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1. ODSTRAŇTE PANEL DISPLEJE

2. OTOČTE DISPLEJ DOLEVA A
POTÉ HO ZNOVU PŘIPEVNĚTE

3. OTOČTE UPS O 90°

4. PŘIPEVNĚTE NA UPS DRŽÁKY
PRO MONTÁŽ DO SKŘÍNĚ

 Nízká hlučnost (<48 dBA): zařízení je
možné nainstalovat do jakéhokoliv prostředí
díky vysokofrekvenčnímu spínanému měniči
a digitálně řízenému ventilátoru PWM
v závislosti na zátěži.

Vysoká spolehlivost baterie

Ostatní vlastnosti

 Automatický a manuální test baterie.

 Volitelné výstupní napětí (220-230-240V).
 Konfigurace dvojitého vstupního napájení
(SDU 10000 DI a SDU 10000 DI ER).

 Možnost externího bypassu pro provedení
údržby bez přerušení napájení.

 Snížení zvlněného proudu (který škodí
baterii) použitím systému vybíjení nízkého
zvlněného proudu (LCRD).
 Baterie může vyměnit uživatel, aniž by bylo
nutné vypínat vybavení a přerušovat
napájení zátěže (Hot Swap).

 Záruka provozu při okolní teplotě až 40°C
(komponenty jsou navrženy pro vysoké
teploty, a proto při normálních teplotách
podléhají menšímu namáhání).
 vestavěné výstupní zásuvky IEC s termální
ochranou.

Volba provozního režimu
Funkce je možné naprogramovat pomocí
softwaru nebo manuálně přes přední panel
displeje.
 On Line: účinnost až 95%.
 Režim Eco: slouží pro zvýšení účinnosti (až
na 98%) a umožňuje volbu technologie Line
Interactive (VI) pro napájení zátěží s nízkou
prioritou pomocí elektrické sítě.
 Smart Active: UPS automaticky zvolí
provozní režim (VI nebo VFI) na základě
kvality napájení ze sítě.
 Nouzový režim: Slouží pro volbu činnosti
UPS pouze v případě výpadku napájení ze
sítě (pouze nouzový režim).
 Činnost frekvenčního měniče (50 nebo 60
Hz).

Vysoce kvalitní výstupní napětí
 I v případě nelineárních zátěží (zátěže IT
s činitelem výkyvu 3:1).

 Možnost neomezeného prodloužení záložní
provozní doby použitím vhodných
bateriových skříní.
 Napájení není přepnuto na baterie, pokud je
doba výpadku < 20 ms (dlouhá překlenovací
doba) nebo pokud je vstupní napájecí napětí
v rozsahu 184 V až 276 V.

Nouzová funkce
V případě výpadku napájení ze sítě tato
konfigurace zajišťuje činnost těch nouzových
systémů, které vyžadují nepřetržité, spolehlivé
a dlouhodobé napájení, jako jsou například
systémy detekce a hašení požáru, nouzové
osvětlení a alarmy. Když dojde k výpadku
napájení ze sítě, měnič začne napájet zátěže
s progresivním náběhem (měkký start), aby
nedošlo k přetížení.

Optimalizace baterie
Široký rozsah vstupního napětí a dlouhá
překlenovací doba minimalizují použití baterie
a zvyšují tak účinnost a životnost baterie.
U krátkodobých výpadků proudu je napájení
zajištěno pomocí několika vhodně
dimenzovaných kondenzátorů.

 Vysoký zkratový proud na bypassu.

Sdílení energie

 Vysoká přetížitelnost: 150% použitím
měniče (i při výpadku proudu ze sítě).

Konfigurovatelné vstupní zásuvky IEC 10A
umožňují optimalizaci provozní doby
naprogramováním vypnutí zátěží s nízkou
prioritou v případě výpadku napájení ze sítě.
Alternativně mohou být aktivovány nouzové
zátěže, které nejsou za normálních okolností
při napájení ze sítě spuštěny.

 Filtrované, stabilizované a spolehlivé napětí
(technologie on-line dvojité konverze VFI dle
normy EN62040-3) včetně filtrů pro
potlačení atmosférických poruch.
 Korekce účiníku: Vstupní účiník UPS se blíží
hodnotě 1 pro absorpci sinusového proudu.

 Automatický restart při obnovení napájení
ze sítě (programovatelný pomocí softwaru).
 Aktivovaný bypass: při vypnutí zařízení je
automaticky proveden přechod na bypass
a režim nabíjení baterie.
 Minimální vypínání zátěže.
 Varování vybití baterie.
 Prodleva spuštění.
 Kompletní řízení pomocí mikroprocesoru
a DPS.
 Automatický bypass bez přerušení.
 Použití výkonových modulů dodaných
zákazníkem.
 Standardní podsvícený displej zobrazuje
stav, naměřené hodnoty a alarmy.
 Digitální aktualizace UPS (pomocí flash
disku).
 Výstupní zásuvky jsou chráněny pomocí
termálního spínače s možností resetu.
 Ochrana proti zpětnému proudění je
součástí standardního vybavení: zabraňuje
proudění energie zpět do sítě.
 Manuální přepnutí na bypass.

Zdokonalená komunikace
 Zdokonalená multi-platformová
komunikace pro všechny operační systémy
a síťová prostředí: Součástí je software
PowerShield3 pro monitorování a vypínání
vhodný pro operační systémy Windows 10,
8, 7, Hyper-V, 2016, 2012 nebo předchozí
verze, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi,
Citrix XenServer a další operační systémy
Unix.
 Funkce Plug and play
 Port USB
 Sériový port RS232
 Slot pro instalaci komunikačních karet

Jednotný účiník
 Zajištění vyššího výkonu.
 Reálnější výstupní výkon (W).

ZÁRUKA 2 ROKY

BATERIOVÁ SKŘÍŇ
MODELY

BB SDU 180-A3

BB SDU 240-A3

Rozměry
(mm)

PODROBNOSTI

KONEKTOR PRO
ROZŠÍŘENÍ BATERIE

KOMUNIKAČNÍ SLOT
SÉRIOVÝ PORT
PORT USB
KONEKTOR
REPO

KOMUNIKAČNÍ SLOT

PARALELNÍ
KARTA
(VOLITELNÉ)

PARALELNÍ KARTA
(VOLITELNÉ)

TEPELNÁ OCHRANA
VÝSTUPU

ZÁSUVKY VÝSTUPU

OTVOR PRO KABEL
VSTUPU
OTVOR PRO KABEL
BYPASSU
OTVOR PRO KABEL
VÝSTUPU

* DI = DVOJITÝ VSTUP
ER = POKROČILÉ NABÍJENÍ

MOŽNOSTI
SOFTWARE
PowerShield3
PowerNetGuard
PŘÍSLUŠENSTVÍ
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372
MULTICOM 384
MULTICOM 401
MULTI V/V
Sada rozhraní AS400
MULTIPANEL

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRODUKTU
Univerzální sada kolejniček pro montáž
do rackové skříně
Paralelní karta
Rozvodná skříň

BB SDU 180-B1/BB SDU 240-B1

MODELY

SDU 5000 SDU 6000 SDU 6000 ER SDU 8000

SDU 10000 SDU 10000 DI SDU 10000 DI ER

VSTUP
Dvojitý vstup

ne

Jmenovité napětí

ano
220-230-240 Vac
230 Vac ± 20%

Minimální napětí

184 Vac

Jmenovitá frekvence

50/60 Hz ±5Hz

Vstupní účiník

> 0,98

Zkreslení proudu

≤5%

BYPASS
Rozsah napětí

180 - 264 Vac (volitelný v režimu Economy nebo Smart Active)
Zvolená frekvence ±5% (volitelná uživatelem)

Rozsah frekvence

< 110% nepřetržitě, 130% na 1 hodinu, 150% na 10 minut, více než 150% na 3 sekundy

Doby přetížení
VÝSTUP
Jmenovitý výkon (kVA)

5000

6000

6000

8000

10000

10000

10000

Činný výkon (kW)

5000

6000

6000

8000

10000

10000

10000

Jmenovité napětí

220-230-240 Vac volitelné

Zkreslení napětí

< 3% s lineárním zatížením / < 6% s nelineárním zatížením
50/60 Hz volitelná

Frekvence
Statická odchylka

1,5%

Dynamická odchylka

≤ 5% in 20 ms

Tvar vlny

Sinusoida

Činitel výkyvu

3:1

BATERIE
Bezúdržbové olověné VRLA AGM

Typ
Doba nabíjení

4 – 6 hodin

OSTATNÍ VLASTNOSTI
Čistá hmotnost (kg)

46

47

19

21+60

22+65

22+65

23

Hrubá hmotnost (kg)

52

53

25

27+66

28+71

28+71

29

Rozměry (Š x H x V) (mm)

131 x 640 x 448 tower
19” x 640 x 3U rack

2 x (131 x 640 x 448) tower - 2 x (19” x 640 x 3U) rack
Verze ER (131 x 640 x 448) tower - (19” x 640 x 3U) rack

Rozměry včetně obalu
(Š x H x V) (mm)

780 x 555 x (270+15)

2 x (780 x 555 x 270) + V 15
Verze ER (780 x 555 x (270+15))

Účinnost

Až 95% v režimu online, 98% v režimu eco

Ochrana

Nadproud - zkrat - přepětí - podpětí - teplota - nadměrně nízké napětí baterie

Paralelní provoz

Volitelná paralelní karta
USB / RS232 / slot pro komunikační rozhraní / REPO + Kontakt vstupu

Připojení vstupu
Zásuvky výstupu
Normy

Svorkovnice
Svorkovnice + 8 IEC 320 C13
+ 2 IEC 320 C20

Svorkovnice + 2 IEC 320 C13 + 3 IEC 320 C20

EN 62040-1 EMC EN 62040-2 směrnice 73/23 - 93/68 - 2004/108 EC EN 62040-3

Provozní teplota

0 °C / +40 °C

Relativní vlhkost

< 95% bez kondenzace

Barva
Hlučnost ve vzdálenosti 1 m
(Režim ECO)
Standardní vybavení

Přidejte se k nám na sociálních sítích

Černá RAL 9005
< 48 dBA
USB kabel; sada držáků

RPS SpA - Riello Power Solutions – Člen skupiny Riello Elettronica
Viale Europa, 7 - 37045 Legnago (Verona) – ITÁLIE
Tel: +39 0442 635811 - Fax: +39 0442 629098

www.riello-ups.com
riello@riello-ups.com
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Komunikace

Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez upozornění. Společnost Riello UPS nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv chyby v tomto dokumentu.

Povolená odchylka napětí

