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1. PŘEDMĚT 
 
Tyto specifikace definují technické vlastnosti nepřerušovaného zdroje elektrického napájení (UPS) MULTI 
SENTRY. UPS je navržen pro čisté a stabilní elektrické napájení bez ohledu na stav elektrické sítě nebo jiných 
zdrojů elektrického napájení. 
 
Řada UPS MULTI SENTRY je navržena a vyrobena společností Riello UPS, která je přední společností 
v tomto odvětví díky sortimentu produktů od 350 VA do 800 kVA a více než 25 rokům zkušeností s elektrickými 
ochrannými systémy. 
 
Více informací naleznete na našich internetových stránkách: www.riello-ups.com  
 

2. POPIS SYSTÉMU 
 
UPS MULTI SENTRY je dostupný s technologií online dvojité konverze 10-200 kW. 
MULTI SENTRY splňuje klasifikaci VFI-SS-111 normy IEC EN 62040-3. 
 
MULTI SENTRY je navržen pro ochranu kritických průmyslových a IT systémů s následujícími vlastnostmi: 
 
a) Nulový dopad na zdroj 
 

 Velmi nízké zkreslení vstupního proudu a vstupní účiník 0,99. 
 Funkce Power Walk-In a prodleva spuštění eliminuje nebezpečí přetížení zdroje. Tyto vlastnosti 

rovněž pomáhají zaručit kompatibilitu napájení v případech, kdy je omezena dostupná energie ze 
zdroje.  

 
b) Systém péče o baterii 
 

 Dvě úrovně napětí nabíjení v souladu s charakteristikou IU. 
 Nabíjecí napětí s kompenzací teploty. 
 Vhodný pro nabíjení rozšířených sad záložních baterií s přídavnou nabíječkou. 
 Funkce testování baterie pro detekci potenciálního zhoršení kvality baterie. 
 Cyklické nabíjení. 
 „Nabíjení při uvádění do provozu“. 

 
c) Schopnost napájení zátěží s cosφ od 0,9 indukční do 0,9 kapacitní, bez snížení výkonu (kVA). 
 
d) Vysoce výkonné provedení dosahující účinnosti systému vyšší než 95% (režim on-line). 
 
e) Ochrana proti zpětnému proudění (stykač pro odpojení měniče nebo rozpojení vedení bypassu). 
 
f) Multifunkční provedení skříně, které umožňuje: 
 

 Jednoduché oddělení vedení bypassu od vedení usměrňovače. 
 Instalace výkonné nabíječky pro požadavky dlouhé záložní doby. 
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Řada MULTI SENTRY obsahuje následující modely: 
 

MODEL POPIS 

MST60 60 kVA třífázový vstup / třífázový výstup UPS 

MST80 80 kVA třífázový vstup / třífázový výstup UPS 

MST100 100 kVA třífázový vstup / třífázový výstup UPS 

MST125 125 kVA třífázový vstup / třífázový výstup UPS 

 

3. REFERENČNÍ NORMY 
 
Společnost Riello UPS je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle normy ISO 9001/2000 (číslo 
certifikátu je CERT-04116-99-AQ-MIL-SINCERT), který pokrývá veškeré činnosti společnosti od projektování 
a výroby po poprodejní servis. 
 
Tento certifikát je zárukou pro zákazníka, co se týče následujících aspektů: 
 

 Použití kvalitních materiálů 
 Důkladný přístup při výrobě a testování 
 Nepřetržitá zákaznická podpora 

 
UPS navíc splňuje klasifikaci VFI-SS-111 (dle normy EN 62040-3) a následující specifické normy pro UPS: 
 

 IEC EN62040-1: Statické nepřerušované zdroje elektrického napájení (UPS):obecné a bezpečnostní 
předpisy; 

 IEC EN 62040-2: Požadavky elektromagnetické kompatibility (EMC) kategorie C3 
 EN 62040-3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení 

 
Řada MULTI SENTRY rovněž splňuje následující obecné normy: 
 

 IEC 60529: Stupeň ochrany zajištěný použitím ohrady 
 IEC 60664: Izolace nízkonapěťového vybavení 
 IEC 60755: Obecné požadavky pro ochranná zařízení pro zbytkový proud 
 IEC 60950: Obecné bezpečnostní předpisy pro vybavení „Informačních technologií“ 
 IEC 61000-2-2: Elektromagnetická odolnost 
 IEC 61000-4-2: Test odolnosti proti elektrostatickým výbojům 
 IEC 61000-4-3: Rádiové frekvence, test elektromagnetické odolnosti 
 IEC 61000-4-4: Test odolnosti proti přechodnému přepětí 
 IEC 61000-4-5: Test odolnosti proti přepětí 
 IEC 61000-4-11: Test odolnosti proti krátkodobému poklesu napětí, krátkodobému přerušení a 

kolísání napětí 
 IEC 61000-3-12: Emise harmonického proudu (pro vybavení se jmenovitým proudem >16A≤75). 

 
Evropské směrnice: 
 
LV 2006/95/EC 
Směrnice nízkého napětí: obsahuje předpisy týkající se bezpečnosti vybavení a ukládá povinnost značení CE 
od 1/1/97. 
 
EMC 2004/108/EC 
Směrnice elektromagnetické kompatibility: obsahuje předpisy týkající se odolnosti UPS a emisí v prostředí 
instalace UPS a ukládá povinnost značení CE od 1/1/96. 
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4. APLIKACE 
 
UPS MULTI SENTRY jsou vhodné pro aplikace vyžadující ochranu kritických zátěží včetně: 
 
LAN, servery a datová centra: výstupní účiník 0,9 zajišťuje dostupnost většího činného výkonu pro efektivní 
zatížení UPS. 
 
Elektronický byznys a telekomunikace: paralelní činnost znamená, že velikost nainstalovaného UPS je 
možné zvětšit (až na 8 jednotek) pro držení kroku s růstem organizace. 
 
Průmyslové procesy a elektronické zdravotnické systémy: UPS je navržen pro ochranu řady zátěží od 
průmyslových procesů po elektronické zdravotnické aplikace. Této skutečnosti bylo dosaženo díky pečlivé 
analýze zatížení ve fázi projektování řady MULTI SENTRY, pomocí které jsou zajištěny následující vlastnosti: 
 

 Optimální vstupní technické vlastnosti s nulovým dopadem na zdroj elektrické energie 
 Vysoká kapacita pro zkrat a přepětí 
 Vysoká kapacita nabíjení baterie s možností použití různých typů baterií (uzavřené, řízené ventilem a 

otevřené) pro dlouhé doby autonomní činnosti. 
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Nouzové systémy 
UPS může být nakonfigurován v souladu s normou EN50171 (centralizované napájecí systémy). 
Co se týče typu baterie, doby autonomie a doby nabíjení je v souladu s normou EN50171 možné zvolit 4 různé 
provozní režimy pro přizpůsobení se všem možným požadavkům systému. 
 

Provozní režimy (EN50171) Konfigurace MULTI SENTRY 
 
1. Vždy napájeno 

 
2. Napájeno ze zdroje 

 
3. Pouze nouzový stav 

 
4. Vždy napájeno/Pouze nouzový stav 

 
 

UPS pracuje v následujícím režimu: 
ON-LINE 

(Přečtěte si kapitolu 6 „Popis UPS“). 
 
 
 
 

UPS pracuje v následujícím režimu: 
ECO-MODE 

(Přečtěte si kapitolu 6 „Popis UPS“). 
 
 

 
UPS pracuje v následujícím režimu: 

STAND BY-OFF 
(Přečtěte si kapitolu 9.4 „Konfigurační 

software“). 
 
 
 

UPS pracuje v režimu ON-LINE 
použitím zásuvky ENERGYSHARE 

(Přečtěte si kapitolu 9.4 „Konfigurační 
software“). 

 
Poznámka: Pro specifické nouzové řešení v souladu s normou EN50171 kontaktujte výrobní závod. 
 

5. KONFIGURACE 
 
K dispozici jsou následující konfigurace: 
 
Samostatný UPS 
 
UPS může být nainstalován jako jeden samostatně stojící UPS, což je nejčastěji používaná varianta pro 
relativně přímé instalace. Tuto variantu je možné rozšířit až na 8 jednotek pro splnění požadavků napájení 
zátěže nebo pro zvýšení úrovně redundance. 
 
Paralelní konfigurace 
 
Až 8 UPS je možné připojit paralelně pro zvýšení výkonu systému nepřerušovaného napájení (výkonový 
paralelní) nebo zlepšení jeho spolehlivosti (redundantní paralelní). 
Systém je definován jako „redundantní paralelní“, když porucha jednoho nebo více UPS nezpůsobí ztrátu 
napájení. 
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Všechny UPS napájí zátěž současně díky automatickému sdílení proudu. 
Jednotky si vyměňují informace o provozním stavu a signály synchronizace prostřednictvím CANBUS připojení 
s dvojitou redundancí. 
To znamená, že v případě náhodného přerušení obou připojení se odpojí pouze UPS ovlivněný tímto 
přerušením, zatímco druhý UPS pokračuje v provozu bez jakéhokoliv zásahu. 
Maximální délka komunikačního kabelu mezi dvěma UPS by neměla překročit 50 metrů, přičemž 
nezapomeňte, že celková délka pro celý okruh je maximálně 100 metrů. 
Standardní komunikační kabel, který je součástí sady pro instalaci, má délku 5 metrů u všech produktů řady 
MULTI SENTRY 10-200. Uživatel si může kabel prodloužit (v souladu s výše uvedenými předpisy) použitím 
standardních kabelů RJ45 dostupných na trhu. 
 
Vlastnost „Rozšíření systému za provozu“ znamená, že nové UPS je možné přidat do systému, zatímco jsou 
ostatní jednotky on-line a provádí napájení zátěže z měniče. 
Integrované UPS automaticky provedou svou konfiguraci podle dat systému, aniž by došlo k přerušení 
napájení zátěže. 
 

 
 
POZNÁMKA: při vytváření paralelní konfigurace, kde je nutné připojit transformátor za každou jednotku UPS, 
kontaktujte prosím výrobce. 
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6. POPIS UPS 
 
UPS může pracovat ve čtyřech základních provozních režimech: ON-LINE – FREKVENČNÍ MĚNIČ – REŽIM 
ECO - SMART ACTIVE, jejichž hlavní rozdíly jsou popsány níže. 
 
Režim: ON-LINE 
 
Normální provoz: usměrňovač odebírá proud ze zdroje elektrické energie a napájí měnič a nabíjí baterie. 
Zátěž je napájena měničem, který poskytuje čisté a bezpečné napájení synchronizované s napájením 
bypassu. 
 
Nouzový provoz: pokud napájení ze zdroje elektrické energie překročí povolený vstupní rozsah (napětí a 
frekvence), usměrňovač se vypne a měnič je automaticky napájen z baterie po přednastavenou záložní dobu 
a bez přerušení napájení zátěže. Když je napájení ze zdroje elektrické energie znovu k dispozici, usměrňovač 
je postupně uveden do provozu a začne nabíjet baterie a případně napájet měnič. 
 
Provoz z bypassu: pokud přetížení měniče překročí povolené hraniční hodnoty (nebo je provedeno manuální 
vypnutí měniče), zátěž se automaticky přepne na nouzový bypass pomocí statického spínače a nedojde 
k přerušení napájení zátěže. 
 
Režim: FREKVENČNÍ MĚNIČ 
 
UPS je možné nakonfigurovat jako frekvenční měnič (pomocí „UcomGP“), což znamená, že když je vstupní 
frekvence 50Hz, může výt výstupní frekvence 60Hz a obráceně. Během tohoto provozního režimu je 
automatický bypass deaktivován. UPS může pracovat v režimu frekvenčního měniče s nebo bez baterií (musí 
být nastaveno v „UcomGP“). 
 
Režim: ECO 
 
Zátěž je normálně napájena z nouzového bypassu a usměrňovač udržuje baterie v nabitém stavu. Když 
napájení ze zdroje elektrické energie překročí povolený vstupní rozsah, je zátěž automaticky přepnuta na 
výstup měniče, dokud se napájení ze zdroje elektrické energie nevrátí do povoleného rozsahu. 
Tento režim je užitečný při napájení zátěží, které nevyžadují regulované nepřerušitelné napájení z měniče a 
umožňují systému dosáhnout účinnosti 99%. 
 
Režim: SMART ACTIVE 
 
Když je UPS nakonfigurován pro provoz v režimu SMART ACTIVE, automaticky zvolí, zda bude pracovat 
v režimu ON-LINE nebo ECO. 
Toto rozhodnutí je učiněno na základě statistických výpočtů provedených UPS a na základě kvality napájení 
ze zdroje a z bypassu. Pokud je napájení z bypassu po určitou dobu v pořádku, jednotka zvolí režim ECO. 
V opačném případě zůstane v režimu ON-LINE. 
 
Poznámka: U jednotky Multi Sentry pracující v paralelní konfiguraci nemůže být zvolen režim Eco ani režim 
Smart Active. 
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Blokové schéma UPS Multi Sentry je následující: 
 

 
 
 
Blokové schéma UPS Multi Sentry ve verzi „Dvojitý vstup“ (oddělené vedení bypassu) je následující: 
 

 
 
Poznámka: Jednotka MST 125 kVA je dodávána s odděleným vedením bypassu (jednoduše nainstalujte / 
odstraňte propojky kabelu). 
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> 6.1 USMĚRŇOVAČ PFC (NULOVÝ DOPAD NA ZDROJ) 
 
Usměrňovač PFC přeměňuje střídavé napětí na stejnosměrné napětí pro napájení měniče. Pokud dojde 
k výpadku na elektrické síti nebo alternativním zdroji energie, usměrňovač zvýší napětí baterie na vhodnou 
hodnotu pro napájení měniče. Řídicí technologie PFC využívá digitální signálové mikroprocesory (DSP) a 
výkonové polovodiče IGBT pro dosažení nízkého dopadu na zdroj, nízkého harmonického zkreslení a 
vysokého vstupního účiníku. Nulový dopad na zdroj je dosažen díky následujícím vlastnostem: 
 

 Zanedbatelné vstupní harmonické kmity: zredukování potřebných generátorů a transformátorů 
(včetně rozvodů) díky zanedbatelným vstupním harmonickým kmitům 3% a vysokému vstupnímu 
účiníku (>0,99). 

 
 Prodleva přepnutí UPS -t0-t1 (Prodleva spuštění Power Walk-In): když se obnoví napájení ze 

zdroje elektrické energie, UPS zpozdí přepnutí vstupní fáze o dobu, kterou je možné nastavit mezi 1 
až 120 sekundami. Tato funkce je užitečná obzvláště v případě obnovení napájení ze zdroje elektrické 
energie po výpadku (nebo v případě spuštění generátoru), kdy zdroj musí napájet různé UPS nebo 
více spotřebičů. 

 
 Postupné spuštění usměrňovače -t1-t2 (Trvání Power Walk-In): když se obnoví napájení ze zdroje 

elektrické energie, absorpce ze zdroje elektrické energie postupně dosáhne jmenovité hodnoty během 
určité doby, kterou je možné nastavit od 1 do 125 sekund. Tato funkce je běžně deaktivovaná. 

 

 
 
 
  

Výpadek

Vstupní 
napětí 

Vstupní 
proud 

Prodleva 
spuštění Power 

Walk-In

Trvání Power 
Walk-In 
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> 6.2 NABÍJEČKA BATERIE (Systém péče o baterii) 
 
„Systém péče o baterii“ je sada funkcí určených pro prodloužení životnosti baterie a optimalizaci jejích 
výkonnosti. 
 
Dobíjení baterie: UPS je možné použít s utěsněnými olověnými bateriemi (VRLA), AMG, otevřenými a NiCd 
bateriemi. V závislosti na typu použité baterie jsou k dispozici tři metody nabíjení baterie. 
 

Režimy nabíjení (volitelné pomocí „UComGP“) Konfigurace MULTI SENTRY 

Plovoucí (standardní konfigurace): 
stav nabití baterie je nepřetržitě 
monitorován. Když je k dispozici proud 
ze zdroje elektrické energie, baterie jsou 
nabíjeny přednastavenou úrovní napětí 
a omezeným proudem s ohledem na 
požadovanou dobu nabíjení a kapacitu 
samotné baterie. 

Dvou-úrovňové nabíjení 
(konfigurovatelné): nabíjení je 
prováděno omezeným proudem a 
dvěma úrovněmi napětí. V první fázi 
proces využívá napětí pro rychlé nabití, 
zatímco ve druhé fázi proces využívá 
plovoucí nabíjení. Tento typ nabíjení se 
obvykle používá u otevřených baterií 
nebo i jiných typů v případě, že je 
požadována zrychlená doba nabíjení. 

Cyklické nabíjení: toto nabíjení je 
někdy doporučeno výrobci baterií pro 
prodloužení jejich životnosti a skládá se 
z cyklů nabíjení a vybíjení baterie, jak je 
to znázorněno na obrázku. 

„Nabíjení při uvedení do provozu“: 
tato metoda nabíjení je užitečná 
pokaždé, když jsou do UPS 
nainstalované nové baterie. Zvýšením 
napětí na 290 voltů po dobu maximálně 
24 hodin je dosaženo dokonalého 
vyrovnání nabití baterie, což zaručuje 
rovnoměrné vybíjení a opotřebovávání 
monobloků baterie. 

 



 

SPTMSTE3T15NREN 12 
 

Různé metody nabíjení a přednastavené hodnoty napětí je možné definovat pomocí „UComGP“. 
Použitím volitelného senzoru teploty externí baterie je aktivována kompenzace napětí v závislosti na teplotě a 
záložním napětí baterie (272V pro 20 bateriových bloků). 
 

a) Test baterie: během normálního provozu je baterie v pravidelných intervalech automaticky testována. 
Test baterie je rovněž možné spustit manuálně. Test slouží pro zajištění omezeného vybíjení baterie 
a vlivu na celkovou průměrnou životnost baterie. Pokud je výsledek testu negativní, na ovládacím 
panelu UPS (nebo vzdáleném panelu) se zobrazí varování. 

 
b) Ochrana proti pomalému vybíjení: u dlouhodobých provozů a pomalého vybíjení je před úplným 

vybitím baterie zvýšeno napětí na 1,8 V, jak je to doporučeno výrobci baterií pro zabránění stavu 
hlubokého vybití. 

 
c) Zvlněný proud: zvlněný nabíjecí proud (zbytkový střídavý proud) je jednou z nejdůležitějších příčin 

špatné spolehlivosti baterie a její snížené životnosti. Nabíječka baterie UPS má vysokofrekvenční 
provedení se zanedbatelnou hladinou zvlněného proudu. 

 
d) Omezení nabíjecího proudu baterie: nabíjecí proud baterie je omezen na hodnotu Cnom/8 (tj. 12,5% 

Cnom). 
 

e) Studený start: tato vlastnost umožňuje zapnutí měniče a napájení zátěže z baterie, když není 
k dispozici napájení ze zdroje elektrické energie. 

 
f) UPS bez baterií: UPS musí vždy pracovat s připojenými bateriemi. Pokud baterie nejsou připojeny, 

dojde k aktivaci alarmů a UPS nebude moci pracovat podle uvedené specifikace. 
 
 

> 6.3 MĚNIČ 
 
Měnič DC/AC přeměňuje stejnosměrný proud na stabilizovaný sinusový střídavý proud pro napájení zátěže. 
Když je UPS v režimu ON-LINE, je zátěž vždy napájena z měniče. 
Měnič má třífázové provedení a je na bázi IGBT (bipolární tranzistor s izolovaným hradlem). IGBT je tranzistor, 
který umožňuje vysoké pulzní frekvence (>16kHz). Provedení měniče je tříúrovňový typ NPC ze speciálních 
na míru vyrobených modulů IGBT. Díky tomu měnič poskytuje vysoce kvalitní výstupní napětí s nízkými 
úrovněmi šumu a vysokou provozní účinností. Kromě toho DSP mikroprocesorové ovladače zaručují statický 
a dynamický výkon v jakémkoliv provozním stavu. 
 
Nastavení napětí 
 
Výstupní napětí je možné nastavit použitím nezávislého ovládání fází a mikroprocesoru DSP, díky čemuž je 
dosaženo lepší statické a dynamické odezvy, jak je to podrobně uvedeno níže: 
 

a) Statický stav: Výstupní napětí měniče zůstává v rozsahu ±1% při jakémkoliv kolísání vstupního napětí 
v povoleném rozsahu. 

 
b) Dynamický stav: pro kolísání zatížení od 0 do 100% zůstává výstupní napětí v rozsahu definovaném 

třídou 1 normy EN 62040-3. 
 
  



 

SPTMSTE3T15NREN 13 
 

Nastavení frekvence 
 
Výstupní frekvence měniče je generována samostatně interním oscilátorem a je synchronizována s napájením 
bypassu. Stabilita frekvence závisí na provozních podmínkách: 
 

a) Stabilita frekvence 
a. Napájení ze zdroje elektrické energie je k dispozici: interní oscilátor následuje jakékoliv změny 

frekvence v napájení bypassu v závislosti na přednastavené hodnotě – běžně ±5% (možnost 
konfigurace od ±0,25% do ±10%). 

b. Napájení ze zdroje elektrické energie není k dispozici: měnič samostatně generuje frekvenci 
výstupního napětí se stabilitou ±0,01%. 

b) Rychlost změny frekvence 
Maximální rychlost změny výstupní frekvence z měniče (při přizpůsobování se napájení bypassu) je 1 
Hz/s (nastavitelná od 0,5 do 2 Hz/s). 

 
Zkreslení výstupního napětí 
 
Zkreslení vlny výstupního napětí měniče při lineárním zatížení je udržováno v rozsahu ±1%. Při nelineárním 
zatížení zkreslení napětí nepřekračuje ±3%, jak je to předepsáno normou EN62040-3. 
 
Přetížení 
 
Měnič je dimenzován pro provoz při proudovém přetížení po omezenou dobu (přečtěte si hodnoty uvedené v 
„Tabulce technických specifikací“). Když je omezená doba nebo hraniční hodnota přetížení překročena, je 
zátěž přepnuta na napájení z bypassu. 
 
Zkratová kapacita 
 
Když během provozu UPS dojde k proudové rázové vlně, měnič důkladně zanalyzuje výstupní napětí a proud, 
aby mohl zhodnotit, zda je zkrat skutečný nebo se jedná o přetížení. 
Hraniční hodnoty přetížení naleznete v tabulce technických specifikací. 
 
V případě, že UPS detekuje zkrat (VOUT <100 Volt): 

 Během provozu na baterie (porucha napájení z bypassu) může měnič u modelu UPS 125 kVA dodávat 
proud omezený na 270% po dobu 200 ms a poté (pokud zkrat ještě neodezněl) proud omezený na 
150% po dobu 300 ms. U řady MST 60÷100 kVA může měnič dodávat proud omezený na 150% po 
dobu 500 ms. 

 Když je k dispozici napájení ze zdroje elektrické energie, měnič přepne napájení na bypass, který 
bude dodávat omezený proud po dobu 1 sekundu (proud >103% a výstupní napětí <160 voltů). Pokud 
je proud větší než 150%, ale napětí nepřekračuje hraniční hodnotu (>160 Volt), UPS nerozpozná zkrat 
a bude pokračovat v napájení zátěže po dobu 1 minutu. Během této doby by mělo dojít ke spálení 
pojistek před a za UPS. 

 
Následující tabulka uvádí doporučená ochranná zařízení, která by měla být umístěna za UPS pro zaručení 
ochrany i v případě výpadku proudu. 
 

Ochrana výstupu (hodnoty doporučené pro selektivitu 

 60-100 125 

Rychlé pojistky (GI) Vstup (jmenovitý proud)/7 Vstup/4 

Magneto-termální spínače (křivka C) Vstup (jmenovitý proud)/7 Vstup/4 

Ultra rychlé pojistky (GF) Vstup (jmenovitý proud)/2 
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Symetrie výstupního napětí 
 
Symetrie výstupního napětí je za všech podmínek udržována v rozsahu ±1% pro souměrné zatížení a ±2% 
pro nesouměrné zatížení 100% (např. jedná fáze se jmenovitým zatížením a další dvě fáze bez zatížení). 
 
Úhel fázového posunu 
 
Výstupní napětí třífázového měniče má garantovaný úhel fázového dělení 120° ± 1° pro souměrné zatížení a 
100% pro nesouměrné zatížení. 
 

Graf třífázového měniče se zátěží 

 
 

> 6.4 STATICKÝ SPÍNAČ (Automatický bypass) 
 
Statický spínač je elektronické zařízení, které může automaticky převádět zátěže připojené k UPS na napájení 
z bypassu v nouzových situacích, jako například: 
 

a) Je provedeno manuální vypnutí měniče; 
b) Došlo k překročení hraničních hodnot přetížení měniče; 
c) Došlo k překročení hraničních hodnot vnitřní teploty; 
d) Došlo k poruše měniče; 
e) Stejnosměrné napětí překračuje povolený rozsah; 

 
Pokud v době přepnutí není napětí měniče sesynchronizované s napětím pomocného napájení, bude přepnutí 
zátěže provedeno s prodlevou přibližně 20 ms. Vzhledem k různým typům zatížení je možné tuto prodlevu 
nastavit pomocí „UComGP“ (10÷100 ms) nebo je možné přepnutí zrušit, pokud nedojde k synchronizaci napětí. 
 
Nouzové napájecí napětí 
 
Přepnutí na nouzové napájení je provedeno pouze tehdy, když je napětí a frekvence považováno za vyhovující 
pro napájení zátěže. Přepnutí může nastavit uživatel UPS na místě. 

 Rozsah napětí: ±10% (nastavitelný od -20% do +15%); 
 Rozsah frekvence: ±5% (nastavitelný od ±0,25% do ±10%) 

Přetížení 

KAPACITNÍ 
ZÁTĚŽ 

INDUKČNÍ 
ZÁTĚŽ 
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Statický spínač nemá žádná rychločinná ochranná zařízení pro zaručení maximální kontinuity. Ochrana proti 
nadproudu by měla být realizována pomocí ochranných zařízení v celém systému pro zajištění kompatibility 
UPS. 
 
Statický spínač UPS je dimenzován tak, aby odolala následujícím zatížením po určitou dobu. Při překročení 
uvedených hraničních hodnot se UPS automaticky vypne. 
 

 110% trvale 
 125% po dobu 60 minut 
 Až 150% po dobu 10 minut 

 
Tyristory s I2t (Tj=25°C) = 
 

 25.000 A2S pro 60 kVA 
 110.000 A2S pro 80 kVA 
 145.000 A2S pro 100/125 kVA 

 
Více podrobností o hraničních hodnotách přetížení naleznete v tabulce technických specifikací. 
 
Redundantní pomocné napájení pro automatický bypass 
 
Jednotka UPS je vybavena redundantním pomocným napájením pro činnost automatického bypassu i 
v případě že dojde k výpadku proudu z hlavního zdroje elektrické energie. 
Pokud při výpadku proudu z hlavního zdroje elektrické energie dojde k poruše UPS, je zátěž napájena přes 
automatický bypass. Procesorová deska a ovládací panel UPS nejsou napájeny, a proto jsou všechny 
kontrolky a displeje zhasnuté. 
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7. OVLÁDACÍ PANEL 
 
Ovládací panel se skládá z grafického displeje, 6 výstražných kontrolek LED a 4 funkčních kláves. 
Displej LCD má 5,1“ a obsahuje 16 řádků, na kterých může být umístěno maximálně 40 znaků. Rozlišení 
displeje je 240x128 pixelů v černobílé barvě. 
 

 
 

 Kontrolka LED provozu ze sítě  Kontrolka LED výměny baterií 

 Kontrolka LED provozu z baterie  Kontrolka LED režimu ECO 

 Kontrolka LED zatížení na bypass  Grafický displej 

 Kontrolka LED pohotovosti / alarmu   

 

F1, F2, F3, F4 =  FUNKČNÍ KLÁVESY. Funkce každé klávesy je zobrazena ve spodní části displeje 
a mění se podle jednotlivých menu. 

 
Hlášení na displeji jsou k dispozici v následujících jazycích: italština, angličtina, francouzština, němčina, 
španělština, polština, čínština a ruština. 
 
Uprostřed ovládacího panelu se nachází široká oblast grafického displeje, která poskytuje podrobný přehled 
o provozním stavu UPS v reálném čase. Pomocí ovládacího panelu může uživatel zapnout/vypnout UPS, 
sledovat naměřené elektrické hodnoty – zdroj elektrické energie, výstup, baterie atd. a nastavit základní 
provozní parametry UPS. 
 
  



 

SPTMSTE3T15NREN 17 
 

Níže je uvedeno schéma provozního stavu UPS. 
 

 
 

 Vstupní vedení  Vedení nabíječky baterie 

 Měnič PFC  Vedení baterie 

 Měnič  Zatížení % 

 Výstupní vedení měniče  Nabití baterie % 

 Automatický statický bypass   

 
Schéma uvádí stav tří napájecích modulů (měnič PFC, měnič, automatický statický bypass). 
Každý modul může výt v jednom z následujících tří stavů: 
 

 Modul je vypnutý 

 Modul je zapnutý v normálním provozním režimu 

 Alarm nebo zablokování modulu 

 
Následující symboly znázorňují proudění proudu do a z baterií (vybíjení/nabíjení) a stav kontaktů vstupu a 
měniče. 
 

 Modul je vypnutý 

 Modul je zapnutý v normálním provozním režimu 
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Displej je rozdělen na čtyři hlavní oblasti, které mají každá svou vlastní roli. 
 
1 OBECNÉ INFORMACE 
Oblast displeje, kde je neustále zobrazeno nastavené datum a čas a podle aktuální obrazovky model UPS 
nebo název menu, které je v dané době aktivní. 
 
2 ZOBRAZENÉ HODNOTY / NAVIGACE V MENU 
Hlavní oblast displeje určená pro zobrazování hodnot UPS (které jsou neustále aktualizovány v reálném čase) 
a různých menu, které uživatel může zvolit pomocí příslušných funkčních kláves. Jakmile je požadované menu 
zvoleno, zobrazí se v této oblasti displeje jedna nebo více stránek, které obsahují všechna data související se 
zvoleným menu. 
 
3 STAV UPS / CHYBY – PORUCHY 
Oblast displeje, kde je zobrazen provozní stav UPS. První řádek je vždy aktivní a neustále zobrazuje stav UPS 
v daném okamžiku. Druhý řádek je aktivní pouze v případě výskytu chyby a / nebo poruchy UPS a zobrazuje 
typ zjištěné chyby/poruchy. Napravo od každého řádku je zobrazen kód související s probíhající událostí. 
 
4 REGISTR UDÁLOSTÍ 
Tato oblast obsahuje chronologický záznam událostí (překročení rozsahu napájecího napětí, vysoká teplota, 
přetížení atd.) a alarmů. Registr může zapsat 960 událostí v režimu FIFO (First In First Out), které obsahují 
následující informace: kód události, popis události, datum a čas. 
 
Data jsou zobrazena na grafickém displeji pomocí kláves určených pro procházení stránek. Registr je možné 
stáhnout ve formátu TXT použitím konfiguračního softwaru „UComGP“. 
 
5 FUNKCE KLÁVES 
Tato oblast je rozdělená do čtyř polí, z nichž každé souvisí s funkční klávesou, která se nachází pod ním. 
Podle menu, které je aktivní v danou chvíli, se na displeji zobrazí funkce pro odpovídající klávesu v daném 
poli. 
 
Když dojde k alarmu, ozve se zvukový výstražný signál. 
 
Měřené hodnoty: 
 

 Vstupní napětí a frekvence 
 Napětí a frekvence bypassu 
 Výstupní napětí, proud a frekvence 
 Výstupní výkon (VA, W a %) 
 Maximální proud na výstupu 
 Napětí baterie 
 Proud baterie (nabíjení/vybíjení) 
 Interní teplota (logika ovládání, výkonové moduly, nabíječka baterie, interní baterie) 
 Externí teplota baterie 
 Záložní doba 
 Tvar vlny výstupního napětí/proudu a vstupního napětí 
 Výstupní výkon produkovaný UPS [kWh] 
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8. IZOLAČNÍ SPÍNAČE 
 
Jednotka UPS je vybavena následujícími izolačními spínači, které se nachází za předními dvířky. 
 

 SWMB 

Manuální bypass 

 SWOUT 

Výstup 

 SWIN 

Vstup 

 SWBYP 

Bypass (volitelný u některých verzí) 

 
 

9. KOMUNIKACE 
 
Komunikační porty 
 
Přední panel (za dveřmi) poskytuje přístup k následujícím komunikačním portům: 

 Sériový port k dispozici s konektorem RS232 a USB. 
(POZN.: použití jednoho konektoru automaticky vylučuje použití druhého konektoru). 

 Rozšiřující sloty (2x) pro další komunikační desky. 
 
Reléové karty 
 
Další rozšiřující slot je dostupný pro bez-napěťovou signálovou kartu (volitelně 250 Vac, 3A, 4 
programovatelné kontakty (MultiCom 382)). 
 
Řada MST disponuje další speciální reléovou kartou (MultiCom 392) s 8 programovatelnými reléovými alarmy 
(25 voltů, 1 amp) a 3 vstupy (dostupné na portu AS400). 
Konfigurace vstupu/výstupu může být provedena pomocí pokročilého konfiguračního softwaru, který mají 
k dispozici autorizovaní technici („UComGP“). 
Pro provedení instalace karty a konfigurace si přečtěte příslušný návod k obsluze. 
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Konektory RS232 a USB 
 

 
 
 
 
Komunikační sloty 
 
Jednotka UPS je vybavena dvěma rozšiřujícími sloty pro další komunikační desky, které je možné použít pro 
různé možnosti komunikace včetně: 

 Druhý sériový port RS232 

 Sériový duplikátor 

 Síťová karta s protokolem TCP/IP, http a SNMP 

 Port RS232 + RS485 s protokolem JBUS / 22#MODBUS 
 
Další informace o dostupných příslušenstvích naleznete na našich internetových stránkách. 
 
  

KONEKTOR RS232 KONEKTOR USB 

Číslo PINU SIGNÁL 

1 VBUS 

2 D- 

3 D+ 

4 Uzemnění 

 

Č. PINU NÁZEV TYP SIGNÁL 

1  IN  

2 TX OUT Sériové vedení TX 

3 RX IN Sériové vedení RX 

4    

5 Uzemnění POWER  

6  OUT  

7    

8 +15 V POWER Izolovaný přívod proudu 
15V ± 5% 80 mA max 

9 WKATX OUT Buzení přívodu proudu ATX
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Port AS400 
 

 

Č. PINU NÁZEV TYP FUNKCE 

1 15V PROUD Izolovaný pomocný přívod proudu +15V ± 5% 80 mA max.  

15 Uzemnění PROUD 
Uzemnění týkající se izolovaného pomocného přívodu 
proudu (15V) a vzdálených ovladačů (vzdálená aktivace, 
vzdálený bypass, vzdálená deaktivace). 

2 
Vzdálená 
aktivace 

VSTUP #1 
Připojení kolíku 2 do kolíku 15 na nejméně 3 sekundy 
způsobí zapnutí UPS. 

8 
Vzdálená 

deaktivace 
VSTUP #2 

Připojení kolíku 8 do kolíku 15 způsobí okamžité vypnutí 
UPS. 

7 
Vzdálený 
bypass 

VSTUP #3 

Připojení kolíku 7 do kolíku 15 způsobuje přepnutí dodávání 
proudu do napájeného vybavení z měniče na bypass. Po 
dobu tohoto připojení UPS pokračuje v provozu z bypassu, i 
když dojde k výpadku přívodu proudu na vstupu z elektrické 
sítě. Pokud je odstraněna spojka během napájení z elektrické 
sítě, UPS obnoví provoz z měniče. Pokud je spojka 
odstraněna v době, kdy není prováděno napájení z elektrické 
sítě, bude UPS znovu pracovat z baterie. 

4, 5, 12 
Vybití 
baterie 

VÝSTUP #1 
Signalizuje, že baterie je v provozu, když je kontakt 5/12 
uzavřený (1). 

6, 13, 14 
Provoz 
baterie 

VÝSTUP #2 
Signalizuje, že UPS pracuje z baterie, když je kontakt 6/14 
uzavřený. 

9, 10 Zablokování VÝSTUP #3 
Signalizuje, že se UPS nachází v režimu zamknutí, když je 
kontakt uzavřený (1). 

3, 11 Bypass VÝSTUP #4 
Signalizuje, že je vybavení napájeno přes bypass, když je 
kontakt uzavřený (1). 

 
POZN.: Obrázek znázorňuje kontakty uvnitř UPS, kterými může procházet maximální proud 0,5A a 42Vdc. 
 Pozice kontaktů zobrazených na obrázku je uvedena bez alarmů a signálů. 
 

(1) Výstup je možné naprogramovat použitím speciálního konfiguračního softwaru. 
 Uvedená funkce je standardní funkcí (tovární konfigurace). 

PORT AS400 

Zablokování 
Uzemnění 

B
yp

a
ss

V
zdálená aktivace

V
ybití baterie 

P
rovoz baterie

 

V
zdálený B

ypass 

V
zdálené vypnutí
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> 9.1 NOUZOVÉ VYPNUTÍ (R.E.P.O.) 
 
Izolovaný vstup slouží pro vypnutí UPS ze vzdáleného místa v případě výskytu nouzové situace. UPS je 
standardně dodáván se zkratovanými svorkami „Vzdáleného nouzového vypnutí“ (R.E.P.O.). Při instalaci 
odstraňte zkratovací propojku a připojte svorky do běžně sepnutého kontaktu vypínacího zařízení použitím 
kabelu s dvojitou izolací. 
Když je aktivováno nouzové vypnutí pomocí vzdáleného tlačítka pro nouzové zastavení nebo jiného zařízení, 
dojde k otevření R.E.P.O. a UPS přejde do pohotovostního stavu a je přerušeno napájení zátěže z UPS.  
Obvod R.E.P.O. je samo-napájecí pomocí obvodů typu SELV. Z toho důvodu není vyžadováno žádné napětí 
z externího zdroje elektrické energie. Když je obvod uzavřený (normální stav), proudí v něm max. 15 mA. 
Poté, co dojde k nouzovému vypnutí, UPS se vrátí do on-line provozního režimu pouze tehdy, když obdrží 
příkaz spuštění z ovládacího panelu (za předpokladu, že zařízení pro vzdálené nouzové vypnutí není stále 
aktivní). 
 

> 9.2 EXTERNÍ SYNCHRONIZACE 
 
Na zadní straně UPS jsou k dispozici různé řídicí signály pro zjišťování informací o stavu prostředí 
(zapnutí/vypnutí spínačů) namísto signálu teploty nebo synchronizace. 
 
Tento neizolovaný vstup je možné použít pro synchronizaci výstupu měniče s vhodným signálem pocházejícím 
z externího zdroje. Je nezbytné, aby byla jednotka UPS Multi Sentry použita v kombinaci se statickými 
přepínacími systémy. 
 
Pokud je potřeba provést instalaci, postupujte podle následujících pokynů: 

 Použijte oddělovací transformátor s izolovaným jednofázovým výstupem (SELV) v rozsahu 12-24 V 
AC s výkonem ≥ 0,5 VA. 

 Připojte sekundární obvod transformátoru do svorky „EXTERNAL SYNC“ použitím kabelu s dvojitou 
izolací a průřezem 1 mm2. 

 
Externí synchronizaci je možné aktivovat prostřednictvím pokročilého konfiguračního softwaru („UComGP“), 
který mají k dispozici autorizovaní technici. 
 

 
  

A1 – A2: Připojení pro  
signál externí 
synchronizace 

A1 – A2: Připojení pro 
signál externí 
synchronizace 

A3 – A4: Připojení pro 
vzdálený pomocný 
bypass údržby 

A5 – A6: Připojení pro 
vzdálený pomocný 
spínač výstupu 

EXT BATT TEMP 
Připojení pro externí 
sondu teploty baterie 
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> 9.3 MONITOROVACÍ A ŘÍDICÍ SOFTWARE 
 
Jednotka UPS je dodávána s monitorovacím a řídicím softwarem Powershield3 UPS, který poskytuje 
následující: 
 

 Chronologické zaznamenávání událostí 
 Správa provozního stavu UPS 
 Podpora emailu, modemu a SNMP 
 Postupné vypnutí a odpojování zátěže v síťovém prostředí 

 
 

> 9.4 KONFIGURAČNÍ SOFTWARE 
 
Následující tabulka uvádí seznam konfigurací UPS, které může uživatel upravit pomocí ovládacího panelu. 
 

FUNKCE POPIS STANDARD MOŽNÉ KONFIGURACE 

Jazyk * 
Slouží pro volbu 
jazyka na displeji 

Angličtina 

 Angličtina 
 Italština 
 Němčina 
 Francouzština 
 Španělština 
 Polština 
 Ruština 
 Čínština 

Výstupní napětí 
Volba jmenovitého 
výstupního napětí 

(fáze / neutrál) 
230 V 

 220 V 
 230 V 
 240 V 

Zvukový alarm 
Volba provozního 
režimu zvukového 

alarmu 
Redukovaný 

 Normální 
 Redukovaný: nezní kvůli krátkodobému 

zásahu bypassu 

Provozní režim** 
Volba jednoho ze čtyř 
různých provozních 

režimů 
ON LINE 

 On line 
 Eco 
 Smart active 
 Stand-by off 

Alarm vybití 
baterie ** 

Nastavení 
odhadované doby pro 

varování o vybité 
baterii 

3 minuty  1 – 7 v krocích po 1 min. 

Datum a čas 
Nastavení vnitřních 

hodin UPS 
  

 
*  Stisknutím klávesy F1 a F4 zároveň po dobu delší než 2 s dojde k automatickému vrácení jazyka na 

angličtinu. 
**  Změnu funkce je možné zablokovat pomocí konfiguračního softwaru. 
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Autorizovaní servisní technici mohou upravovat všechny konfigurace UPS prostřednictvím konfiguračního 
softwaru („Konfigurátor“ v programu „UComGP“), jak je to znázorněno níže: 
 

FUNKCE POPIS STANDARD MOŽNÉ KONFIGURACE 

ZÁKLADNÍ    

Provozní režim 
Volba jednoho z pěti různých 

provozních režimů 
On line 

 On line 
 Eco 
 Smart Active 
 Stand-By Off 
 Frekvenční měnič 

Výstupní napětí 
Volba jmenovitého výstupního 

napětí (fáze – neutrál) 
230 V 

 220 ÷ 240 krok po 1 V 
 200 V s poklesem výkonu 
 200 V s poklesem výkonu 

Jmenovitá výstupní 
frekvence 

Volba jmenovité výstupní 
frekvence 

50 Hz 
 50 Hz 
 60 Hz 

Automatický restart 
Doba čekání na automatický 
restart po obnovení napájení 

z elektrické sítě 
5 sekund 

 Deaktivováno 
 Prodleva: 1 – 255 krok po 1 s 

Automatické vypnutí 
Automatické vypnutí UPS při 

provozu na baterii, je-li hodnota 
nabití menší než 5% 

Deaktivováno
 Aktivováno 
 Deaktivováno 

Ztišení bzučáku 
Volba provozního režimu 

akustického alarmu 
Ztišený 

 Normální 
 Ztišený: není aktivní během 

krátkodobého zásahu 
bypassu 

Vypnutí zásuvky pro 
sdílení proudu 

Volba provozního režimu 
pomocné zásuvky 

Vždy 
připojena 

 Vždy připojena 
 Odpojení po n sekundách 
činnosti na baterii 

 Odpojení po n sekundách od 
signálu vybití baterie 

 (Prohlédněte si návod ke 
konfiguračnímu softwaru) 

Časovač 
Naprogramované (každodenní) 

spuštění/vypnutí UPS 
Deaktivován 

 Časovač je zapnutý (hh:mm) 
 Časovač je vypnutý (hh:mm) 

FUNKCE POPIS STANDARD MOŽNÉ KONFIGURACE 

POKROČILÉ    

Omezení autonomní 
činnosti 

Maximální doba provozu na 
baterii 

Deaktivováno
 Deaktivováno (kompletní 

vybití baterie) 
 1 – 65534 krok po 1 s 

Maximální zatížení Volba hranice přetížení Deaktivováno
 Deaktivováno 
 0 – 103 krok po 1 % 

Prodleva spuštění 
Power Walk-in 

Nastavitelná prodleva pro 
spuštění Power Walk-in 

3 sekundy 
 Deaktivováno (nastavení 0 s) 
 Aktivováno 1 – 120 s krok po 

1 s 
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Trvání Power Walk-in 
Nastavitelná prodleva pro 
spuštění Power Walk-in 

Deaktivováno
 Deaktivováno (nastavení 0 s) 
 Aktivováno 1 – 125 s krok po 

1 s 

Automatické spuštění 
systému 

Automatické spuštění UPS Deaktivováno
 Deaktivováno 
 Aktivováno 

Vstupní proud UPS 
Zobrazení vstupního proudu 

UPS na displeji 
Deaktivováno

 Deaktivováno 
 Aktivováno 

Rychlost 
synchronizace 

bypassu 

Volba rychlosti synchronizace 
měniče s vedením bypassu 

1,0 Hz/s 

 0,5 Hz/s 
 1,0 Hz/s 
 1,5 Hz/s 
 2,0 Hz/s 

Zablokování panelu 
pro změnu 

konfigurace 

Deaktivace nastavení UPS 
z ovládacího panelu 

Nastavení je 
aktivováno 

 Nastavení je aktivováno 
 Nastavení je deaktivováno 

Kód displeje 
Zablokování přístupu do menu 

displeje (menu parametrů, stavu 
a alarmů zůstanou aktivní) 

Deaktivován 

 Aktivována a nastavena 
posloupnost kódu (4 volicí 
znaky, 6 číslic: 4096 možných 
kódů). 

Zablokování panelu 
pro aktivaci příkazů 

Deaktivace příkazů 
z ovládacího panelu 

Příkazy jsou 
aktivovány 

 Příkazy jsou aktivovány 
 Příkazy jsou deaktivovány 

Externí 
synchronizace 

Zdroj synchronizace pro výstup 
měniče 

Z vedení 
bypassu 

 Z vedení bypassu 
 Z externího vstupu 
 Z vedení bypassu, pokud je 

v rozsahu, jinak z externího 
vstupu 

Externí teplota Aktivace činnosti senzoru 
teploty externí baterie 

Deaktivována

 Deaktivována 
 Aktivována (pro plovoucí 

napětí a ne pro dobíjení) 
 Neupravitelná kompenzace 

3,3 mV°C / článek v rozsahu 
25-50°C 

Rychlost komunikace 
slotu 1 

Rychlost komunikace pro 
sériový port (slot 1) 

1200 bps 

 1200 bps (PRTK 
GPSER11201..) 

 9600 bps (PRTK 
GPSER19601..) 

Rychlost komunikace 
slotu 2 

Rychlost komunikace pro 
sériový port (slot 2) 

1200 bps 

 1200 bps (PRTK 
GPSER11201..) 

 9600 bps (PRTK 
GPSER19601..) 
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FUNKCE POPIS STANDARD MOŽNÉ KONFIGURACE 

BYPASS    

Oddělené vedení 
bypassu 

Vedení bypassu UPS je 
oddělené od vedení 

usměrňovače 

Oddělené 
vedení 

bypassu 

 Běžné vedení bypassu 
 Oddělené vedení bypassu 

Automatické spuštění 
bypassu 

UPS se spustí a zátěž je 
napájena, jakmile je obnoveno 

vedení bypassu 
Deaktivováno

 Deaktivováno 
 Aktivováno 

Režim bypassu 
Volba režimu použití vedení 

bypassu 

Aktivováno / 
vysoká 
citlivost 

 Aktivováno / vysoká citlivost 
 Aktivováno / nízká citlivost 
 Deaktivováno se 

synchronizací vstupu/výstupu 
 Deaktivováno bez 

synchronizace vstupu/výstupu

Bypass aktivní 
v pohotovostním 

stavu 

V pohotovostním režimu UPS je 
zátěž napájena z bypassu 

Deaktivováno 
(zátěž není 
napájena) 

 Deaktivováno (zátěž není 
napájena) 

 Aktivováno (zátěž je 
napájena) 

Povolená odchylka 
frekvence bypassu 

Volba povoleného rozsahu 
vstupní frekvence pro přepnutí 
na bypass a pro synchronizaci 

výstupu 

±5% 

 ± 0,25% 
 ± 0,25% 
 ± 0,75% 
 ± 1 ÷ ± 10% krok po 1% 

Min. – max. hranice 
napětí bypassu 

Volba povoleného rozsahu 
napětí pro přepnutí na bypass 

Spodní:180V 
Horní: 264V 

 Spodní: 180 ÷ 220V krok po 
1V 

 Horní: 240 ÷ 264V krok po 1V

Citlivost zásahu 
bypassu 

Ovládání citlivosti tvaru vlny 
výstupu měniče 

0,5 ms  0,5 ÷ 10 ms krok po 0,1 ms 

Prodleva přepnutí na 
bypass bez 

synchronizace 

Prodleva přepnutí na bypass 
bez synchronizace s měničem-

zdrojem elektrické energie 
10 ms 

 0 (přepnutí je deaktivováno) 
 10 ÷ 100 ms krok po 10 ms 

Citlivost režimu ECO 
Volba citlivosti aktivace během 

provozu v režimu ECO 
Normální 

 Nízká 
 Normální 
 Vysoká 

Min. – max. hranice 
režimu ECO 

Volba povoleného rozsahu 
napětí pro provoz v režimu ECO

Spodní:200V 
Horní: 253V 

 Spodní: 180 ÷ 220V krok po 
1V 

 Horní: 240 ÷ 264V krok po 1V
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FUNKCE POPIS STANDARD MOŽNÉ KONFIGURACE 

BATERIE    

UPS bez baterie 
Provozní režim bez baterie (pro 

měniče/stabilizátory napětí) 
S bateriemi 

 S bateriemi 
 Bez baterií 

Doba vybité baterie 
Doba autonomní činnosti při 

aktivaci výstrahy vybité baterie
3 minuty  1 - 255 min, krok po 1 min 

Napětí pro 
automatický restart 

Minimální napětí baterie pro 
automatický restart 

236 V  200 ÷ 260V, krok po 1 V 

Automatický test 
baterie 

Časový interval pro automatický
test baterie 

40 hodin 

 Deaktivováno 
 1 ÷ 273 hodin, krok po 1 h 
 1 ÷ 39 dní v definovanou 

hodinu 
 Jednou měsíčně v definovaný 

den a hodinu 

Paralelní společná 
baterie 

Společná baterie pro paralelní 
systémy UPS 

Deaktivováno
 Deaktivováno 
 Aktivováno 

Kapacita interní 
baterie 

Jmenovitá kapacita interní 
baterie 

Různá 
v závislosti na 
modelu UPS 

 0 - 18 Ah, krok po 1 Ah 

Kapacita externí 
baterie 

Jmenovitá kapacita externí 
baterie 

7Ah pro UPS 
bez interních 
baterií, 0Ah v 

ostatních 
případech 

 0 ÷ 999, krok po 1 Ah 

Algoritmus nabíjení 
baterie 

Algoritmus a hranice nabíjení 
baterie (#) 

Dvou-
úrovňové 

 Plovoucí 
 Dvou-úrovňové 
 Cyklické 
 Při uvedení do provozu 

Nabíjecí proud baterie 
Procentní hodnota nabíjecího 

proud ve srovnání se 
jmenovitou kapacitou baterie 

12%  3 ÷ 50%, krok po 1% 

Interní nabíječka 
Jmenovitý proud nabíjení interní 

nabíječkou baterií 

Různá 
v závislosti na 
modelu UPS 

 6 ampér 
 10 ampér 
 20 ampér 
 25 ampér 

Přídavná nabíječka 
(externí) 

Jmenovitý proud nabíjení 
externí nabíječkou baterií (není 

uvnitř UPS) 
0 A  0 ÷ 100A, krok 1 ampér 
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FUNKCE POPIS STANDARD MOŽNÉ KONFIGURACE 

EXTERNÍ V-V    

Model karty V/V 
Volba typu rozšiřující reléové 

karty 
MultiCom 382 

[4 výstupy] 
 MultiCom 382 [4 výstupy] 
 MultiCom 392 [8 výstupy] 

Režim vstupního 
kontaktu #3 

Nastavení portu vstupního 
kontaktu (port AS400 nebo 

MultiCom 382) 
 

Přečtěte si návod ke 
konfiguračnímu softwaru. 

Režim výstupního 
kontaktu #1-#2-#3-#4 

Nastavení portu výstupního 
kontaktu (port AS400 nebo 

MultiCom 382) 
 

Přečtěte si návod ke 
konfiguračnímu softwaru. 

Režim/ logika/ 
prodleva výstupního 

kontaktu #1 - #8 

Nastavení portu výstupního 
kontaktu (MultiCom 392) 

 
Přečtěte si návod ke 
konfiguračnímu softwaru. 

 

(#) Konfigurace napětí baterií 

Hraniční hodnoty 
baterií 

Nabíjecí napětí ±286 V  ±260 ÷ ±300 V 

Plovoucí napětí ±273 V  ±260 ÷ ±300 V 

Nízké napětí baterie ±220 V  ±210 ÷ ±240 V 

Vybíjecí napětí ±204 V  ±190 ÷ ±230 V 

Nabíjecí proud 12 %  3 ÷ 50 % 

 
 

10. SKŘÍŇ UPS 
 
Skříň je vyrobena z pozinkovaného plechu s krytím IP20 (stupeň ochrany proti vniknutí vody a prachu), což 
platí i když jsou přední dveře otevřené. 
 
Ventilace probíhá přes zadní panel. Vzduch proudí z přední části do zadní části. 
 
U hlavních částí (včetně výkonového modulu) je monitorována teplota. 
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11. VOLITELNÉ VYBAVENÍ 
 

> 11.1 KOMUNIKACE 
 
PowerNETGuard je centralizovaný správní a řídicí software UPS využívající komunikační protokoly SNMP. 
Jedná se o ideální nástroj pro správu UPS pro datová centra IT/EDP a středně velkých a velkých sítě. 
 
Mezi hlavní vlastnosti softwaru patří: 
 

 Různé úrovně zobrazení geografických oblastí, plánů budov, map. 
 Přístup pro více uživatelů s různými úrovněmi zabezpečení. 
 Kompatibilita s SNMP prvky normy RFC 1628. 
 Grafické znázornění zálohování souboru provozních parametrů 
 Upozornění na alarmy prostřednictvím emailu a SMS 
 Integrovaný Wap server pro zobrazení alarmů 
 Provoz s operačními systémy Windows (98, ME, NT, 2000, 2003, a Xp), Linux, Mac OS X, Solaris 8 a 

9. 
 
Hardware 
 
K dispozici jsou dva sloty, kam je možné připojit jedno nebo dvě následující volitelné vybavení: 
 
NetMan 204: síťový prvek NetMan umožňuje správu UPS přes LAN použitím některého ze základních 
síťových komunikačních protokolů TCP/IP, HTTP, HTTPS a síťového rozhraní (SNMP). UPS se zařízením 
NetMan umožňuje jednodušší integraci do středně velkých a velkých sítí a poskytuje spolehlivé komunikace 
mezi UPS a použitími řídicími systémy. 
 
MultiCom 302: převodník protokolů Modbus/Jbus přes výstup RS232 nebo RS485 pro monitorování UPS, 
například ze systému správy budovy BMS. Převodník rovněž poskytuje druhou samostatnou sériovou linku 
RS232, kterou mohou používat další zařízení, jako například NetMan nebo počítač. 
 
MultiCom 352: sériový duplexer, který umožňuje připojení dvou zařízení do jednoho sériového portu na UPS. 
Toto zařízení se používá v případě většího počtu sériových připojení a mnohonásobného dotazování UPS a 
je ideálním řešením pro LAN sítě s firewallem. 
 
MultiCom 382: poskytuje sadu reléových kontaktů pro signalizaci alarmu a stavu UPS. Kontakty jsou připojené 
pře svorkovnici. Signálové kontakty zahrnují Nouzové vypnutí (EPO), Vzdálené vypnutí (RSD), Provoz na 
baterii, Provoz na bypass, Alarm, a Vybitá baterie. Kontakty jsou přepínací a v normálním stavu rozpojené. 
 
MultiCom 401: jedná se o externí příslušenství, pomocí kterého můžete připojit UPS do sítě Profibus DP. 
Použitím tohoto zařízení je možné správu a monitoring UPS začlenit do řídicího systému prostřednictvím jedné 
z provozních sběrnic, které jsou široce používané v průmyslu pro komunikaci mezi systémy pro 
řízení/automatizaci a použitými vstupy/výstupy. 
 
Multi V/V: Multi V/V má konfigurovatelné signálové kontakty vstupu a výstupu, které umožňují integraci UPS 
s řídicími systémy. Toto zařízení je možné použít pro připojení dvou zařízení do sériového komunikačního 
portu UPS a rovněž může komunikovat použitím protokolu MODBUS/JBUS na vedení RS485. 
 
MultiCom 372: MultiCom 372 poskytuje UPS další sériový port. Karta disponuje vstupy nouzového vypnutí 
(EPO) a vzdáleného vypnutí (RSD) se svorkovnicemi. 
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Sada pro AS400 a i-série: IBM AS400 disponuje vlastností s jednoúrovňovou pamětí, která zajišťuje, že 
systém musí být vypínán řízeným a uspořádaným způsobem. Pokud UPS není chráněna, není ani AS400 
chráněno před výpadkem proudu z elektrické sítě. Krátkodobý výpadek proudu může způsobit poškození 
hardwaru, ztrátu dat a zdlouhavé restartování. Sada rozhraní AS400 Riello UPS umožňuje připojení UPS k 
AS400 pro aktivaci řízeného vypnutí systému v případě výpadku proudu z elektrické sítě. 
 
Multi Panel: Multi Panel je vzdálené monitorovací zařízení, které poskytuje podrobný přehled o stavu UPS 
v reálném čase. Toto zařízení je kompatibilní se všemi UPS Riello a může zobrazit hodnoty pro konkrétní 
vstup a výstup UPS a sadu baterií. Multi Panel disponuje grafickým displejem s vysokým rozlišením, který 
umožňuje zobrazení informací v 7 jazycích: angličtině, italštině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině a 
čínštině. Multi Panel je vybaven 3 samostatnými sériovými porty, z nichž jeden umožňuje monitoring UPS 
prostřednictvím protokolu MODBUS/JBUS (na sériovém vedení RS485 nebo RS232). Další porty je možné 
použít po zařízení, jako je například Netman nebo pro software PowerShield3 běžící na počítači. 
 
 

> 11.2 SENZOR TEPLOTY EXTERNÍ BATERIE 
 
UPS disponuje speciálním vstupním bodem pro měření teploty uvnitř externí bateriové skříně a zobrazení 
teploty na displeji UPS. 
Speciální sada dodávaná výrobcem obsahuje bipolární kabel s dvojitou izolací o délce 6 metrů. Použití 
bipolárního kabelu bez izolace vystavuje UPS a uživatele nebezpečím, která vyplývají z nedostatečné izolace, 
protože měřená data budou závislá přímo na uzemnění UPS. 
Po provedení instalace zařízení je možné provést jeho konfiguraci prostřednictvím softwaru („UComGP“), který 
mají k dispozici autorizovaní technici. 
 
 

> 11.3 EXTERNÍ BYPASS ÚDRŽBY 
 
Externí vzdálený bypass údržby je možné nainstalovat na UPS pro možnost výměny UPS bez přerušení 
napájení zátěže. 
Když je zvolena tato možnost, je nezbytné připojit svorku „SERVICE BYPASS“, která se nachází uvnitř UPS, 
do pomocného „Normálně rozpojeného“ kontaktu spínače „BYPASSU PRO ÚDRŽBU“. Činností tohoto 
spínače dojde k sepnutí pomocného kontaktu, který informuje UPS, že je bypass údržby připojen. Absence 
tohoto připojení může způsobit přerušení dodávání proudu do napájeného vybavení a poškození UPS. 
 
Poznámka: Vždy zkontrolujte, zda je instalace vzdáleného bypassu údržby kompatibilní se zvolenými 
možnostmi transformátoru pro UPS (přečtěte si odstavec 11.6 Volitelný transformátor). 
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> 11.4 BATERIOVÉ SKŘÍNĚ 
 
Bateriová skříň slouží pro zajištění vhodné zálohy, když dojde k výpadku proudu z elektrické sítě. Počet baterií 
umístěných v bateriové skříni se mění v závislosti na výkonu UPS. Z toho důvodu je nutné pečlivě zkontrolovat, 
aby DC výkon skříně baterie odpovídal výkonu UPS. 
UPS může monitorovat stav spínače baterie umístěného na skříni prostřednictvím pomocného kontaktu 
spínače, který je připojený do MultiCom 392, a správné konfigurace karty pomocí programu „UComGP“. 
(Vyhrazeno pro autorizovaný personál). 
 
Níže je znázorněna konfigurace bateriové skříně. 
 

 
 
Další řešení mohou být zrealizována na místě, ale je nutné dbát následujících pokynů: 
- Konstrukce bateriové skříně musí odpovídat výše uvedený specifikacím. 
- Počet baterií musí zůstat konstantní (20+20 12-ti voltových monobloků). 
- Kapacita baterie (vyjádřená v Ah) musí být v rozsah 4 až 20 násobku dostupného nabíjecího proudu 
(prohlédněte si tabulku technických specifikací). 
 

MODELY BATERIOVÉ SKŘÍNĚ AB 1600 480–S5 AB 1900 480-V9 

ROZMĚRY (mm) 
V x D x H 

 
730 kg 

(150 prázdná)  
1400 kg 

(200 prázdná) 

 

PŘIPOJENÍ 
BATERIE UPS 

BATERIE 

BATERIE 
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> 11.5 PŘÍDAVNÁ NABÍJEČKA BATERIE 
 
Jednotka UPS může být výrobcem vybavena výkonnější nabíječkou baterie namísto standardní nabíječky 
(MST 60 – 100). 
 
Výkonnější nabíječku je možné nainstalovat místo standardní nabíječky i v místě provozu použití speciální 
instalační sady (MST 60 – 100). 
 

Model MST 60-80-100 kVA 

Standardní nabíječka baterie 10 ampér 

Výkonnější nabíječka baterie 20 ampér 

 

> 11.6 VOLITELNÉ TRANSFORMÁTORY 
 
Je možné nainstalovat externí transformátor. Možnosti transformátoru jsou následující: bez změny provedení 
neutrálního bodu, galvanická izolace a výstupní napětí (stoupající nebo klesající). 
 
Schémata elektrického připojení 
 
Následující výkresy poskytují obecný přehled možných scénářů instalace. 
Každá konfigurace by měla být pečlivě zvážena v závislosti na skutečném prostředí instalace. 
 

Poznámka: Externí transformátor mění provedení neutrálu instalace. Z toho důvodu se v případě instalace 
„vzdáleného bypassu údržby“ musí transformátor nacházet před ním (pokud se jedná o transformátor na 
straně vstupu) nebo za ním (pokud se jedná o transformátor na straně výstupu). 

 
UPS bez změny provedení neutrálního bodu 

 
 

UPS s galvanickou izolací vstupu 
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UPS s galvanickou izolací výstupu 

 
 

UPS bez změny provedení neutrálního bodu a se vstupem odděleného bypassu 

 
Odstraňte případné propojky mezi izolačními spínači SWIN a SWBY. 

 
UPS s galvanickou izolací vstupu a se vstupem odděleného bypassu 

 
Odstraňte případné propojky mezi izolačními spínači SWIN a SWBY. 

 
UPS s galvanickou izolací výstupu a se vstupem odděleného bypassu 

 
Odstraňte případné propojky mezi izolačními spínači SWIN a SWBY. 
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Oddělený bypass na odděleném vedení: 
 
Neutrál vedení vstupu a neutrál bypassu jsou propojeny uvnitř vybavení, a proto musí být připojeny do stejného 
potenciálu. Pokud jsou použity dva rozdílné zdroje proudu, je nutné použít izolační transformátor na jednom 
ze vstupů. 
 
Poznámka: ve všech třech následujících případech se neutrály napájení vstupů usměrňovače a 
bypassu liší. Za předpokladu, že UPS propojí oba vstupy je nutné zajistit, aby připojení uzemnění bylo 
provedeno buď na neutrálu vedení bypassu, nebo na neutrálu vedení usměrňovače, ale nikoliv na obou 
neutrálech. 
 

UPS se vstupem odděleného bypassu s galvanickou izolací vedení bypassu 

 
Odstraňte případné propojky mezi izolačními spínači SWIN a SWBY. 

 
UPS se vstupem odděleného bypassu s galvanickou izolací vedení usměrňovače 

 
Odstraňte případné propojky mezi izolačními spínači SWIN a SWBY. 

 
UPS se vstupem odděleného bypassu připojeným do samostatného napájecího vedení a 

s galvanickou izolací na obou vedení vstupu 

 
Odstraňte případné propojky mezi izolačními spínači SWIN a SWBY. 
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> 11.7 ODDĚLENÉ VEDENÍ VSTUPU 
 
Všechny jednotky UPS MST řady 10 – 100 jsou vybaveny běžnými vstupy běžnými vstupy pro usměrňovač a 
bypass. Nicméně UPS může být továrně vybavena odděleným vedením (verze se „dvěma vstupy“). 
Standardní UPS je možné předělat na verzi se „dvěma vstupy“ v místě provozu UPS provedením instalace 
speciální sady, kterou zajistí autorizovaný personál řádně vyškolený k provádění těchto úkonů. 
Existují čtyři speciální sady pro různý výkon UPS (MSM 10÷20; MST 10÷20; MST 30÷40; MST 60÷100). 
Pokud je UPS upravena z verze s jedním vstupem na verzi se „dvěma vstupy“, je nutné podle toho upravit i 
ochranu UPS (přečtěte si návod k instalaci). 
 
Všechny verze UPS řady MST 125 kVA jsou vybaveny jedním napájeným vstupem. Odstranění 
propojovacích kabelů paralelního vstupu je možné oddělit vedení bypassu přímo od vedení usměrňovače 
v místě provozu UPS. Tato činnost zaručí oddělení obou napájených vedení prostřednictvím dvou spínačů, 
které se nachází na UPS (SWIN-SWBYP). 
 

> 11.8 PODOBNÉ ZÁSUVKY 
 
Všechny verze UPS řady MST 10÷125 kVA mohou být továrně vybaveny sadou pomocných zásuvek (“Aux 
sockets”). 
Je možné nainstalovat pomocné zásuvky v místě provozu UPS použitím sady uvedené v ceníku. 
Sada obsahuje dvě pomocné zásuvky („EnergyShare“ a pomocný výstup) přímo připojené k výstupu 
(prohlédněte si následující schéma). 
 

 
 
ENERGYSHARE 
Programovatelná zásuvka výstupu (volitelná), která umožňuje automatické odpojení zátěže, která je do ní 
připojena, za určitých provozních podmínek. Události, které určují automatické odpojení zásuvky 
EnergyShare, může uživatel zvolit pomocí konfiguračního softwaru („UComGP“). 
 
POMOCNÝ VÝSTUP 
Jedná se o zásuvku výstupu (volitelná), která je přímo připojená do výstupu UPS a poskytuje pomocné 
napájení (230 V /max 10 A). 
 
POZNÁMKA: Pokud je spínač výstupu (SWOUT) sepnutý, zatímco je jednotka UPS zapnutá, jsou obě 
zásuvky napájené elektrickou energií. 
Když je aktivován spínač manuálního bypassu (SWMB) spínač výstupu (SWOUT) se rozpojí a UPS se 
vypne a obě zásuvky nejsou nadále napájené elektrickou energií. 
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> 11.9 SKŘÍŇ S PODSTAVCEM 
 
Jedná se o volitelné příslušenství kompatibilní s Multi Sentry 60-80-100 kVA. 
Toto příslušenství umožňuje zvýšené umístění UPS a vytvoření prostoru pod UPS pro jednodušší vedení 
kabeláže do svorkovnice UPS (Vstup/Výstup/Baterie). 
 
Toto příslušenství je k dispozici jako samostatná položka, nicméně je možné jakoukoliv UPS řady 60/80/100 
kVA Multi Sentry dodat z továrny s již namontovanou skříní s podstavcem. S touto úpravou bude UPS o 250 
mm vyšší než standardní verze (1850 mm).  
Prohlédněte si příslušný návod k instalaci. 
 
 

12. PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Okolní teplota v místnosti 0 – 40°C 

Maximální provozní teplota 40°C 

Doporučená provozní teplota pro optimální výkon 
baterie 

20 až 25°C 

Teplota uskladnění 
-25° až +60 °C (UPS) 

-15° až +40 °C (UPS s baterií) 

 
 

13. TECHNICKÁ DATA 60-125 kVA 
 

Mechanické vlastnosti 
Výkon UPS (kVA) 

60 80 100 125 

Rozměry (mm) 
 

 Šířka 
 Hloubka 
 Výška 

 

 
 

500 
850 

1600 

 

 
 

650 
830 

1600 

Hmotnost (kg) 190 200 220 250 

Ventilace Nucená prostřednictvím vnitřních ventilátorů 

Krytí IP skříně IP20 

Vstup kabelu Ze spodní části / ze zadní strany 

Barva RAL 7016 
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Elektrická data 
Výkon UPS (kVA) 

60 80 100 125 

VSTUP  

Jmenovité napětí 380-400-415 Vac tři fáze plus neutáal 

Vstupní proud(1) 104 138 172 211 

Rozsah napětí (bez přepnutí na 
napájení z baterie) 

320 to 480 V při 100% zatížení 
240 to 480 V při 50% zatížení 

Jmenovitá frekvence 50 nebo 60 Hz 

Povolený rozsah vstupní frekvence 40 až 72 Hz 

Celkové harmonické zkreslení (THDi) a 
účiník při plném zatížení a zdroji 
THDv<1% 

THDi 2,5 % ; 0,99 pf 

Postupné spuštění usměrňovače 
(trvání Power Walk-in) 

Může být naprogramováno od 1 do 125 sekund v krocích po 
1 sekundě (standardně deaktivováno) 

Nastavitelná prodleva pro spuštění 
usměrňovače (prodleva spuštění 
Power Walk-in) 

Může být naprogramováno od 1 do 120 sekund v krocích po 
1 sekundě (standardně 3 sekundy) 

 
(1) Uvedená hodnota vstupního proudu platí pro následující obecné podmínky: 

 Zatížení výstupu při 0,9 pf 
 Vstupní napětí 346 voltů 
 Nabíjecí proud baterie 25 ampér (10 ampér u 60/80/100 kVA) 

 

Elektrická data 
Výkon UPS (kVA) 

60 80 100 125 

DC SBĚRNICE A SADA BATERIE  

Počet článků baterie 120+120 

Plovoucí napětí 
(2,27 V/el. , nastavitelné) 

273+273 Vdc 

Pomocné napětí 
(2,4 V/el. , nastavitelné) 

288+288 Vdc 

Zbytkové napětí – závisí na zátěži 
(1,6 V/el. , nastavitelné) 

192+192 Vdc 

Maximální proud baterie (A) 150 200 250 300 

Standardní nabíječka baterie(2) Jmenovitý 10 ampér 
Jmenovitý 
25 ampér 

 Plné zatížení 
 Zatížení 95% 
 Zatížení 90% 

10 A 
13 A 
23 A 
25 A 

Výkonnější nabíječka baterie (2) 
(prohlédněte si odstavec 11.5) 

20 A  

 Plné zatížení 
 Zatížení 95% 
 Zatížení 90% 
 Zatížení 88% 

10 A 
15 A 
18 A 
20 A 

20 A 
(0-100%) 

 

 
(2) Proud se vztahuje k vstupnímu napětí ≥ 200 voltů 
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Elektrická data 
Výkon UPS (kVA) 

60 80 100 125 

MĚNIČ  

Jmenovitý výkon [kVA] 60 80 100 125 

Jmenovitý činný výkon [kW] 54 72 90 112,5 

Jmenovitý výkon s účiníkem od 0,9 
indikční až 0,9 kapacitní [kW] 
- bez poklesu výkonu 

54 72 90 112,5 

Jmenovité napětí 380/400/415 Vac tři fáze plus neutrál 

Snížení výstupního napětí (fáze – 
neutrál) nastavené na: 
<220 V 
208 V 
200 V 

 
 

0% 
-5% 

-10% 

 
 

-40% 
-10% 
-13% 

Jmenovitá frekvence 50 / 60 Hz 

Statická stabilita ± 0,5% 

Dynamická stabilita 
± 3% (3) (činné zatížení) EN62040-3 výkonnostní třída 1, 

zkreslené zatížení 

Doba obnovení v ± 1% 
20 ms 

V souladu s normou EN 62040-3, třída 1 

Činitel výkyvu 
((Ipeak/Irms dle normy EN 62040-3) 

3:1 

Zkreslení napětí s lineárním a zkresleným 
zatížením (EN 62040-3) 

≤ 1% s lineárním zatížením 
≤ 3% se zkresleným zatížením 

≤ 1% 
s lineárním 
zatížením 
≤ 3,5% se 

zkresleným 
zatížením 

≤ 1% 
s lineárním 
zatížením 
≤ 3% se 

zkresleným 
zatížením 

Stabilita frekvence měniče bez 
synchronizace napájení z bypassu 

0,01% 

Rozsah kolísání frekvence 1 Hz/sec (nastavitelný od 0,5 do 2) 

Nesouměrnost fáze napětí se 
stejnoměrným a nestejnoměrným 
zatížením 

±1% / ±2% 

Posun fáze napětí se stejnoměrným a 
nestejnoměrným zatížením 

120 ± 1 ° 

Přetížení měniče 

> 100% ÷ ≤ 103% nekonečně 
> 103% ÷ ≤ 110% 10 min. 
> 110% ÷ ≤ 133% 1 min. 
> 133% ÷ ≤ 150% 5 s 
> 150% ÷ ≤ 200% 0,5 s 
> 200% 0,2 s 

Zkratový proud (fáze-N) 1,5 x In pro t >500 ms 
2,7In pro 200 
ms + 1,5In pro 

300 ms 

Účinnost provozu na baterie ≥ 95 % >95,5% 

 
(3) @ Elektrická síť / Baterie / hlavní @ činné zatížení 0% / 100% / 0% 
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Elektrická data 
Výkon UPS (kVA) 

60 80 100 125 

BYPASS  

Jmenovité napětí 380/400/415 Vac tři fáze plus neutrál 

Jmenovitý výstupní proud (A) 87 116 145 181 

Rozsah napětí bypassu 
od 180V (nastavitelné 180-200V) do 264V (nastavitelné 250-

264V) 

Jmenovitá frekvence 50 až 60 Hz 

Rozsah vstupní frekvence bypassu ± 5% (nastavitelný od 0,25 do 10%) 

Doba přepnutí z bypassu na měnič 
(UPS v režimu ECO) 

Běžně 2 ms 

Max. proud při zkratu po dobu: 
20 ms (Tj 25°C) [A] 
100 ms (Tj 25°C) [A] 

 
2250 
1575 

 
470 
3290 

 
5400 
3780 

Kapacita přetížení na vedení bypassu 

≤ 110% nekonečně 
> 110% ÷ ≤ 133% 60 min. 
> 133% ÷ ≤ 150% 10 min. 
> 150% ÷ ≤ 200% 3 s 
> 200% 2 s 
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Elektrická data 
Výkon UPS (kVA) 

60 80 100 125 

SYSTÉM  

AC/AC Účinnost (On line) – (%)  

Plné zatížení 95,4 95,2 95,0 95,6 

Zatížení 75% 95,5 95,6 95,5 96,0 

Zatížení 50% 95,5 95,6 95,7 96,1 

Zatížení 25% 94,6 94,9 95,3 95,6 

Auto-spotřeba  

UPS v režimu online bez zatížení [W] 455 470 580 

UPS v pohotovostním stavu bez 
zatížení [W] 

100 100 140 

Účinnost UPS v režimu eco při plném 
zatížení 

≥99,1 % ≥99,2 % 

Hlučnost ve vzdálenosti 1m (dle normy 
EN62040-3)–[dBA+/-2 dBA] (4) 

63 

Provozní teplota 0 ± 40 ºC 

Max. relativní vlhkost během provozu 90% (bez kondenzace) 

Max. nadmořská výška instalace 
1000m při jmenovitém výkonu 

(snížení výkonu -1% pro každých 100m nad 1000m) 
Max. 4000m 

Ztrátový výkon při činném jmenovitém 
zatížení (pf=0,9) a s nabitými 
bateriemi* 

2,61 kW 
2245 kcal/h 

8910 B.T.U./h 

3,65 kW 
3140 kcal/h 

12460B.T.U./h

4,75 kW 
4074 kcal/h 

16170B.T.U./h 

5,32 kW 
4575 kcal/h 

18160B.T.U./h

Ztrátový výkon při činném jmenovitém 
zatížení (pf=0,9) a při nabíjení baterií* 

2,92 kW 
2510 kcal/h 

9940 B.T.U./h 

3,95 kW 
3400 kcal/h 

13490B.T.U./h

5,05 kW 
4350 kcal/h 

17240B.T.U./h 

6,03 kW 
5185 kcal/h 

20585B.T.U./h

Kapacita ventilátoru UPS 2100 mc/h 

Max. proud svedený do uzemnění ** ≤ 300 mA 

 
(4) Data se vztahují k obvyklému zatížení (75% kVA a pf 0,66) 
* 3,97 B.T.U. = 1 kcal 
** Rozptýlený proud zátěže je přičten k rozptýlenému proudu UPS na zemnicím vodiči 
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Schmachtl CZ spol. s r. o. 
Vídeňská 185 
252 42 Vestec 

Tel. +420 244 001 500 
E-mail: office@schmachtl.cz 

www.schmachtl.cz  
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