříně nebo skříně 
pro prodlouženou dobu provozu 

Skříně s otvorem na kabel v horní části 

Krytí IP31/IP42 

 
 

KONEKTORY 
RS232-REPO 

SUCHÝ KONTAKT 
 
 

SLOT PRO 
KOMUNIKAČNÍ 

KARTY 
 
 
 
 

PARALELNÍ 
ROZHRANÍ 

 

 
 

ROZHRANÍ UGS 

 
 

ROZHRANÍ MULTI 
V/V A MODEMU 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIGITÁLNÍ V/V A 
ROZHRANÍ PRO 

AGREGÁT 

POZNÁMKA: Uspořádání ovladačů a konektorů se může měnit v závislosti na rozměrech UPS 

SWIN 
 
SWBYP 
 

POJISTKY 
VENTILÁTORU 
 

SWMB 

 
SWOUT 

MHE (pohled zepředu) 

BATERIOVÁ SKŘÍŇ SKŘÍNĚ S OTVOREM NA KABELY V HORNÍ ČÁSTI 

MODELY  

BB 1900 480-V6 / BB 1900 480-V7 
BB 1900 480-V8 / BB 1900 480-V9 

MODELY 
UPS 

 MHE 100-600 

Rozměry 
(mm) 

 

 
 

MODELY  TCE MHT 100-250 TCE MHT 300-600 

MODELY 

UPS 
 MHE 100-250 MHE 300-600 

Rozměry 

(mm) 
 

  

 

TŘÍFÁZOVÉ IZOLAČNÍ TRANSFORMÁTORY 

MODELY  TBX 100 T - TBX 160 T TBX 200 T - TBX 250 T TBX 300 T - TBX 600 T 

MODELY UPS  MPT 100-160 / MHE 100-160 MPT 200 / MHE 200-250 MHE 300-600 

Rozměry (mm)  

   

 



 

MODELY  
MHE 
100 

MHE 
120 

MHE 
160 

MHE 
200 

MHE 
250 

MHE 
300 

MHE 
400 

MHE 
500 

MHE 
600 

MHE 
800 

VSTUP     

Jmenovité napětí  380 - 400 - 415 Vac tři fáze 

Frekvence  45 - 65 Hz 

Vstupní účiník  > 0,99 

Harmonické zkreslení proudu  <3% THDi 

Měkký start  0 - 100% při 120’’ (volitelný) 

Rozsah frekvence  ±2% (volitelné od ±1% do ±5% pomocí ovládacího panelu) 

Standardně dodávané vybavení  Ochrana proti zpětnému proudění, samostatné vedení bypassu 

BYPASS   

Jmenovité napětí  380 - 400 - 415 Vac tři fáze 

Jmenovitá frekvence  50 nebo 60 Hz (volitelná) 

VÝSTUP     

Jmenovitý výkon (kVA)  100 120 160 200 250 300 400 500 600 800 

Činný výkon (kW)  100 120 160 200 250 300 400 500 600 800 

Počet fází  3 + N 

Jmenovité napětí  380 - 400 - 415 Vac tři fáze + N (volitelné) 

Statická stabilita  ± 1% 

Dynamická stabilita  ± 5% v 10 ms 

Zkreslení napětí  < 1% s lineárním zatížením / < 3% s nelineárním zatížením 

Činitel výkyvu  3:1 lpeack/lrms 

Stabilita frekvence  0,05% 

Frekvence  50 nebo 60 Hz (volitelná) 

Přetížení  110% pro 60’; 125% pro 10’; 150% pro 1’ 

BATERIE     

Typ  VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion; Flywheels 

Zvlněný proud  nula 

Kompenzace nabíjecího napětí  -0,5V x °C 

OSTATNÍ VLASTNOSTI   

Hmotnost (kg)  730 785 865 990 1090 1520 1670 2500 2830 3950 

Rozměry (Š x H x V) (mm)  800 x 850 x 1900 1000 x 850 x 1900 1500 x 1000 x 1900 2100 x 1000 x 1900 
3200 x 
1000 x 
1900 

Vzdálené signály  Suché kontakty (konfigurovatelné) 

Vzdálená ovládání  ESD a bypass (konfigurovatelné) 

Komunikace  2 porty RS232  + suché kontakty + 2 sloty pro komunikační rozhraní 

Provozní teplota  0 °C / +40 °C 

Relativní vlhkost  < 90% bez kondenzace 

Barva  Tmavě šedá RAL 7016 

Hlučnost ve vzdálenosti 1 m  63 - 68 dBA 70 - 72 dBA 

Krytí IP  IP20 (vyšší krytí na vyžádání) 

Účinnost Smart Active  > 99% 

Účinnost dvojité konverze  Až 95,5% 

Normy  Bezpečnost: EN 62040-1 (směrnice 2006/95/EC); EMC: EN 62040-2 (směrnice 2004/108/EC) 

Klasifikace v souladu s 62040-3  (Nezávisle na napětí a frekvenci) VFI - SS - 111 

 

Přidejte se k nám na sociálních sítích 

 

RPS SpA - Riello Power Solutions-Member of the Riello Elettronica Group 

Viale Europa, 7 - 37045 Legnago (Verona) – ITALY www.riello-ups.com 
Tel: +39 0442 635811 - Fax: +39 0442 629098 riello@riello-ups.com 

 
 
 


