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FIRMA
CENTRALA WIEDEŃ

UPS – Bezprzerwowe
Zasilanie Energią

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, A-1230 Wien
TEL
+43(0)1/866 85-5900
FAX
+43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

CENTRUM LOGISTYCZNE I KOMPETENCYJNE DLA POLSKI
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Prologis Park Warszawa II, Budynek 2
TEL
+48 22/205 31 00
FAX
+48 22/205 31 11
E-MAIL kontakt@schrack.pl

BIURO HANDLOWE
& STORE WIELKOPOLSKA
ul. Prymasa Augusta Hlonda 5;
61-008 Poznań
TEL
(61) 652 33 60
FAX
(61) 652 33 61

BIURO HANDLOWE
& STORE ŚLASKĄ
ul. Żeliwna 43;
40-599 Katowice
TEL
(32) 363 59 60
FAX
(32) 363 59 61

BIURO HANDLOWE
& STORE WARSZAWA
ul. Staniewicka 5;
03-310 Warszawa
TEL
(22) 205 31 10
FAX
(22) 205 31 11

BIURO HANDLOWE
& STORE POMORZE
ul. Grunwaldzka 613;
80-337 Gdańsk
TEL
(58) 342 28 20
FAX
(58) 342 28 21

BIURO HANDLOWE
& STORE DOLNY ŚLASKĄ
ul. E. Kwiatkowskiego 15;
52-326 Wrocław
TEL
(71) 716 45 30
FAX
(71) 716 45 31

STORE BIAŁYSTOK
ul. Wiejska 65 lok. 10;
15-351 Białystok
TEL
(85) 745 64 80
FAX
(85) 745 64 81

STORE KIELCE
ul. Klonowa 33 lok c;
25-553 Kielce
TEL
(41) 335 55 60
FAX
(41) 335 55 61

BIURO TECHNICZNE
SZCZECIN
ul. Południowa 25B, pokój 420;
71-001 Szczecin
KOM 0 600 336 141
TEL
(91) 453 65 23
FAX
(91) 453 65 23

BELGIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL
+32 9/384 79 92
FAX
+32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

RUMUNIA
SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-410204 Oradea
TEL
+40 259/435 887
FAX
+40 259/412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

SŁOWENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL
+38 6/2 883 92 00
FAX
+38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

BUŁGARIA
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162, Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL
+359/(2) 890 79 13
FAX
+359/(2) 890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

SERBIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
TEL
+38 1/11 309 2600
FAX
+38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.co.rs

CZECHY
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL
+42(0)2/810 08 264
FAX
+42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

CHORWACJA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL
+385 1/605 55 00
FAX
+385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

SŁOWACJA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL
+42 (02)/491 081 01
FAX
+42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

WĘGRY
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL
+36 1/253 14 01
FAX
+36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

UPS – Bezprzerwowe Zasilanie Energią

PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNE

WYGODNE ZAKUPY ONLINE!

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW
z Centrum Logistycznego w Warszawie

w biurze, jak i w podróży z aplikacji Live Phone

K-USV-PL15

w SCHRACK STORE

WWW.SCHRACK.PL
www.schrack.pl

DANE

Get Ready. Get Schrack.
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INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE O FIRMIE
W WYGODNE ZAKUPY PRZEZ INTERNET

w ZAPEWNIAMY WSPARCIE TECHNICZNE
w Na etapie projektowania

• Przy doborze UPS oraz baterii w celu uzyskania
wymaganych parametrów
• Przy konﬁguracji systemów
• Analizę techniczno – ekonomiczną dla
alternatywnych rozwiązań
w Przy doborze UPS do urządzeń pracujących
w Przy modernizacji serwerowni lub DATA CENTER
w Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji
w Na etapie wykonawstwa
w Przy integracji UPS z systemami pracującymi
w Przy konfigurowaniu monitorowania UPS za pomocą

oprogramowania, kart SNMP, dodatkowych kart
komunikacyjnych do BMS, ModBUS itp.

w Najkorzystniejsze ceny i zarządzanie własnym kontem
w Proste i szybkie zamawianie produktów przez 24 h
w Największy asortyment i najszybsza dostawa w miejsce budowy

w SERWIS TECHNICZNY

w Wybór z ponad 20 000 produktów
w Sprawdzanie dostępności w magazynach w Polsce i Austrii

Realizujemy przeglądy oraz konserwację zasilaczy UPS
w celu zapewnienia ich niezawodnej i bezawaryjnej
pracy.

w Dostęp do informacji technicznych

www.schrack.pl
Dołącz do grona zadowolonych klientów. Zarejestruj się już dziś: sklep.schrack.pl

Regularne przeglądy pozwalają na wczesne wykrycie
usterek i zwiększają niezawodność funkcjonowania
UPS oraz minimalizują ryzyko wystąpienia awarii.

W INFORMACJE OGÓLNE
w ZAKRES PRAC SERWISOWYCH
w Serwis gwarancyjny

• Instalacje nowych UPS
• Uruchomienie UPS i systemów
• Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzeń
• Okresowe przeglądy na podstawie odrębnych
umów

w Serwis pogwarancyjny

• Przeglądy konserwacyjne (czyszczenie urządzeń,
sprawdzenie stanów połączeń)
• Wymiana elementów podlegających okresowej
wymianie (wentylatory, kondensatory, itp.)
• Testy poprawnej pracy

• Naprawy wynikające z warunków gwarancji

• Pomiary parametrów oraz wymiana baterii

• Sprawdzenie wykonania przygotowanej instalacji
elektrycznej

• Pomiary parametrów sieci zasilającej
• Okresowe przeglądy na podstawie odrębnych
umów

-

Wszystkie rysunki wymiarowe pokazane są w ramach dostępnego miejsca na stronie i naley je traktować jako
wskazówkę.
Wszystkie schematy obwodów są schematami ideowymi połączeń, które mają umoliwić lepsze zrozumienie
funkcjonowania i powinny być edytowane / dodane w trakcie planowania projektu.
Wszystkie zdjęcia przedstawiają próbki produktu i są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych.

Jeeli nie określono inaczej, naley stosować obecną wersję Ogólnych Warunków Dostawy wydanych przez
Stowarzyszenie Austriackiego Przemysłu Elektrycznego i Elektronicznego “FEEI”. Kopia tego dokumentu znajdujesię na
końcu katalogu.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tekście, rodzaju lub obrazu; zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian w specyfikacji technicznej produktów.
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Przegląd zasilaczy UPS
w GENIO iPlug
Strona

w GENIO iDialog / iDialog Rack

600 – 800VA

400 – 1600VA

w GENIO Net Power
600 – 2000VA

4

Strona 22

w GENIO Flex Plus Tower

Strona 24, 26

w GENIO Flex Plus Rack

800 – 2000VA

Strona 30

w GENIO Tower
700 – 3000VA

Strona 39

800 – 1100VA

Strona 33

w GENIO Dual Midi

Strona 28

w GENIO Flex Plus Dual
1100 – 3000VA

Strona 35

w GENIO Dual Maxi

1 – 3kVA

Strona 44

3,3 – 10kVA / 6,5 – 10kVA

Strona 49
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Przegląd zasilaczy UPS
w GENIO Maxi Green

w AVARA Multi

6kVA / 8 – 20kVA

10 – 20kVA / 10 – 200kVA

w AVARA Modular
15 – 120kVA

Strona

5

Strona 59

Strona 66

w AVARA Modular Industrial

w AVARA Plus

20 – 160kVA

Strona 81

w AVARA Master Static Bypass
800 – 3000kVA

Strona 96

Strona 75

10 – 100kVA / 10 – 800kVA

Strona 84

w AVARA Master Switch MMS 1/1 fazę
32 – 63 – 120A

Strona 100

w AVARA Plus HIP
100 – 600kVA

Strona 92

w AVARA Master Switch MTS 3/3 fazy
100 – 600A

Strona 102
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Akcesoria do UPS

Strona

w UPSMon – Oprogramowanie
komunikacyjne do UPS

w PowerNetGuard – Oprogramowanie
monitorujące do UPS

w Netman 204 Plus – Połączenie sieci
Ethernet z UPS (SNMP V3)

6

Strona 108

w Czujniki warunków środowiskowych
do UPS

Strona 112

w US Multicom 401 konwerter protokołu PROFIBUS

Strona 115

Strona 110

w US Multicom 301/302 konwerter protokołów MODBUS/JBUS

Strona 113

w Multi I/O karta dodatkowa z programowanymi stykami i konwerterem protokołu

Strona 116

Strona 111

w US Multicom 382 - karta ze stykami
do komunikatów o stanie i alarmach UPS

Strona 114

w I/O - karta rozszerzeń
do AVARA Multi

Strona 117
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Akcesoria do UPS
w RTG 100 – Modem GPRS
do zdalnego monitorowania UPS

w Multi Panel – Zdalny wyświetlacz dla UPS

w GENIO Multi Switch
do montażu w szafie 19"

Strona

7

Strona 118

w GENIO Multi Switch ATS 16 A - 1/1 fazę
do montażu w szafie 19"

Strona 119

w Bypass zewnętrzny do 16A / 3 kVA montaż ścienny

Strona 120

w Bypass zewnętrzny do 16A / 3 kVA montaż 19“ Rack

Strona 122

Strona 125

Strona 126

w Bypass zewnętrzny do 32A / 6 kVA montaż ścienny

w Bypass zewnętrzny 100A - do 20 kVA (1/1) w Baterie do UPS
lub do 40kVA (3/3) - montaż ścienny

Strona 127

Strona 128

Strona 129, 130
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Opis Ikon UPS
Układ faz

Rodzaj montażu

Strona

8

1-fazowe wejście, 1-fazowe wyjście

1-fazowe wejście, 3-fazowe wyjście

Tower – zasilacz UPS pracuje w pozycji stojącej

Rack – UPS może być instalowany w szafie 19" Rack

3-fazowe wejście, 1-fazowe wyjście

Tower/Rack – zasilacz UPS jest przeznaczony do pracy
w pozycji stojącej, ale również może być instalowany w
szafie 19” Rack, wyświetlacz może być obracany

3-fazowe wejście, 3-fazowe wyjście

Modular – Kilka modułów zasilaczy UPS może
pracować równolegle w szafie, łatwa wymiana

1-fazowe lub 3-fazowe wejście, 1-fazowe wyjście

Montaż na ścianie

1-fazowe lub 3-fazowe wejście, 3-fazowe wyjście

Wykonanie

Klasyfikacja Eco Level

UPS, klasyfikacja zgodnie z Eco Level = 1

UPS Off-Line (Voltage Frequency Dependent)
Przełączanie na pracę z baterii

UPS, klasyfikacja zgodnie z Eco Level = 2

UPS Line-Interactive (Voltage Independent)
Krótka przerwa, regulacja napięcia

UPS, klasyfikacja zgodnie z Eco Level = 3

UPS On-Line (Voltage Frequency Independent)
bezprzerwowe zasilanie, czyste, stabilizowane,
sinusoidalne napięcie na wyjściu

UPS, klasyfikacja zgodnie z Eco Level = 4

Praca równoległa
Konfiguracja równoległa dwóch jednostek ma
zastosowanie w przypadku potrzeby zwiększenia mocy
lub stworzenia systemu redundantnego zasilaczy UPS.

UPS w dalszym ciągu będzie działać jako układ
równoległy, nawet jeśli kabel komunikacyjny zostanie
przerwany (zamknięta pętla magistrali systemu Closed Loop).

UPS, klasyfikacja zgodnie z Eco Level = 5

UPS, klasyfikacja zgodnie z Eco Level = 6
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Opis Ikon UPS
Funkcje opcjonalne

Przebieg napięcia wyjściowego
Strona

Zasilacz z certyfikatem UL

Przebieg napięcia wyjściowego pseudosinusoidalny
Nadaje się do: Urządzenia z zasilaczem impulsowym

UPS sprawdzony przez GS

Cyfrowe sinusoidalne wyjście do obciążenia

UPS nadaje się do zastosowania w inteligentnych
sieciach

Zalecane zastosowania

Hotswap: Baterie mogą być wymieniane podczas
eksploatacjit

UPS do zastosowań domowych i małych biur

Współpracuje z kołem zamachowym (Flywheel)

UPS do zastosowań w Centrach Danych

UPS może być dostarczany z superkondensatorami
(SuperCaps) zamiast baterii

UPS do zastosowań medycznych i opieki zdrowotnej

EnergyShare - gniazdo programowalne do
zmniejszania obciążenia podczas pracy z baterii

UPS do zastosowań przemysłowych

Plug and Play – UPS może być instalowany bez
pomocy wykwalifikowanego personelu

UPS dla systemów transportu
(kolejowego, lotniska, morskiego)

Instalacja i pierwsze uruchomienie musi być wykonane
przez wykwalifikowany personel

UPS do zasilania oświetlenia awaryjnego:
np. ewakuacyjnego / oświetlenie zapasowego

Posiada złącze komunikacyjne USB

9
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Tabela doboru UPS oraz przełączników

Zasilanie ewakuacyjne

Przemysł

Medycyna/Opieka zdrowotna

Dom/Biuro

Centrum Danych

EPO

Styki bezpotencjałowe

Transformator na wyjściu

Beztransformatorowy

Zalecane zastosowania Strona

RS232

USB

Serwis do uruchomienia

Plug & play

Gniazdo Energy Share

Wewnętrzne baterie

Ręczny bypass

Rodzaj montażu

Online

Line-interactive

Offline

3:3

3:1

1:3

1:1

10

Dodatkowe opcje

Hot Swap

Wykonanie Mont. Byp.

Praca równoległa

Układ faz

Gniazda kart komunikacyjnych

Zakres mocy

Strona

GENIO
iPlug USIPLUG..

600 - 800VA

•

•

T

•

•

•

•

•

22

iDialog USID..

400 - 1600VA

•

•

T

•

•

• tw •

•

24

iDialog Rack USIDR

600 - 1200VA

•

•

R

•

•

• • •

•

26

Net Power USNPW..

600 - 2000VA •

•

T

•

•

• tw •

Flex Plus Tower USDVT..A

800 - 2000VA •

•

T

1

• •

•

• • •

opc.

Flex Plus Rack USVSR

800 - 1100VA

•

•

R

1

• •

•

• • •

opc. • • •

33

Flex Plus Dual USVSD..

1100 - 3000VA •

•

T/R

1

• • • •

• • •

opc. • • •

35

Tower USPRP

700 - 3000VA •

Dual Midi USPRD..

1 - 3kVA

•

Dual Maxi USDD..

3,3 - 10kVA

•

Dual Maxi USDD..TM

6,5 - 10kVA

•

•

•

• • •

opc.

• • •

39

1

• • • •

• • •

opc. • • • • • •

44

• T/R

1

• • •

• • •

opc. • • • • • •

49

• T/R

1

• • •

• • •

opc. • • • • • •

49

1

Maxi USPW..

5 - 6kVA

•

Maxi USPW..

6,5 - 10kVA

•

Maxi Green USSPM.

6kVA

•

Maxi Green USSPH..

8 - 20kVA

•

Multi Switch USMS.

16A

•

R

•

part.

Multi Switch ATS USMSATS 16A

•

R

•

part.

•

•

28
30

• T/R

T

•

•
•

•

•

T

•

1

• •

• • • •

opc. • • • • • •

55

•

T

•

1

• •

• • • •

opc. • • • • • •

55

•

T

•

1 •

• •

• • • •

opc. • • • • • •

59

T

•

1 •

• •

• • • •

opc. • • • • • •

59

std.

•

120

std.

•

122

•

AVARA
Multi USMLM..

10 - 20kVA

Multi USMLT..

10 - 200kVA

Modular USMG..
Modular Industrial USMI..
Plus USMPM..

10 - 100kVA

•

•

•

•

2 •

• •

• • • •

opc. •

• • • •

66

•

2 •

• •

• • • •

opc. •

• • • •

66

•

•

opc.

• •

75

opc. •

• • •

81

• std. •

• • • •

84

•

•

15 - 120kVA

•

• M •

•

20 - 160kVA

• • • •

• M •

2 •

• • • •

•

T

•

2 •

•

•

•

T

• •

Plus USMPT..

10 - 800kVA

•

•

T

•

2 •

•

•

• std. •

• • • •

84

Plus HIP USMHT..

100 - 600kVA

•

•

T

•

2 •

•

•

• std. •

• • • •

92

T

2

•

std.

•

•

96

R

1

•

std.

• • •

100

•

std.

• • •

102

Master Static Bypass USMSB.. 800 - 3000kVA

•

Master Switch MMS
1-fazowe USMMS..

32 - 63 - 120A •

•

Master Switch MTS
3-fazowe USMTS..

100 - 600A

•

Rodzaje instalacji: T = tower, R = rack, T/R = tower/rack, M = modułowy
part ... w niektórych modelach, opc ... opcjonalne, std ... w standardzie

T

•

1

•
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Tabela doboru akcesoriów do UPS

Ręczny BYPASS 100 A

11

USMBB100A

Ręczny BYPASS 32 A

Strona

USMBB32A

Ręczny BYPASS 16 A do
RACK USBYMR

Ręczny BYPASS 16 A

USBYM

USRACKGUID

Szyny podtrzymujące UPS, do szaf 19"

RTG 100

Modem GPRS

MULTIPANEL

Strona

Zdalny panel LCD

ZŁĄCZE
AS400

& Modbus/Jbus w obudowie zewnętrznej

MULTI I/O Karta przekaźnikowa I/O

MULTICOM 401

Karta Profibus DP w obudowie zewnętrznej

MULTICOM 382

Karta złącza przekaźnikowe I/O

Karta Modbus/Jbus do montażu w UPS

Jbus w obudowie zewnętrznej

MULTICOM 302

MULTICOM 301Karta Modbus/

NETMAN 204 Plus

Akcesoria

Karta Ethernet-SNMP

POWER NETGUARD

Oprogramowanie monitorujące

UPS Mon

Oprogramowanie zamykające

Oprogramowanie

GENIO
iPlug USIPLUG..

•

22

iDialog USID..

•

24

iDialog Rack USIDR

•

Net Power USNPW..

•

Flex Plus Tower USDVT..A

•

Flex Plus Rack USVSR

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Flex Plus Dual USVSD..

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tower USPRP

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dual Midi USPRD..

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dual Maxi USDD..

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

part. part. part.

Dual Maxi USDD..TM

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

part. part.

•

26
28

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

30
•

•

33
35

•
•

•

39
•

44
•

49
49
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•
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•
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Modular USMG..
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•

Modular Industrial USMI..
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•
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Plus HIP USMHT..
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Master Static Bypass USMSB..
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•
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Master Switch MMS
1-fazowe USMMS..
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•
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Master Switch MTS
3-fazowe USMTS..
part ... w niektórych modelach

•
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Informacje ogólne
W POZIOMY ECO ENERGY
Strona

12

Systemy zasilania gwarantowanego
Schrack Technik wspomagają krytyczne
zasoby Centrów Danych oraz Serwerowni.
W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań
kładzie się coraz większy nacisk na
zarządzanie energią. Ważną rolę odgrywa
możliwość systematycznego obniżania
kosztów stałych, które nie wpływają
negatywnie na poziom dostępności
urządzeń – innymi słowy: ważna jest
umiejętność dostosowania do panujących,
często niesprzyjających warunków
zewnętrznych przy jednoczesnej gwarancji
stałego poziomu zasilania.
Systemy zasilania muszą być tak skuteczne
jak to jest możliwe, aby zminimalizować
utratę odporności na zmianę obciążenia
przez odbiory krytyczne i zadbać o jak
najlepsze wykorzystanie energii elektrycznej.
Zasilacze UPS firmy Schrack Technik od lat
spełniają te najwyższe wymagania w

zakresie ochrony energii oraz wydajności
i zostały sklasyfikowane na 6 poziomie
według 6-stopniowej skali, które
odpowiadają wartości sprawności UPS
w odniesieniu do wartości dopuszczalnych.
Klasyfikacja ta zgodnie z określoną
w Europejskim Kodeksie Postępowania jest
wartością graniczną, znaną jako „Eco
Energy Levels” oznacza, że urządzenie UPS
jest wydajne.
„Eco Energy Levels” jest oznaczeniem
stosowanym przez Schrack Technik w celu
ułatwienia identyfikacji produktów, które
z nich według skali określającej poziom
ochrony zasilania spełniają najnowsze
energooszczędne standardy w dziedzinie
ochrony zasilania. Niedawno dokonano
aktualizacji tych 6 poziomów zgodnie
z nowo określonymi poziomami wydajności,
które Europejski Kodeks Postępowania
(CoC) rozpisał na rok 2013 i 2014. Zgodnie
z powyższymi informacjami, poziom

ECO Mode

ECO
Mode

< standard CoC

System „Eco Energy Levels” jest dowodem
na to, że bardziej wydajne urządzenia UPS
przyczyniają się do oszczędności energii,
co w krótkim czasie – w porównaniu z UPS
o tradycyjnej wydajności - będzie
prowadziło do szybszej amortyzacji
kosztów inwestycji, jak również do
znacznego zmniejszenia emisji CO2 do
atmosfery, spowodowanego ich użyciem.

ECO
Mode

ECO
Mode

CoC le ve l

dostępności wydajnej technologii Smart
Mode wpływa na to, że została ona wyżej
sklasyfikowana pod kątem „Eco Energy
Levels”. Wysoki poziom „Eco Energy Levels”
gwarantowany przez firmę Schrack Technik
jest czymś więcej niż tylko koncepcją:
chodzi tutaj o system, który ma za zadanie
udowodnić, że urządzenia UPS, które
otrzymuje najwyższe oceny (4, 5 i 6 w 6stopniowej skali) i są tym samym uważane
za bardziej wydajne, są również bardziej
ekonomiczne i chronią środowisko naturalne.

= standard CoC

> standard CoC
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Informacje ogólne
W UPS SMART GRID READY
Strona
Rozwój sieci elektroenergetycznych jest
kluczowym elementem dla poprawy
stabilności. Szczególne znaczenie mają
systemy zarządzania energią, które
gwarantują równowagę pomiędzy
poziomem dostaw a zapotrzebowaniem na
energię. Tym samym przyczyniają się do
wykorzystywania jej w najbardziej
zrównoważony i efektywny sposób, a to
właśnie jest głównym zadaniem: Smart Grid.
Smart Grid to nic innego jak sieć elektroenergetyczna, która w bardziej wydajny
sposób integruje i zarządza funkcjonowaniem
oraz działania wszystkich połączonych ze
sobą użytkowników (generatory, punkty
pomiarowe). Dzięki temu, z punktu widzenia
gospodarki, zapewnia się bardziej wydajne
korzystanie z sieci, przy jednoczesnym
zachowaniu odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa, zagwarantowaniu
ciągłości dostaw energii o odpowiedniej
jakości.

Smart Grid to nie tylko nowa koncepcja
sieci, ale przede wszystkim nowe możliwości
biznesowe wynikające z instalacji urządzeń
UPS. Zakup akumulatorów do zasilania
gwarantowanego jest znaczną inwestycją.
Akumulatory jednak nie zużywają się tak
szybko. Wykorzystanie różnego rodzaju
akumulatorów oraz w jaki sposób one
funkcjonują, w powiązaniu z możliwością
magazynowania w nich energii, będzie
miało w przyszłości ogromne znaczenie.
Smart Grid to również integracja różnych
źródeł energii, sieci przesyłowych w jedną
i drugą stronę, sieci wymiany informacji
i zcentralizowane zarządzanie. Zasilacze
UPS zaczynają odgrywać nową rolę, stają
się bowiem wirtualnymi urządzeniami
prądotwórczymi, jak również zdecentralizowanymi generatorami prądu przemiennego,
a zwłaszcza gdy są
połączone z systemami odnawialnych
źródeł energii.

Zasilacze UPS, aby były „Smart Grid
Ready“ muszą umożliwiać integrację
różnych form gromadzenia energii,
zapewniać wysoki poziom wydajności i być
w stanie samodzielnie wybrać najbardziej
efektywny tryb pracy w zależności od stanu
i obciążenia sieci. Muszą również
umożliwiać stworzenie interfejsów
zarządzania energią (Energy Manager) za
pomocą sieci komunikacyjnej Smart Grid.
Schrack Technik od wielu lat kładzie nacisk
na rozwój technologiczny i może się
poszczycić faktem, że jako pierwsza firma
na rynku wprowadziła "Smart Grid Ready"
do zasilaczy UPS w takich seriach
produktów jak AVARA Plus HIP, AVARA Plus
i AVARA Multi.

13
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Obszary zastosowania UPS
Polecane produkty
Strona

14

Dom i Małe Biuro

Właściwości
• Niskie zużycie energii
• Minimalne zapotrzebowanie na miejsce
• Nowoczesna komunikacja

w GENIO iPlug

w GENIO Net Power

w GENIO Flex Plus Tower

w GENIO Flex Plus Dual

w GENIO Tower

w GENIO Dual Midi

Zastosowanie
• Domowe systemy multimedialne
• Komputery PC
• Zasilanie urządzeń xDSL
• Systemy kasowe

W DOM I MAŁE BIURO
Zakres zastosowania UPS
Rynek biuro w domu oraz małe biuro
(znany także jako SOHO - Small office/
Home office) staje się coraz bardziej
istotny. Ten segment rynku, obejmuje
profesjonalistów, małe firmy i / lub osoby
pracujące na własny rachunek, którzy
również pracują w domu. Szczególnie istotne
jest również to, że wykorzystywane są do
użytku domowego urządzenia i centra
komunikacyjne, potrzebujące zasilania
wysokiej jakości, ochronę przed awariami
i przerwami w dostawie prądu.

Niski pobór energii
Ograniczenie zużycia energii nie jest już
tylko moralnym obowiązkiem związanym
z dbałością o środowisko naturalne, ale
wręcz koniecznością. Właśnie dlatego
zasadnicze znaczenie odgrywa wybór
odpowiedniego urządzenia UPS w tzw.
„zielonej” technologii. Takie właśnie UPS
ma w swojej ofercie Schrack Technik.

Urządzenia te zaprojektowano tak, aby
zapewniały one efektywność energetyczną
przy znikomym wpływie na środowisko
naturalne i utrzymaniu zasilania na wysokim
poziomie.

Minimalne zapotrzebowanie na
miejsce
Urządzenia UPS firmy Schrack Technik nie
wymagają dużej ilości miejsca, więc można
je dowolnie ustawiać w pomieszczeniach
biurowych, bez ograniczania przy tym
przestrzeni u klienta. Urządzenia te są
niewielkich rozmiarów, można je stawiać
w dowolnym miejscu biura. Dostępne są
również wersje RACK – 19”.

Cicha praca
Cicha praca urządzeń odgrywa
decydującą rolę zarówno w domu jak
i w pracy. Aby spełnić to wymaganie,
urządzenia UPS wyposażone są
w zaawansowane mikroprocesorowe

układy sterowania, które zmniejszają
prędkość wentylatora lub całkowicie go
wyłączają, kiedy nie jest on już potrzebny.
Dzięki użyciu komponentów pracujących
z wysoką częstotliwością i braku ruchomych
części, cały asortyment zasilaczy UPS off-line
oferuje cichą pracę. Poziom hałasu UPS
wynosi 0 dbA.

Nowoczesna komunikacja
Zasilacze UPS firmy Schrack Technik
wyposażone są w gniazda USB i RS232,
które umożliwiają zarządzanie
i komunikację z UPS. Dzięki temu urządzenia
Schrack Technik gwarantują wysoki poziom
ochrony danych i zapewnienie
bezpieczeństwa systemów komputerowych.
Zasilacze awaryjne UPS w technologii „lineinteractive” i „on-line” zostały wyposażone
również w gniazdo rozszerzeń,
umożliwiające podłączenie różnych kart
komunikacyjnych firmy Schrack Technik.
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Obszary zastosowania UPS
Polecane produkty

Centra Danych

Właściwości
• Wysoki stopień dostępności
• Niskie zużycie energii
• Minimalne zapotrzebowanie na miejsce
• Elastyczna konfiguracja

Strona
w GENIO Maxi Green

w GENIO Dual Maxi

w AVARA Plus HIP

w AVARA Modular

w AVARA Multi

w AVARA Plus

Zastosowanie
• Centra Danych
• Farmy serwerów
• Duże bazy danych
• Telekomunikacja i IT
• Banki i firmy ubezpieczeniowe

W CENTRA DANYCH
Zakres zastosowania UPS
Centra Danych są jednym z najbardziej
podstawowych aktywów każdej firmy.
Oznacza to, że są w nich urządzenia, od
których zależy cała organizacja. Z tego
powodu ważne jest, aby zapewnić
funkcjonalność i niezawodność, dzięki
prawidłowemu zaplanowaniu systemu oraz
jego urządzeń i zachowanie precyzyjnie
określonych kryteriów jakości.

możliwe jest osiągnięcie tego poziomu
dostępności. UPS musi być wielofunkcyjny,
kompaktowy i może być połączony
równolegle w celu zapewnienia niezbędnej
elastyczności i dynamiki do wszystkich
rodzajów obciążeń - zarówno indukcyjnych
jak i pojemnościowych. Poza tym musi dać
się zintegrować z pozostałymi elementami
systemu (np. agregatami prądotwórczymi).

Zapotrzebowanie na miejsce
Zużycie energii

Dostępność
Zgodnie ze standardami TIER system musi
się charakteryzować poziomem dostępności
między 99,9 a 99,999%. Nie przewiduje
się przestojów. Dzięki zastosowaniu
wysokiej jakości systemów zasilania
gwarantowanego firmy Schrack Technik
w starannie zaplanowanym systemie

zagwarantować najwyższą możliwą
wydajność energetyczną przy możliwie
najmniejszym wpływie na środowisko
naturalne, bez ewentualnego obniżenia
jakości oferowanych zasilania. „Eco Energy
Levels” pomaga określić, które produkty
Schrack Technik charakteryzują się wysoką
wydajnością.

Ograniczenie zużycia energii nie jest już
tylko moralnym obowiązkiem ze względu
na dbałość o środowisko naturalne, ale
wręcz koniecznością. W związku z tym
niezmiernie ważny jest wybór odpowiedniego
dostawcy UPS, takiego który będzie
w stanie zaoferować tzw. „zielone
produkty”, które zostały stworzone, aby

W przypadku Centrów Danych ważne jest
optymalne wykorzystanie dostępnej
przestrzeni. Różnice dotyczą przede
wszystkim w rozplanowania serwerowni,
a także wyboru zasilaczy UPS o niewielkich
rozmiarach. Dzięki temu uniknie się zbędnej
utraty wolnej przestrzeni. Zasilacze UPS
z serii AVARA Multi i AVARA Plus HIP
należą do najmniejszych na rynku.

15

USV_2015_Kap.01_PL_8:KabelPreisliste_2006_1 04.09.15 08:58 Seite 16

Obszary zastosowania UPS
Polecane produkty
Strona

16

Medycyna i opieka zdrowotna

Właściwości
• Najwyższa sprawność i bezpieczeństwo
dla aplikacji krytycznych
• Wytrzymałość i niezawodność
• Zgodność z obowiązującymi normami

w GENIO Tower

w GENIO Maxi Green

w AVARA Multi

w AVARA Plus

Zastosowanie
• Systemów tworzenia kopii zapasowych
i zasilania awaryjnego
• Labolatoria medyczne
• Szpitale

W MEDYCYNA I OPIEKA ZDROWOTNA
Zakres zastosowania UPS
Coraz więcej sektorów gospodarki opiera
się na tej technologii. Również w sektorze
usług medycznych stawia się coraz częściej
na cyfryzację. Ponieważ stosowanie tego
typu technologii powinno iść w parze
z dobrem ludzkim należy odpowiednio
zaplanować usługi i infrastrukturę po to,
aby zapewnić najwyższy poziom
niezawodności i bezpiecznego
użytkowania.

zapewniać bezpieczeństwo pacjentów.
Jednocześnie powinny zapewnić
następujące wymagania: odpowiedni
stopień ochrony IP, izolację elektryczną na
wejściu i wyjściu, możliwość wykorzystania
transformatorów i niezależność od
systemów monitoringu. Produkty Schrack
Technik spełniają te wymagania w szerokim
zakresie działania i wymagania
bezpieczeństwa związane ze sposobem
użytkowania.

Sprawność i bezpieczeństwo

Niezawodność

Zgodnie z obowiązującymi w branży
standardami urządzenia medyczne muszą
gwarantować określony poziom określony
wysok bezpieczeństwa. W zależności od
zastosowania, urządzenia UPS muszą być
odporne na wpływy zewnętrzne,

W dziedzinie medycyny zapewnienie
świadczeń i usług o odpowiednim
poziomie odgrywa kluczową rolę. Dlatego
wybór zasilacza UPS musi być oparty na
najlepszych rozwiązaniach
technologicznych (on-line z podwójną

konwersją), co zapewni zgodność ze
wszystkimi obszarami i tym samym wpłynie
na poprawę dostępności, odporności
systemu i trwałości urządzeń (praca
równoległa, redundancja zasilania zgodnie
ze standardami TIER). Nie ma mowy
o zasilaniu gwarantowanym, jeśli nie
korzysta się z odpowiednich systemów
nadzoru i kontroli, które są elastyczne
i przygotowane do współpracy z różnymi
systemami i protokołami zainstalowanymi
w sprzęcie medycznym. Schrack Technik
rozwija, testuje i dopracowuje w swoje
produkty i rozwiązania nadzorującokontrolne. Tym samym zapewnia
elastyczność pod względem wyboru
różnego rodzaju protokołów, jak również
szybką reakcję na ewentualne problemy
z interfejsami.
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Obszary zastosowania UPS
Polecane produkty

Przemysł i Urządzenia

Strona
w GENIO Tower

w GENIO Maxi Green

w AVARA Plus

w AVARA Plus HIP

w AVARA Modular Industrial

Właściwości
• Wysoki poziom niezawodności
i wytrzymałości
• Możliwość indywidualnego projektu
• Możliwość pracy dla długich czasów
podtrzymania
• Współpraca z ModBus- i Profibus

Zastosowanie
• Procesy produkcyjne i kontrolne
• Wytwarzanie energii
• Uzdatnianie wody
• Wydobywanie ropy i gazu
• Systemy alarmowe

W PRZEMYSŁ I URZĄDZENIA
Zakres zastosowania UPS
Kompleksowe instalacje dla przemysłu, są
szczególnie ważne, trzeba im koniecznie
zapewnić wyjątkowo wysoki poziom
dostępności i wysoki stopień niezawodności.
Zapewniając pracę w każdych warunkach
pracy, jednocześnie zachowujemy dbałość
o środowisko naturalne. UPS jest
podstawowym urządzeniem gwarantującym
nieprzerwaną dostawę energii
i bezpieczeństwo urządzeń.

Niezawodność
Ciągłość zasilania jest fundamentalna
i odgrywa kluczową rolę w sektorze
przemysłowym. Przerwy w dostawie prądu
i związane z tym awarie systemów
nadzoru/ kontroli są niedopuszczalne.
Właśnie dlatego używa się wysokiej jakości

urządzenia firmy Schrack Technik,
gwarantujące nieprzerwaną dostawę
energii. Urządzenia te mają wszechstronne
zastosowanie, technologicznie są bardzo
zaawansowane i nadają się do pracy
w bardzo trudnych warunkach
środowiskowych (temperatura, wilgotność,
wahania napięcia, itp).

Wytrzymałość
W przemyśle wymaga się, aby urządzenia
UPS charakteryzowały się wysokim
stopniem zgodności z rygorystycznymi
standardami mechanicznymi (poziom
ochrony IP > 21, ochrona przed wibracjami,
wytrzymała konstrukcja). Oprócz zgodności
z ogólnymi przepisami, zastosowania
przemysłowe często wymagają dodatkowego
zastosowania filtrów, izolowanych złącz,

specjalnego okablowania (bezhalogenowe
itp.) oraz systemów mocowań o wysokiej
wytrzymałości na obciążenia mechaniczne.

Elastyczność i personalizacja
Urządzenia UPS firmy Schrack Technik są
„elastyczne“ tzn. dostosowane do różnych
źródeł zasilania (1-fazowych, 3-fazowych
z przewodem neutralnym lub bez). Można
je skonfigurować z transformatorem
separacyjnych nie tylko na wyjściu, ale
również przed prostownikiem i w torze
bypass. Urządzenia te są kompatybilne
z różnymi protokołami komunikacyjnymi do
zdalnego sterowania urządzeniami i mogą
być dostosowane zgodnie ze specjalnymi
wymaganiami tych urządzeń.
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Obszary zastosowania UPS
Polecane produkty
Strona

18

Transport

w AVARA Plus HIP

w AVARA Plus

w AVARA Modular Industrial

Właściwości
• Ciągła ochrona krytycznych procesów
• Elastyczne dopasowanie do sieci
zasilających
• Elastyczne dostosowanie do obciążenia
• Najwyższa odporność

Zastosowanie
• Kolej
• Lotniska
• Punkty poboru opłat
• Marynarka handlowa i żegluga

W TRANSPORT
Zakres zastosowania UPS
Infrastruktura w transporcie staje się
technologicznie coraz bardziej
zaawansowana i skomplikowana.
Jednocześnie musi zostać zagwarantowana
maksymalna dostępność i niezawodność,
w każdych warunkach pracy oraz dbałość
o środowisko naturalne. UPS i ciągłość
zasilania odgrywają decydującą rolę
ponieważ gwarantują realizację i jakość
świadczonych usług.

Elastyczność instalacji
Każde rozwiązanie w obszarze infrastruktury transportowej ma bardzo konkretne
wymogi, przepisy i normy.. Właśnie dlatego
tak ważne jest, aby UPS mógł być
dostosowany do różnego rodzaju źródeł
zasilania (1-fazowych, 3-fazowych
z przewodem neutralnym lub bez). jak
również było kompatybilny z różnymi

typami protokołów komunikacyjnych do
zdalnego sterowania, które muszą być
kompleksowe i niezawodne.

Ogólna wytrzymałość
Potrzeba zapewnienia ciągłości zasilania
wymaga wysokiego poziomu zgodności
z rygorystycznymi standardami
mechanicznych (poziom ochrony IP,
ochrona przed wibracjami, wytrzymała
konstrukcja). Oprócz zgodności z ogólnymi
przepisami, często wymagane są
dodatkowe zastosowanie filtrów,
izolowanych złącz, specjalnego
okablowania (bezhalogenowe itp.) oraz
systemów mocowań o wysokiej
wytrzymałości na obciążenia mechaniczne.
Schrack Technik dostarcza rozwiązania
dopasowane do indywidualnych potrzeb,
które spełniają wymagania przepisów lub
specjalne warunki eksploatacji.

Niezawodność
Niezawodna eksploatacja odgrywa
strategiczną rolę w branży transportowej.
Przestoje w dostawie energii i informacji
niezbędnych do funkcjonowania systemów
nadzoru i kontroli nie mogą być tolerowane.
Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości,
wielofunkcyjnych, technologicznie
rozwiniętych i działających równocześnie
urządzeń UPS gwarantuje się sprawne
funkcjonowanie nawet w trudnych
warunkach (temperatura, wahania
napięcia, różne rodzaje obciążeń). Schrack
Technik dzięki serii swoich produktów –
zarówno beztransformatorowych jak
i opartych na transformatorze – spełnia
różnorodne i złożone wymagania oraz
zapewnia sprawne funkcjonowanie, a co za
tym idzie gwarantuje spokój użytkowników.
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Obszary zastosowania UPS
Polecane produkty

Zasilanie Awaryjne

Właściwości
• Wysoki poziom niezawodności
• Zgodność z normą EN 50171
• Bateria z projektowaną żywotnością 10 lat
zgodnie z Eurobat (w temperaturze 20°C)
• Obudowa zgodna z normą EN 60598-1
• Zaawansowana diagnostyka

Strona
w GENIO Tower

w GENIO Dual Maxi

w GENIO Maxi

w AVARA Multi CSS

Zastosowanie
• Szpitale
• Stacje kolejowe
• Stadiony i obiekty sportowe
• Centra handlowe
• Szkoły
• Budynki użyteczności publicznej

W ZASILANIE AWARYJNE
Zakres zastosowania UPS
Scentralizowane zasilacze UPS w oparciu
o systemy zasilania w energię firmy Schrack
Technik przeznaczone są do budynków
podlegających rygorystycznych norm
i przepisów bezpieczeństwa.
Zaprojektowane i produkowane są zgodnie
z normą EN 50171 CPS (Central Power
Supply Systems) oraz zgodnie z innymi
wytycznymi i normami. Systemy te
gwarantują funkcjonowanie oświetlenia
w przypadku sytuacji kryzysowych. Mogą
one być również stosowane do innych
systemów awaryjnych / zapasowych,
takich jak na przykład:
• Automatyczne instalacje
przeciwpożarowe
• Urządzenia alarmowe i sygnalizujące

awarię
• Instalacje oddymiające
• Systemy pomiaru zawartości dwutlenku
węgla oraz tlenku węgla
• Indywidualne systemy i urządzenia
bezpieczeństwa w krytycznych
obszarach
Najważniejsze cechy UPS w rozwiązaniach
Schrack Technik odpowiednich do zasilania
awaryjnego i zasilania rezerwowego są:
• Czas podtrzymania do 3 godz.
(inne na zapytanie)
• Czas ładowania baterii krótszy niż
12 godz.
• System monitorowania baterii
• Izolacja galwanizacyjna wejścia /
wyjścia (opcjonalna)

• Zaawansowana diagnostyka
(podstawowe informacje na
wyświetlaczu)
• Interfejsy sygnalizacji alarmowej
• Wysoki prąd zwarciowy
Warto podkreślić, że posiadamy wieloletnie
doświadczenie jeśli chodzi o zasilanie
awaryjne, które zdobyliśmy przy projektach
na całym świecie. Alternatywnie Schrack
oferuje również grupowe i centralne
systemy baterii zgodne z normą EN
50171, ÖVE E8002-1 i TRVB E 102. W
razie zainteresowania chętnie udostępnimy
nasz Katalog „Systemy oświetlenia
awaryjnego”.
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Seria UPS GENIO Eco – 600VA do 3000VA
w GENIO iPLUG
Strona

22

600-800 VA

USIPLUG80

USIPLUG60

USIPLUG60

w SCHRACK INFO
Seria GENIO iPlug jest idealnym rozwiązaniem sprawdzającym
się do ochrony użytkowników w domu i biurze. Kompaktowość
i możliwość różnorodnych zastosowań sprawiają, że GENIO
iPlug jest urządzeniem do różnych zastosowań, również
do użytku domowego. GENIO zapewnia ochronę przed
przepięciami i przerwami w dostawie prądu. W przypadku awarii
zasilania podłączone do niego urządzenia przez jakiś czas są
zasilane z falownika zamieniającego prąd stały na zmienny.
Czas ten wystarczy na wyłączenie urządzeń IT za pomocą
oprogramowania nadzorującego i wyłączającego UPSMon.
Oprogramowanie UPSMon można bezpłatnie pobrać ze strony
internetowej: www.ups-technet.com

w Uniwersalne zastosowanie, trwałość i nowoczesny
wygląd
Kompaktowa i ergonomiczna seria GENIO iPlug pozwala na
łatwą instalację w domu i biurze. Różnorodne zastosowanie
i zamknięte wejście kablowe wpływają na poziom optymalizacji
i zmniejszają ilość miejsca potrzebną na kable, tak aby można je
było estetycznie rozłożyć.

w Nowoczesna komunikacja
Dzięki zastosowaniu oprogramowania UPSMon w razie
ewentualnej awarii zasilania możliwe jest bezpieczne wyłączenie
podłączonego komputera. UPSMon umożliwia efektywne

i intuicyjne zarządzanie urządzeniami zasilanymi z UPS. Dzieje się
tak ponieważ najważniejsze informacje prezentowane są w formie
wykresów słupkowych.

w Automatyczny restart
UPS automatycznie uruchamia się po przywróceniu zasilania,
które zostało utracone np. w wyniku awarii i spowodowało jego
wyłączenie po upływie czasu autonomii urządzenia (Auto Restart).

w Ochrona środowiska
Schrack od lat zwraca uwagę na oszczędność energii. W tym celu
wprowadziliśmy nową serię produktów pod nazwą GENIO iPlug,
które przy dłuższym przestoju wpływają na znaczne obniżenie
zużycia energii.

w Zastosowanie
Monitor LCD, komputery PC, monitory, drukarki, skanery i faxy

w Właściwości
• Kompaktowy i ergonomiczny
• 5 gniazd z ochroną przed przerwami w dostawie prądu
• 3 gniazda z ochroną przed przepięciami
• Zasilanie odbiorników wysokiej wartości prądem
początkowym (drukarki laserowe, etc.) itp.
• Możliwość uruchomienia UPS bez sieci (Zimny Start)
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Seria UPS GENIO Eco – 600VA do 3000VA
w GENIO iPLUG
Strona

• Baterie wymienialne przez użytkowników (Battery Swap)

23

• Interfejs USB
• Możliwość ustawienia na biurku lub na podłodze
• Kabel zasilający w zestawie
• Ochrona przed zwarciem
• Automatyczny ponowny start (po przywróceniu zasilania np.
po rozładowaniu baterii)
• Znaki bezpieczeństwa GS /Nemko
• Oprogramowanie monitorujące i zamykające UPSMon dla
systemów operacyjnych Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003,
XP, Linux, Mac OS X i Sun Solaris
• Funkcja Plug- and Play

w Widok

w Przycisk
A Gniazda z filtrem: ochrona tylko przed przepięciami
B Gniazda z ochroną UPS (podtrzymuje zasilanie w przypadku
braku zasilania sieciowego)
C Gniazda IEC z ochroną UPS
D Port komunikacyjny USB
E Bezpiecznik

w Dane techniczne
MODEL
MOC
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Zakres napięcia
Częstotliwość
WYJŚCIE
Napięcie w trybie pracy z sieci
Napięcie w trybie pracy bateryjnej
Częstotliwość w trybie pracy bateryjnej
Kształt przebiegu
BATERIE
Typ
Czas ładowania
INNE CECHY
Waga netto (kg)
Waga brutto (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Wymiary opakowania (szer x gł x wys)
(mm)
Zabezpieczenia
Komunikacja
Gniazda wyjściowe
Zgodność z normami
Oznakowanie
Temperatura otoczenia
Kolor
Wysokość i wilgotność względna
Dostarczane akcesoria

USIPLUG600
600 VA / 360 W

USIPLUG800
800 VA / 480 W

220-240 V AC
230 V AC (+20/-25 %)
50/60 Hz z automatycznym wykrywaniem
230 V AC (+20/-25 %)
230 V AC (+/- 10 %)
50 lub 60 Hz (+/- 1 %)
Pseudosinusoida
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM
6-8 godzin
3,7
4

4,1
4,4
185 x 313 x 99
260 x 380 x 140

Przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora - nadprądowe - zwarciowe
USB
6 x gniazda Schuko + 2 x IEC 320 C13
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE; Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: PN-EN 62040-2; Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE
CE; dla wersji Schuko - GS/NEMKO
0 °C / +40 °C
Czarny
Maksymalna wysokość 6000 metrów , poniżej 95 % bez kondensacji
Kabel zasilający, Instrukcja obsługi

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

GENIO iPLUG (Tower)
600VA / 360W / obciążenie pełne / typowe: 4min. / 7min.

USIPLUG60

800VA / 480W / obciążenie pełne / typowe: 3min. / 5min.

USIPLUG80

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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Seria UPS GENIO Eco – 600VA do 3000VA
w GENIO iDialog
Strona
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400-1600VA

USID160

w SCHRACK INFO
Seria GENIO iDialog jest idealnym rozwiązaniem
służącym ochronie komputera i urządzeń w biurze oraz
w sferze prywatnej. GENIO iDialog jest ekonomicznym
i charakteryzującym się łatwą instalacją rozwiązaniem
służącym do ochrony:
• Sprzętu IT, takich jak np. komputery, centra medialne,
urządzenia peryferyjne, telewizory, kina domowe, satelity
i odbiorniki telewizji cyfrowej DVB-T, odtwarzacze i
nagrywarki DVD

zostało utracone w wyniku awarii zasilania, co spowodowało jego
wyłączenie po upływie czasu autonomii urządzenia (Auto Restart).

w Przyjazna dla środowiska funkcja ECO-Line
Schrack od lat zwraca uwagę na oszczędność energii. Właśnie
dlatego wprowadziliśmy nową serię produktów pod nazwą
GENIO iDialog z wyłącznikiem, który wyłącza UPS przy dłuższym
przestoju bez obciążenia, co znacznie wpływa na na obniżenie
zużycia energii.

w Właściwości

• Nowoczesne routery xDSL

• Obniżone zużycie energii oraz sprawność 99%

• Małe urządzenia gospodarstwa domowego

• Najwyższa niezawodność ochrony komputerów, również
dzięki oprogramowaniu UPSMon do monitorowania
i zamykania. Oprogramowanie UPSMon można bezpłatnie
pobrać ze strony internetowej:
www.ups-technet.com

w Całkowite wyciszenie
Dzięki wykorzystaniu komponentów pracujących z wysoką
częstotliwością i braku ruchomych elementów urządzenia UPS
praktycznie nie wydają dźwięków (0 dbA).

w Nowoczesna komunikacja
Dzięki użyciu oprogramowania UPSMon możliwe jest –
w przypadku przerw w dostawie prądu – wyłączenie urządzeń
IT. UPSMon pozwala na skuteczne i intuicyjne zarządzanie UPS
za pomocą wyświetlanych komunikatów w formie wykresów
słupkowych, które informują o najważniejszych parametrach.

w Automatyczny restart
UPS ponownie uruchamia się po przywróceniu zasilania, które

• Możliwość zainstalowania na komputerach z systemami
operacyjnymi Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux,
Mac OS X i Sun.
• Dzięki niewielkim rozmiarom, kompaktowy GENIO iDialog
może być ustawiony w dowolnym miejscu w domu oraz na lub
w biurze.
• Cicha praca: GENIO iDialog zapewnia ochronę takich
urządzeń w domu jak np.: kino domowe, nagrywarka, DVD,
odbiorniki satelitarne i DVBT.
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Seria UPS GENIO Eco – 600VA do 3000VA
w GENIO iDialog
w Widok

Strona

w Przycisk
A
B
C
D
E
F

Gniazda z ochroną UPS (podtrzymuje zasilanie w przypadku braku zasilania sieciowego)
Port komunikacyjny RS232
Port komunikacyjny USB
Bezpiecznik
Gniazda z filtrem: ochrona tylko przed przepięciami
Wejście zasilające

w Dane techniczne
MODEL
MOC
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Zakres napięcia
Częstotliwość
WYJŚCIE
Napięcie w trybie pracy z sieci
Napięcie w trybie pracy bateryjnej
Częstotliwość w trybie pracy bateryjnej
Kształt przebiegu
BATERIE
Typ
Czas ładowania
INNE CECHY
Waga netto (kg)
Waga brutto (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Wymiary opakowania
(szer x gł x wys) (mm)
Zabezpieczenia
Komunikacja
Gniazda wyjściowe
Zgodność z normami
Oznakowanie
Temperatura otoczenia
Kolor
Wysokość i wilgotność
względna
Dostarczane akcesoria

USID40
400 VA / 240 W

USID60
600 VA / 360 W

USID80
800 VA / 480 W

USID120
1200 VA / 720 W

USID160
1600 VA / 960 W

220-240 V AC
230 V AC (+20/-25%)
50/60 Hz z automatycznym wykrywaniem
230 V AC (+20/-25%)
230 V AC (+/- 10%)
50 lub 60 Hz (+/- 1%)
Pseudosinusoida
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM
6-8 godzin
3,2
3,7

3,4
1,1

6,6
8,1

6,9
8,6

138 x 232 x 192

93 x 310 x 270

138 x 300 x 278

170 x 400 x 370

Przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora - nadprądowe - zwarciowe
USB
USB + RS232
4 x IEC 320 C13
6 x IEC 320 C13
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE; Kompatybilność Elektromagnetyczna
EMC: PN-EN 62040-2; Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE
CE
0 °C / +40 °C
Czarny
Maksymalna wysokość 6000 metrów , poniżej 95 % bez kondensacji
2 x kabel zasilający wyjściowy, 1 x kabel USB, Instrukcja obsługi

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

GENIO iDialog (Tower)
400VA / 240W / obciążenie pełne / typowe: 6min. / 9min.

USID40

600VA / 360W / obciążenie pełne / typowe: 4min. / 7min.

USID60

800VA / 480W / obciążenie pełne / typowe: 3min. / 5min.

USID80

1200VA / 720W / obciążenie pełne / typowe: 2min. / 6min.

USID120

1600VA / 960W / obciążenie pełne / typowe: 2min. / 7min.

USID160

Akcesoria
Q7533060

Listwa zasilająca z 3-gniazdami 10A Schuko, wtyczka C14, kabel 1,5m

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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Seria UPS GENIO Eco – 600VA do 3000VA
w GENIO iDialog Rack
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600-1200 VA

USIDR1200

USIDR1200

w SCHRACK INFO
Seria GENIO iDialog Rack jest idealnym rozwiązaniem
ochrony komputerów i urządzeń peryferyjnych w biurze.
GENIO iDialog Rack to ekonomiczne, nie wymagające
dużej ilości miejsca i charakteryzujące się prostą instalacją
rozwiązanie służące do ochrony:
• Sprzętu IT, takiego jak np. komputery, centra medialne,
urządzenia peryferyjne, telewizory, kina domowe, satelity
i odbiorniki telewizji cyfrowej DVB-T, DVD
• Nowoczesne modemy i routery xDSL
• Urządzeń VoIP i sieciowych
• Maksymalna niezawodność jeśli chodzi o ochronę systemów
Voip.

w Całkowite wyciszenie
Dzięki wykorzystaniu komponentów pracujących z wysoką
częstotliwością i braku ruchomych elementów urządzenia UPS
praktycznie nie wydają dźwięków (0 dbA).

w Nowoczesna komunikacja
Dzięki użyciu oprogramowania UPSMon możliwe jest –
w przypadku przerw w dostawie prądu – wyłączenie urządzeń
IT. UPSMon pozwala na skuteczne i intuicyjne zarządzanie UPS
za pomocą wyświetlanych komunikatów w formie wykresów
słupkowych, które informują o najważniejszych parametrach.

w Automatyczny restart
UPS ponownie uruchamia się po przywróceniu zasilania, które
zostało utracone w wyniku awarii zasilania, spowodowało jego
wyłączenie po upływie czasu autonomii urządzenia (Auto Restart).

w Przyjazna dla środowiska funkcja ECO-Line
Schrack od lat zwraca uwagę na oszczędność energii. Właśnie
dlatego wprowadziliśmy nową serię produktów pod nazwą
GENIO iDialog RACK z wyłącznikiem, który wyłącza UPS przy
dłuższym przestoju bez obciążenia, co znacznie wpływa na
obniżenie zużycia energii.

w Właściwości
• Obniżone zużycie energii oraz sprawność 99%
• Najwyższa niezawodność ochrony komputerów, również
dzięki oprogramowaniu UPSMon do monitorowania
i zamykania. Oprogramowanie UPSMon można bezpłatnie
pobrać ze strony internetowej: www.ups-technet.com
• Możliwość zainstalowania na komputerach z systemami
operacyjnymi Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux,
Mac OS X i Sun Solaris
• Dzięki niewielkim rozmiarom, kompaktowy GENIO iDialog
Rack może być zainstalowany w każdym, nawet małym
stojaku i szafie 19“ (RACK)
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Seria UPS GENIO Eco – 600VA do 3000VA
w GENIO iDialog Rack
w Rysunek wymiarowy

Strona

w Przycisk
A
B
C
D
E
F

Bezpiecznik
Zdalny wyłącznik awaryjny (EPO)
Wejście zasilające
Port komunikacyjny RS232
Port komunikacyjny USB
Gniazda z ochroną UPS (podtrzymuje zasilanie w przypadku braku
zasilania sieciowego)

w Dane techniczne
MODEL
MOC
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Zakres napięcia
Częstotliwość
WYJŚCIE
Napięcie w trybie pracy z sieci
Napięcie w trybie pracy bateryjnej
Częstotliwość w trybie pracy bateryjnej
Kształt przebiegu
BATERIE
Typ
Czas ładowania
INNE CECHY
Waga netto (kg)
Waga brutto (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Wymiary opakowania (szer x gł x wys) (mm)
Zabezpieczenia
Komunikacja
Gniazda wyjściowe
Zgodność z normami
Oznakowanie
Temperatura otoczenia
Kolor
Wysokość i wilgotność względna

USIDR60
600 VA/ 360 W

USIDR120
1200 VA/ 720 W
230 V AC (220, 240 V do wyboru)
230 V AC (+20% / -25%)
50/60 Hz z automatycznym wykrywaniem
230 V AC (+20% / -25%)
230 V AC (+/- 10%)
50 lub 60 Hz (+/- 1%)
Pseudosinusoida

Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM
6-8 godzin
5
5,5

9
9,5

438 (19“) x 300 x 88 (2U)
595 x 540 x 140
Przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora - nadprądowe - zwarciowe
USB - RS232 - Gniazdo na karty komunikacyjne
2 x IEC 320 C13 + 3 x Schuko
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE; Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: PN-EN 62040-2; Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE
CE
0 °C / +40 °C
Czarny
Maksymalna wysokość 6000 metrów , poniżej 95 % bez kondensacji

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

GENIO iDialog Rack (19“ - montaż w szafie RACK)
600VA / 360W / obciążenie pełne / typowe: 4min. / 7min.

USIDR60

1200VA / 720W / obciążenie pełne / typowe: 2min. / 6min.

USIDR120

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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600-2000VA

USNPW

w SCHRACK INFO
Seria GENIO NET Power jest dostępna dla mocy od 600
VA do 2000 VA. Dołączone urządzenia podłączone są do
sieci zasilającej poprzez stabilizator napięcia (AVR). Filtr EMI
zabezpiecza użytkowników przed przepięciami. W przypadku
awarii zasilania podłączone do niego urządzenia przez jakiś czas
zasilane są z falownika zamieniającego prąd stały na przemienny.
Czas ten jest wystarczający na wyłączenie urządzeń IT za pomocą
oprogramowania UPSMon do monitorowania i zamykania.
Oprogramowanie UPSMon można bezpłatnie pobrać ze strony
internetowej: www.ups-technet.com

w Właściwości
• Stabilizacja i odkłócanie sieci przy pomocy AVR i filtrów w
celu eliminacji zakłóceń atmosferycznych
• Możliwość włączenia UPS bez podłączania do sieci (Zimny
Start)

• UPS ponownie uruchamia się po przywróceniu zasilania, które
zostało utracone w wyniku awarii zasilania, i spowodowało
jego wyłączenie po upływie czasu autonomii urządzenia
(Auto Restart).
• Dwa kable przyłączeniowe IEC dla użytkowników w zestawie

w Nowoczesna komunikacja
• Najwyższa niezawodność ochrony komputerów, również
dzięki oprogramowaniu UPSMon do monitorowania
i zamykania. Możliwość zainstalowania na komputerach z
systemami operacyjnymi Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003,
XP, Linux, Mac OS X i Sun Solaris. Oprogramowanie UPSMon
można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej:
www.ups-technet.com
• Interfejs USB
• Interfejs RS232 w modelach 1000 - 1500 – 2000 VA dla
UPSMon.

• Zwiększona niezawodność baterii (test baterii)

w Widok

w Przycisk
A
B
C
D

Port komunikacyjny RS232
Port komunikacyjny USB
Gniazda wyjściowe
Wejście zasilające
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w Dane techniczne
MODEL
MOC
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Zakres napięcia
Częstotliwość
WYJŚCIE
Napięcie w trybie pracy z sieci
Napięcie w trybie pracy bateryjnej
Częstotliwość w trybie pracy bateryjnej
Kształt przebiegu w trybie pracy bateryjnej
BATERIE
Typ
Czas ładowania
INNE CECHY
Waga netto (kg)
Waga brutto (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Wymiary opakowania (szer x gł x wys) (mm)
Zabezpieczenia
Komunikacja
Gniazda wyjściowe

USNPW60
600 VA / 360 W

USNPW80
800 VA / 480 W

USNPW100
1000 VA / 600 W

USNPW150
1500 VA / 900 W

USNPW200
2000 VA / 1200 W

220 - 230 - 240 V AC
230 V AC (± 25%)
50/60 Hz z automatycznym wykrywaniem
230 V AC (-8 %, +10 %)
230 V AC (+/- 5%)
50 lub 60 Hz (+/- 0.5%)
Pseudosinusoida
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM
6-8 godzin
2-4 godzin
4,3
5,6

Zgodność z normami
Oznakowanie
Temperatura otoczenia
Wysokość i wilgotność względna
Kolor
Dostarczane akcesoria

4,9
6,3

8
11,1
11,5
10
13,5
14
100 x 287 x 142
146 x 350 x 160
146 x 397 x 205
140 x 332 x 220
195 x 440 x 250
230 x 480 x 280
Przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora - nadprądowe - zwarciowe
USB
USB + RS232
4 x IEC 320 C13
6 x IEC 320 C13
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE;
Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: PN-EN 62040-2;
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE
CE
0 °C / +40 °C
Maksymalna wysokość 6000 metrów , poniżej 95 % bez kondensacji
Czarny
2 x kabel zasilający wyjściowy, Instrukcja obsługi

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

GENIO Net Power (Tower)
600VA / 360W / obciążenie pełne / typowe: 5min. / 9min.

USNPW60

800VA / 480W / obciążenie pełne / typowe: 4min. / 8min.

USNPW80

1000VA / 600W / obciążenie pełne / typowe: 5min. / 9min.

USNPW100

1500VA / 900W / obciążenie pełne / typowe: 4min. / 8min.

USNPW150

2000VA / 1200W / obciążenie pełne / typowe: 3min. / 6min.

USNPW200

Akcesoria
Q7533060

Listwa zasilająca z 3-gniazdami 10A Schuko, wtyczka C14, kabel 1,5m

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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800-2000VA

USDVT

w SCHRACK INFO
Seria GENIO Flex Plus Tower jest dostępna dla mocy od 800
VA do 2000 VA z przebiegiem sinusoidalnym na wyjściu
dzięki technologii cyfrowej. Dzięki zaawansowanym opcjom
komunikacyjnym i przyłączeniowym jest to idealne rozwiązanie
dla wymagających klientów, którzy potrzebują wysokiego
poziomu ochrony i wszechstronności systemów zasilania. GENIO
Flex Plus Tower to najlepsza ochrona dla urządzeń peryferyjnych,
serwerów konwencjonalnych i sieciowych systemów pamięci
masowej.

w Wysoki poziom bezpieczeństwa
Seria GENIO Flex Plus Tower oferuje szeroki zakres mocy
UPS w technologii Line-Interactive i sinusoidalnym napięciem
wyjściowym. Dzięki tej technologii sprawność wynosi 98%, co
oznacza mniejsze zużycie energii. Poza tym seria ta gwarantuje
wysoki poziom ochrony przed zanikiem napięcia. Automatyczna
regulacja napięcia (AVR) chroni przed skokami napięcia,
wzrostem i spadkiem napięcia, bez potrzeby używania baterii.
Mniejsze zużycie baterii oznacza, że baterie są w 100% gotowe
do użycia, jeśli dojdzie do jakiejś poważnej awarii, a czas
autonomii jest wtedy wydłużony. Filtry EMI zapewniają ochronę
przed skokami napięcia i przepięciami. W przypadku zaniku
napięcia falownik, zasila obciążenie doskonałą sinusoidę co
umożliwia kontynuowanie pracy i gwarantuje niezawodność.
Schrack od wielu lat dba o oszczędność energii. Właśnie dlatego
w serii GENIO Flex Plus Tower zainstalowano wyłącznik, dzięki
któremu w czasie przestojów zmniejsza się zużycie energii.

w Wysoki poziom dostępności
Gniazdo Energy Share umożliwia podział obciążenia i
wyłączenie mniej wrażliwych urządzeń peryferyjnych, dzięki
czemu czas podtrzymania dla krytycznych obciążeń może zostać
przedłużony. Funkcja ,,Hot swap“ dla baterii– dzięki czemu mogą
one zostać w łatwy sposób wyjęte od strony przedniego panelu.
Okresowy test baterii to potwierdzenie ich jakości. Ochrona
przed całkowitym rozładowaniem, aby uniknąć przedwczesnego
starzenia się baterii.

w Różnorodność
Funkcja ,, Zimny Start “ umożliwia włączenie UPS bez
podłączania do sieci lub w przypadku awarii zasilania.

w Wyświetlacz LCD
GENIO Flex Plus Tower wyposażony jest w podświetlany
wyświetlacz LCD. Dzięki temu można sprawdzić status UPS,
poziom obciążenia i stan naładowania baterii.

w Nowoczesna komunikacja
• Najwyższa niezawodność ochrony komputerów, również
dzięki oprogramowaniu UPSMon do monitorowania
i zamykania. Możliwość zainstalowania na komputerach
z systemami operacyjnymi Windows 8, 7, 2008, Vista,
2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris, VMWare ES X i inne
systemy operacyjne UNIX. Oprogramowanie UPSMon można
bezpłatnie pobrać ze strony: www.ups-technet.com
• Interfejs USB lub RS232 (do wyboru)
• Gniazdo rozszerzeń dla kart komunikacyjnych
• Wyświetlanie statusu, wartości pomiarowych, alarmów,
wielkości wejściowych i wyjściowych jak również poziomu
naładowania baterii

w Właściwości
• Gniazdo podziału energii – Energy Share
• “Hot swap“: użytkownik może wymienić zestaw baterii
w trakcie pracy urządzenia, bez odłączania go od napięcia.
• Istnieje możliwość konfiguracji UPS za pomocą
oprogramowania UPS Tools.
• Zwiększona niezawodność baterii (możliwość
automatycznego i ręcznego testu baterii)
• Ochrona przed zwarciem
• Zwiększona niezawodność baterii (test baterii)
• UPS ponownie uruchamia się po przywróceniu zasilania, które
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zostało utracone w wyniku awarii zasilania, co
i spowodowało jego wyłączenie po upływie czasu autonomii
urządzenia (Auto Restart).
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• Certyfikat GS

w Widok

w Przycisk
A
B
C
D
E
F
G

USB
Port komunikacyjny RS232
Gniazdo na karty komunikacyjne
Bezpiecznik
Gniazda wyjściowe
Wejście zasilające
Gniazdo Energy Share

w Dane techniczne
MODEL
MOC
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Zakres napięcia
Częstotliwość
Tolerancja częstotliwości
WYJŚCIE
Napięcie znamionowe
Częstotliwość
Kształt przebiegu
BATERIE
Typ
Czas ładowania
INNE CECHY
Waga netto (kg)
Waga brutto (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Wymiary opakowania (szer x gł x wys) (mm)
Zabezpieczenia
Komunikacja
Wejście zasilające
Gniazda wyjściowe
Zgodność z normami
Temperatura otoczenia
Temperatura składowania
Kolor
Wilgotność względna
Poziom głośności

USDVT80A
800 VA / 640 W

USDVT110A
1100 VA / 880 W

USDVT150A
1500 VA / 1200 W

USDVT200A
2000 VA / 1600 W

220 - 230 - 240 V do wyboru
162 V - 290 V
50/60 Hz z automatycznym wykrywaniem
±5%
220 - 230 - 240 V do wyboru
50 lub 60 Hz z automatycznym wykrywaniem
Sinusoida
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM
4-6 godzin
10,5
12,2

11,3
13

16,5
18,4

18,5
20,4

120 x 443 x 247
160 x 443 x 247
208 x 530 x 342
235 x 540 x 354
nadprądowe - zwarciowe - przepięciowe - temperaturowe - przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
USB - RS232 - Gniazdo na karty komunikacyjne
1 x IEC 320 C14
4 x IEC 320 C13
6 x IEC 320 C13
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE;
Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: PN-EN 62040-2; Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej
EMC 2004/108/WE
0 °C / +40 °C
-15 °C / 45 °C
Czarny
poniżej 95 % bez kondensacji
poniżej 40 dBA
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OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

GENIO Flex Plus Tower
800VA / 640W / obciążenie pełne / typowe: 5min. / 9min.

USDVT80A

1100VA / 740W / obciążenie pełne / typowe: 4min. / 8min.

USDVT110A

1500VA / 1050W / obciążenie pełne / typowe: 5min. / 9min.

USDVT150A

2000VA / 1350W / obciążenie pełne / typowe: 4min. / 8min.

USDVT200A

Akcesoria
Adapter SNMP do UPS, Netman 204, wersja karta wtykowa

USNETMA204

Interfejs do UPS J-Bus/ModBUS poprzez RS232/RS485, wersja box

USMULTI301

Interfejs do UPS J-Bus/ModBUS poprzez RS232/RS485, wersja karta wtykowa

USMULTI302

Karta wtykowa z beznapięciowymi stykami do alarmów i komunikatów o stanie UPS

USMULTI382

Interfejs do UPS Profibus (DP-V1,ProfidriveV2 PP05), wersja box

USMULTI401

Interfejs do UPS z 8 wejściami / 8 wyjściami (programowalnymi), Modbus, wersja box

USMULTIIOB

Zestaw przewodów do podłączenia UPS z serwerem IBM AS400 i iSeries

USAS400KIT

Modem GPRS do zarządzania UPS poprzez GSM - sieć komórkową

USRTG100

Zdalny panel do UPS z wyświetlaczem LCD - połączenie z UPS poprzez RS-232

USMULTIPAN

Bypass zewnętrzny serwisowy 16A (do UPS 3kVA) - montaż ścienny

USBYM

Listwa zasilająca z 3-gniazdami 10A Schuko, wtyczka C14, kabel 1,5m

Q7533060

Schrack DESIGN
PROSTE I SZYBKIE PROJEKTOWANIE

Proste i szybkie projektowanie

Zgodnie
z PN-EN 61439

Schrack Design wspiera proces projektowania oferując dużą liczbę funkcji i jednocześnie
prostotę użytkowania. Obok tworzenia schematów i widoków elewacji użytkownik
ma możliwość weryﬁkacji przyrostu temperatury rozdzielnic, według standardu
IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 (do 630A).

www.schrack.pl/schrack-design

Schrack Design wspiera proces projektowania oferując dużą liczbę funkcji
i jednocześnie prostotę użytkowania. Obok tworzenia schematów i widoków
elewacji użytkownik ma możliwość weryfikacji przyrostu temperatury rozdzielnic,
według standardu IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 (do 630A).
Nie wymaga środowiska CAD.

POBIERZ TERAZ

www.schrack.pl/schrack-design
Windows: Vista | 7 | 8 | 10

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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800-1100 VA

USVSR110

w SCHRACK INFO
Seria GENIO Flex Plus Rack jest dostępna dla mocy
od 800 VA do 1100 VA z przebiegiem sinusoidalnym na wyjściu
dzięki technologii cyfrowej. Dzięki zaawansowanym opcjom
komunikacyjnym i przyłączeniowym jest to idealne rozwiązanie
dla wymagających klientów, którzy potrzebują wysokiego
poziomu ochrony i wszechstronności systemów zasilania. GENIO
Flex Plus Rack to najlepsza ochrona dla urządzeń peryferyjnych,
serwerów konwencjonalnych i sieciowych systemów pamięci
masowej.

w Wysoki poziom bezpieczeństwa
Seria GENIO Flex Plus Rack oferuje szeroki zakres mocy
UPS w technologii Line-Interactive i sinusoidalnym napięciem
wyjściowym. Dzięki tej technologii sprawność wynosi 98%, co
oznacza mniejsze zużycie energii. Poza tym seria ta gwarantuje
wysoki poziom ochrony przed zanikiem napięcia. Automatyczna
regulacja napięcia (AVR) chroni przed skokami napięcia,
wzrostem i spadkiem napięcia, bez potrzeby używania baterii.
Mniejsze zużycie baterii oznacza, że baterie są w 100% gotowe
do użycia, jeśli dojdzie do jakiejś poważnej awarii, a czas
autonomii jest wtedy wydłużony. Filtry EMI zapewniają ochronę
przed skokami napięcia i przepięciami. W przypadku zaniku
napięcia falownik, zasila obciążenie doskonałą sinusoidę co
umożliwia kontynuowanie pracy i gwarantuje niezawodność.
Schrack Technik od wielu lat dba o oszczędność energii. Właśnie
dlatego w serii GENIO Flex Plus Tower zainstalowano wyłącznik,
dzięki któremu w czasie przestojów zmniejsza się zużycie energii.

w Wysoki poziom dostępności
Gniazdo Energy Share umożliwia podział obciążenia
i wyłączenie mniej wrażliwych urządzeń peryferyjnych, dzięki
czemu czas podtrzymania dla krytycznych obciążeń może zostać
przedłużony. Baterie posiadają funkcję “Hot swap“, dzięki której
mogą zostać w łatwy sposób wyjęte od strony przedniego panelu.
Okresowy test baterii to potwierdzenie ich jakości. Ochrona
przed całkowitym rozładowaniem, aby uniknąć przedwczesnego
starzenia się baterii.

w Różnorodność
Funkcja ,, Zimny Start “ umożliwia włączenie UPS bez
podłączania do sieci lub w przypadku awarii zasilania.

w Wyświetlacz LCD
GENIO Flex Plus Tower wyposażony jest w podświetlany
wyświetlacz LCD. Dzięki temu można sprawdzić status UPS,
poziom obciążenia i stan naładowania baterii.

w Nowoczesna komunikacja
• Najwyższa niezawodność ochrony komputerów, również
dzięki oprogramowaniu UPSMon do monitorowania
i zamykania. Możliwość zainstalowania na komputerach
z systemami operacyjnymi Windows 8, 7, 2008, Vista,
2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris, VMWare ES X i inne
systemy operacyjne UNIX. Oprogramowanie UPSMon można
bezpłatnie pobrać ze strony: www.ups-technet.com
• Interfejs USB lub RS232 (do wyboru)
• Gniazdo rozszerzeń dla kart komunikacyjnych
• Wyświetlanie statusu, wartości pomiarowych, alarmów,
wielkości wejściowych i wyjściowych jak również poziomu
naładowania baterii

w Właściwości
• Gniazdo podziału energii – Energy Share
• “Hot swap“: użytkownik może wymienić zestaw baterii
w trakcie pracy urządzenia, bez odłączania go od napięcia.
• Istnieje możliwość konfiguracji UPS za pomocą
oprogramowania UPS Tools
• Zwiększona niezawodność baterii (możliwość
automatycznego i ręcznego testu baterii)
• Ochrona przed zwarciem
• Zwiększona niezawodność baterii (test baterii)
• UPS ponownie uruchamia się po przywróceniu zasilania,
które zostało utracone w wyniku awarii zasilania, które
spowodowało jego wyłączenie po upływie czasu autonomii
urządzenia (Auto Restart).
• Złącze do wyłączenia UPS w sytuacji awaryjnej (EPO).

33
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w Rysunek wymiarowy

w Przycisk
A
B
C
D
E

Gniazdo zasilające IEC
Gniazda wyjściowe IEC
EPO
Port komunikacyjny USB
Port komunikacyjny RS232

w Dane techniczne
MODEL
MOC
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Zakres napięcia
Częstotliwość
Tolerancja częstotliwości
WYJŚCIE
Napięcie znamionowe
Częstotliwość
Kształt przebiegu
BATERIE
Typ
Czas ładowania
INNE CECHY
Waga netto (kg)
Waga brutto (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Wymiary opakowania (szer x gł x wys) (mm)
Zabezpieczenia
Komunikacja
Wejście zasilające
Gniazda wyjściowe
Zgodność z normami
Temperatura otoczenia
Temperatura składowania
Kolor
Wilgotność względna
Poziom głośności

USVSR80
800 VA / 640 W

USVSR110
1100 VA / 880 W
230 V AC (220 V, 240 V do wyboru)
162 V - 290 V
50/60Hz z automatycznym wykrywaniem
± 5 % (3%do 10% konfigurowana)

230 V AC (220 V, 240 V do wyboru)
50 lub 60Hz z automatycznym wykrywaniem
Sinusoida
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM
4-6 godz.
12
14,5

13
15,5

19“ x 420 x 1U
595 x 540 x 140
nadprądowe - zwarciowe - przepięciowe - temperaturowe - przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
USB - RS232 - Gniazdo na karty komunikacyjne
1 x IEC 320 C14
4 x IEC 320 C13
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE; Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: PN-EN 62040-2; Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE
0 °C / +40 °C
-15 °C / 45 °C
Czarny
poniżej 95 % bez kondensacji
poniżej 50 dBA

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

GENIO Flex Plus Rack (19“ - montaż w szafie Rack)
800VA / 640W / pełne obciążenie: 5min. / typowe obciążenie: 9min.

USVSR80

1100VA / 880W / pełne obciążenie: 5Min. / typowe obciążenie: 9Min.

USVSR110

Akcesoria
Adapter SNMP do UPS, Netman 204, wersja karta wtykowa

USNETMA204

Szyny podtrzymujące UPS, do szaf 19“ Rack (600-1000mm)

USRACKGUID

Interfejs do UPS J-Bus/ModBUS poprzez RS232/RS485, wersja box

USMULTI301

Interfejs do UPS J-Bus/ModBUS poprzez RS232/RS485, wersja karta wtykowa

USMULTI302

Karta wtykowa z beznapięciowymi stykami do alarmów i komunikatów o stanie UPS

USMULTI382

Interfejs do UPS Profibus (DP-V1,ProfidriveV2 PP05), wersja box

USMULTI401

Interfejs do UPS z 8 wejściami / 8 wyjściami (programowalnymi), Modbus, wersja box

USMULTIIOB

Zestaw przewodów do podłączenia UPS z serwerem IBM AS400 i iSeries

USAS400KIT

Modem GPRS do zarządzania UPS poprzez GSM - sieć komórkową

USRTG100

Zdalny panel do UPS z wyświetlaczem LCD - połączenie z UPS poprzez RS-232

USMULTIPAN

Bypass zewnętrzny serwisowy 16A (do UPS 3kVA) - montaż ścienny

USBYM

Bypass zewnętrzny serwisowy 16A (do UPS 3kVA) - montaż 19“ Rack

USBYMR

Listwa zasilająca z 3-gniazdami 10A Schuko, wtyczka C14, kabel 1,5m

Q7533060

19“ listwa zasilająca, 8x230V Schuko czerwone, 10A, profil aluminiowy 1U, kabel IEC C14 2m, RAL7035

IU070130

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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1100-3000 VA

USVSD110

USVSD110

w SCHRACK INFO
Seria GENIO Flex Plus Dual jest dostępna dla mocy od 1100
VA do 3000 VA z przebiegiem sinusoidalnym na wyjściu
dzięki technologii cyfrowej. Dzięki zaawansowanym opcjom
komunikacyjnym i przyłączeniowym jest to idealne rozwiązanie
dla wymagających klientów, którzy potrzebują wysokiego
poziomu ochrony i wszechstronności systemów zasilania. GENIO
Flex Plus Rack to najlepsza ochrona dla urządzeń peryferyjnych,
serwerów konwencjonalnych i sieciowych systemów pamięci
masowej. GENIO Flex Plus Dual ma funkcjonalny i nowoczesny
design, jak również zaawansowaną funkcjonalność. Dzięki tej
technologii sprawność wynosi 98%, co oznacza mniejsze zużycie
energii. UPS osiąga współczynnik mocy na wejściu 0,9.

w Wysoki poziom bezpieczeństwa
Seria GENIO Flex Plus Dual oferuje szeroki zakres mocy UPS w
technologii Line-Interactive i sinusoidalnym napięciem wyjściowym.
Poza tym seria ta gwarantuje wysoki poziom ochrony przed
zanikiem napięcia. Automatyczna regulacja napięcia chroni
(AVR) przed skokami napięcia, wzrostem i spadkiem napięcia,
bez potrzeby używania baterii. Mniejsze zużycie baterii oznacza,
że baterie są w 100% gotowe do użycia, jeśli dojdzie do jakiejś
poważnej awarii, a czas autonomii jest wtedy wydłużony. Filtry
EMI zapewniają ochronę przed skokami napięcia i przepięciami.
W przypadku zaniku napięcia falownik, zasila obciążenie
doskonałą sinusoidę co umożliwia kontynuowanie pracy
i gwarantuje niezawodność.

w Wysoki poziom dostępności
Gniazdo Energy Share umożliwia podział obciążenia
i wyłączenie mniej wrażliwych urządzeń peryferyjnych, dzięki
czemu czas podtrzymania dla krytycznych obciążeń może
zostać przedłużony. Funkcja ,,Hot swap“ dla baterii– dzięki
czemu mogą one zostać w łatwy sposób wyjęte od strony
przedniego panelu. Okresowy test baterii to potwierdzenie ich
jakości. Ochrona przed całkowitym rozładowaniem, aby uniknąć
przedwczesnego starzenia się baterii. W przypadku zastosowań,
które wymagają długich czasów podtrzymania, można wydłużyć
czas podtrzymania do paru godzin dzięki użyciu modeli ER (tylko
2200 lub 3000 VA), które są zaopatrzone w wydajną ładowarkę
baterii.

w Wszechstronność
GENIO Flex Plus Dual można zainstalować na podłodze lub
w szafie 19 “(RACK). Panel sterowania i wyświetlania w przedniej
osłonie można łatwo wyjąć i obrócić tak, aby dostosować do
rodzaju instalacji. GENIO Flex Plus Dual wyposażone jest
w złącze EPO (Emergency Power Off), dzięki któremu można
wykonać zdalnie wyłączanie w razie niebezpieczeństwa
(wyłączenie awaryjne). Funkcja “Zimnego Startu“ umożliwia
włączenie UPS bez sieci zasilającej, lub w przypadku awarii
zasilania. GENIO Flex Plus Dual posiada podświetlany
wyświetlacz LCD do informacji o stanie UPS i pokazywania
wartości pomiarowych.
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w Nowoczesna komunikacja
• Najwyższa niezawodność ochrony komputerów, również
dzięki oprogramowaniu UPSMon do monitorowania
i zamykania. Możliwość zainstalowania na komputerach
z systemami operacyjnymi Windows 8, 7, 2008, Vista,
2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris, VMWare ES X i inne
systemy operacyjne UNIX. Oprogramowanie UPSMon można
bezpłatnie pobrać ze strony internetowej:
www.ups-technet.com
• Interfejs USB lub RS232 (do wyboru)
• Gniazdo rozszerzeń dla kart komunikacyjnych m.in. dla SNMP
• Wyświetlanie na LCD statusu, wartości pomiarowych,
alarmów, wielkości wejściowych i wyjściowych jak również
poziomu naładowania baterii

w Widok

w Przycisk
A
B
C
D
E
F
G
H

Gniazdo wejściowe C14
Wyłącznik termiczny na wejściu
Złącze awaryjnego wyłączenia-załączenia (ESD)
Gniazda wyjściowe
Gniazdo baterii wydłużających czas pracy
Port komunikacyjny RS232
Gniazdo wyjściowe C19
Port komunikacyjny USB

w Obudowa bateryjna
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w Czasy podtrzymania
Numer katalogowy

max. Moc pozorna

max. Moc czynna

[VA]

[W]

Czas podtrzymania [min.]
Typowe obciążePełne obciążenie **
nie *
12
5
10
4
12
5
32
17
56
29
110
58
108
61
279
183
171
116
10
5
27
14
48
24
83
50
116
71
79
46
184
99

USVSD110
USVSD150
USVSD220
USVSD220 + USBB72A3A
USVSD220 + USBB72M1A
USVSD220 + 2 USBB72M1A
USVSD220ER + USBB72B1 (Tower)

1100
990
1500
1350
2200
1980
2200
1980
2200
1980
2200
1980
2200
1760
z obciążeniem 1000VA / 700W:
z obciążeniem 1500VA / 1000W:
USVSD300
3000
2700
USVSD300 + USBB72A3A
3000
2700
USVSD300 + USBB72M1A
3000
2700
USVSD300 + 2 USBB72M1A
3000
2700
USVSD300 + 3 USBB72M1A
3000
2700
USVSD300ER + USBB72B1 (Tower)
3000
2400
USVSD300ER + 2 USBB72B1 (Tower)
3000
2400
* Typowy obciążenie: Czas podtrzymania z 75% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,66
** Pełne obciążenie: Czas podtrzymania z 100% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,8

w Dane techniczne
MODEL
MOC
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Zakres napięcia bez udziału baterii
Max. dopuszczalne napięcie
Częstotliwość znamionowa
Zakres częstotliwości
Współczynnik mocy
Zawartość harmonicznych (THDi)
WYJŚCIE
Zniekształcenia harmoniczne napięcia z
obciążeniem liniowym / z obciążeniem
nieliniowym
Częstotliwość
Kształt przebiegu
Współczynnik szczytu (crest factor)
Sprawność (tryb ECO i Smart Active)
BATERIE
Typ
Czas ładowania
CZAS PRZECIĄŻENIA
100-110% obciążenia
110-150% obciążenia
Obciązenie powyżej 150 %
INNE CECHY
Waga netto (kg)
Waga brutto (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Wymiary opakowania
(szer x gł x wys) (mm)
Zabezpieczenie przed przepięciami
Zabezpieczenia
Komunikacja
Wejście zasilające
Gniazda wyjściowe
Zgodność z normami
Temperatura otoczenia
Wilgotność względna
Kolor
Poziom głośności z 1m
Zakres dostawy

USVSD110
1100 VA /
990 W

USVSD150
1500 VA /
1350 W

USVSD220
2200 VA /
1980 W

USVSD220ER
2200 VA /
1760 W

USVSD300
3000 VA /
2700 W

USVSD300ER
3000 VA /
2400 W

220-230-240 V AC
162 V AC < Uwej < 290 V AC
300 V
50 lub 60 Hz ± 5 Hz
50 Hz ± 5 % / 60 Hz ± 5 %
około 0,98
≤7%

poniżej 3 % / poniżej 8 %
Do wyboru: 50 Hz lub 60 Hz lub automatyczne wykrywanie
Sinusoida
2,5 : 1
98,50%
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM
2 - 4 godziny
5 minut
10 sekund
1 sekunda
16,5
17,5
20
21
87 x 425 x 450 (19“ x 425 x 2U)
240 x 500 x 600

28
33

15,5
31,5
20,5
36.5
87 x 625 x 450 (19“ x 625 x 2U)

16,5
21,5

240 x 760 x 600

300 Joule
nadprądowe - zwarciowe - przepięciowe - temperaturowe - przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
USB / Gniazdo DB9 z RS232 / Złącza komunikacyjne / Gniazdo na karty komunikacyjne
1 x IEC 320 C14
1 x IEC 320 C20
8 x IEC 320 C13
8 x IEC 320 C13 + 1 x IEC 320 C19
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE; Kompatybilność Elektromagnetyczna
EMC: PN-EN 62040-2; Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE
0 °C / +40 °C
poniżej 95 % bez kondensacji
Czarny
poniżej 40 dBA
Przewód zasilający, kabel USB, Instrukcja Obsługi, Instrukcja Quick Start
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OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

GENIO Flex Plus Dual (Tower / 19“ Rack)
1100VA / 990W / obciążenie pełne / typowe: 5min. / 12min.

USVSD110

1500VA / 1350W / obciążenie pełne / typowe: 4min. / 10min.

USVSD150

2200VA / 1980W / obciążenie pełne / typowe: 5min. / 12min.

USVSD220

2200VA / 1760W / 0min. / z 8A ładowarką do baterii 40Ah w zewnętrznej obudowie

USVSD220ER

3000VA / 2700W / obciążenie pełne / typowe: 5min. / 10min.

USVSD300

3000VA / 2400W / 0min. / z 8A ładowarką do baterii 40Ah w zewnętrznej obudowie

USVSD300ER

Obudowy bateryjne
do USPRD.. / USPVSD.. dla 2,2/3kVA, 72V, 7Ah, bez ładowarki, Tower / 19“ Rack

USBB72A3A

do USPRD.. / USPVSD.. dla 2,2/3kVA, 72V, 14Ah, bez ładowarki, Tower / 19“ Rack

USBB72M1A

do USPRP220ER i USPRP300ER, 72V, 40Ah, bez ładowarki, Tower

USBB72B1

Akcesoria
Adapter SNMP do UPS, Netman 204, wersja karta wtykowa

USNETMA204

Szyny podtrzymujące UPS, do szaf 19“ Rack (600-1000mm)

USRACKGUID

Interfejs do UPS J-Bus/ModBUS poprzez RS232/RS485, wersja box

USMULTI301

Interfejs do UPS J-Bus/ModBUS poprzez RS232/RS485, wersja karta wtykowa

USMULTI302

Karta wtykowa z beznapięciowymi stykami do alarmów i komunikatów o stanie UPS

USMULTI382

Interfejs do UPS Profibus (DP-V1,ProfidriveV2 PP05), wersja box

USMULTI401

Interfejs do UPS z 8 wejściami / 8 wyjściami (programowalnymi), Modbus, wersja box

USMULTIIOB

Zestaw przewodów do podłączenia UPS z serwerem IBM AS400 i iSeries

USAS400KIT

Modem GPRS do zarządzania UPS poprzez GSM - sieć komórkową

USRTG100

Zdalny panel do UPS z wyświetlaczem LCD - połączenie z UPS poprzez RS-232

USMULTIPAN

Bypass zewnętrzny serwisowy 16A (do UPS 3kVA) - montaż ścienny

USBYM

Bypass zewnętrzny serwisowy 16A (do UPS 3kVA) - montaż 19“ Rack

USBYMR

Listwa zasilająca z 3-gniazdami 10A Schuko, wtyczka C14, kabel 1,5m

Q7533060

19“ listwa zasilająca, 8x230V Schuko czerwone, 10A, profil aluminiowy 1U, kabel IEC C14 2m, RAL7035

IU070130

Schrack CAD i Kalkulator Ofert

Najszybszy w: PROJEKTOWANIU, KOSZTORYSOWANIU,
ZAMÓWIENIACH I DOSTAWIE!
Schrack Digital

Oprogramowanie
Schrack CAD i Kalkulator Ofert
W

PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
TELETECHNICZNYCH, OŚWIETLENIOWYCH ORAZ AUTOMATYKI

W

POŁĄCZENIE ONLINE PROJEKTÓW CAD
Z KALKULATOREM OFERT I SKLEPEM SCHRACK

W

ZARZĄDZANIE TWOIMI KLIENTAMI, OFERTAMI I ZAMÓWIENIAMI
Pobierz teraz

www.schrack.pl

Projektowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w środowisku CAD nigdy nie
było takie wygodne. Dzięki Schrack CAD możliwe jest generowanie widoków rozdzielnic
i punktów dystrybucyjnych, listw zaciskowych, zestawień materiałów. W połączeniu
z Kalkulatorem Ofert umożliwia również tworzenie bazy klientów użytkownika, pozwalając
zarządzać kosztorysami, ofertami i zamówieniami.

POBIERZ TERAZ

www.schrack.pl/schrack-cad-live
Windows: Vista | 7 | 8 | 10

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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700-3000VA

USPRPxxx

USPRP100

USPRP300

w SCHRACK INFO
Seria GENIO Tower charakteryzuje się funkcjonalnym
i nowoczesnym designem, jak również zaawansowaną
funkcjonalnością. GENIO Tower działa zgodnie z podwójną
konwersją on-line, który zapewnia najwyższy poziom ochrony
dla krytycznych obciążeń. W przypadku procesów operacyjnych,
które wymagają długich czasów podtrzymania można
przedłużyć czas autonomii do kilku godzin dzięki zastosowaniu
modelu ER, który posiada bardziej wydajną ładowarkę baterii.
Ochrona przed całkowitym rozładowaniem pozwala uniknąć
przedwczesnego starzenia się baterii. GENIO Tower wyposażony
jest w wyświetlacz LCD, dzięki któremu można sprawdzić status
UPS i poziom naładowania baterii. Sterowanie mikroprocesorowe
zapewnia dużą wydajność falownika i możliwość konfiguracji
wielu parametrów eksploatacyjnych. W celu integracji z siecią
komunikacyjną GENIO Tower posiada wejście USB i wejście na
opcjonalne karty interfejsów np. SNMP lub kartę przekaźnika.
Oszczędność energii ma zapewnić wyłącznik, który redukuje
zużycie energii podczas braku poboru mocy praktycznie do zera.
GENIO Tower dostępny jest w następujących wersjach: 700VA,
1000VA, 1500VA, 2200VA i 3000VA.

w Elastyczny sposób użytkowania
W celu redukcji zużycia energii przewidziano różne
możliwości zaprogramowania, dopasowane do
indywidualnych potrzeb klientów i obciążeń:

• On-line: maksymalna ochrona dla obciążenia i najwyższa
jakość napięcia wyjściowego.
• Economy Mode: UPS pracuje w trybie off-line, tzn, że
urządzenie zasilane jest bezpośrednio z sieci. Dzięki temu
udaje się zredukować poziom zużycia energii, a wydajność
wzrasta (do 98%).
• Smart Active Mode: UPS wybiera samodzielnie, w zależności
od jakości sieci zasilającej w jakim trybie powinno pracować
urządzenie (trybie on-line czy line-interactiv); poprzez
kontrolę liczby występujących zmian napięcia, częstotliwości
i rodzaju zakłóceń.
• Standby Off (zasilanie awaryjne): UPS dostarcza zasila
urządzenia tylko w przypadku awarii zasilania.Falownik
załącza się w sposób progresywny, dzięki temu można
uniknąć wysokiego poboru energii przy starcie.
• Może pracować jako konwerter częstotliwości (50/60Hz lub
60/50Hz).

w Zasilanie awaryjne
Ta konfiguracja gwarantuje użytkowanie takich urządzeń, które
muszą być zasilane w trakcie ewentualnej przerwy w dostawie
energii. Dotyczy to takich urządzeń jak np. oświetlenie awaryjne,
systemy pożarowe, różnego typu systemy alarmowe itd. Podczas
awarii w trybie progresywnym załącza się falownik (soft start),
aby uniknąć nadmiernego poboru prądu.
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w Optymalne zużycie baterii
Seria GENIO Tower zapewnia ochronę przed całkowitym
rozładowaniem baterii, co ma wpływ na żywotność baterii. UPS
regularnie przeprowadza testy baterii (można aktywować je
również ręcznie). Dzięki temu, że jest szeroki zakres napięcia
wejściowego nie załącza się bateria, co znacznie zwiększa się jej
wydajność i żywotność.

w Wydłużony czas autonomii
Możliwość rozbudowania o dodatkowe baterie, co pozwala
na wydłużenie czasu autonomii podczas urządzenia UPS. Poza
tym seria GENIO Tower dostępna jest również jako wersja ER
bez baterii z wydajną ładowarkę baterii., dla zastosowań, gdy
konieczne są bardzo długie czasy podtrzymywania.

w Zmniejszony poziom hałasu
Dzięki zastosowaniu komponentów pracujących z wysoką
częstotliwością i kontroli prędkości wentylatorów w zależności od
obciążenia poziom hałasu UPS wynosi poniżej 40 dBA.

• W pełni konfigurowalny za pomocą oprogramowania
UPSTools
• Zwiększona niezawodność (automatyczne i ręczne testy
baterii)
• Najwyższa niezawodność UPS (pełne sterowanie
mikroprocesorowe)
• Niski wpływ na sieć zasilającą (sinusoidalny pobór prądu)
• Wejście i wyjście zabezpieczone bezpiecznikami termicznymi

w Nowoczesna komunikacja
• Najwyższa niezawodność ochrony komputerów, również
dzięki oprogramowaniu UPSMon do monitorowania
i zamykania systemów operacyjnych. Możliwość
zainstalowania na komputerach z systemami operacyjnymi
Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X,
Sun Solaris, VMWare ES X i inne systemy operacyjne UNIX.
Oprogramowanie UPSMon można bezpłatnie pobrać ze
strony internetowej: www.ups-technet.com
• Port komunikacyjny USB

w Właściwości
• Przefiltrowane, stabilizowane i niezawodne napięcie:
technologia podwójnej konwersji on-line (VFI zgodnie
z PN-EN 62040-3) wraz z filtrami w celu eliminacji zakłóceń
atmosferycznych
• Wysoka odporność na przeciążenia (do 150%)
• Automatyczne uruchomienie po przywróceniu zasilania
sieciowego (programowalne)
• Uruchomienie z baterii (Zimny Start)
• Sterowanie fazowe dla obciążenia (wejściowy współczynnik
mocy zasilacza UPS blisko 1)
• Szeroki zakres napięcia wejściowego (od 140V do 276V) bez
konieczności stosowania baterii
• Możliwość wydłużania czasów podtrzymania do kilku godzin.

w Widok

w Przycisk
A
B
C
D
E
F

Port komunikacyjny USB
Port komunikacyjny RS232
Gniazdo na karty komunikacyjne
Gniazdo baterii wydłużających czas pracy
Gniazda wyjściowe
Gniazdo wejściowe

• Port komunikacyjny RS232 i styki izolowane optycznie
• Gniazdo rozszerzeń dla kart komunikacyjnych m.in. dla SNMP
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w Czasy podtrzymania
Numer katalogowy

max. Moc pozorna
max. Moc Czynna
[VA]
[W]
USPRP70
700
560
USPRP100
1000
800
USPRP100 +USBB36A3
1000
800
USPRP100 +USBB36M1
1000
800
USPRP100ER +USBB36B1
1000
800
USPRP150
1500
1200
USPRP220
2200
1760
USPRP220 +USBB72A3
2200
1760
USPRP220 +USBB72M1
2200
1760
USPRP220ER +USBB72B1
2200
1760
USPRP220
z obciążeniem 1500VA / 1050W:
USPRP220 +USBB72A3
z obciążeniem 1500VA / 1050W:
USPRP220ER +USBB72B1
z obciążeniem 1500VA / 1050W:
USPRP300
3000
2400
USPRP300 +USBB72A3
3000
2400
USPRP300 +USBB72M1
3000
2400
USPRP300ER +USBB72B1
3000
2400
USPRP300ER +2xUSBB72B1
3000
2400
* Typowe obciążenie: Czas podtrzymania z 75% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,66
** Pełne obciążenie: Czas podtrzymania z 100% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,7

Czas podtrzymania [min.]
typowe obciążenie* pełne obciążenie**
11
7
14
8
36
22
59
40
115
78
9
5
13
6
30
19
55
35
100
71
19
13
51
35
175
113
9
5
25
15
45
27
74
50
173
109

USV_2015_Kap.02_PL_8:KabelPreisliste_2006_1 09.09.15 15:24 Seite 42

Seria UPS GENIO On-line – 0,7kVA do 20kVA
w GENIO Tower
Strona

42

w Dane techniczne
MODEL
USPRP700
USPRP1000 USPRP1000ER
USPRP1500
USPRP2200 USPRP2200ER USPRP3000
USPRP3000ER
MOC
700 VA / 560 W
1000 VA / 800 W
1500 VA / 1200 W
2200 VA / 1760 W
3000 VA / 2400 W
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
220-230-240 V AC
Zakres napięcia bez udziału
Uwej: 140-276 Vac @ 50 % OBCIĄŻENIA / Uwej: 184-276 Vac @ 100 % OBCIĄŻENIA
baterii
Max. dopuszczalne napięcie
300 V AC
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
Zakres częstotliwości
50 Hz ± 5 % / 60 Hz ± 5 %
Współczynnik mocy
około 0,99
Zawartość harmonicznych
≤7%
(THDi)
BY-PASS
Zakres napięcia
180 - 264 V AC
Tolerancja częstotliwości
± 1,5 do ± 5 Hz, do wyboru
WYJŚCIE
Zniekształcenia harmoniczne
napięcia z obciążeniem
poniżej 2% / poniżej 4%
liniowym / z obciążeniem
nieliniowym
Częstotliwość
Do wyboru: 50 Hz lub 60 Hz lub automatyczne wykrywanie
Tolerancja statyczna
±1%
Tolerancja dynamiczna
≤ 5 % w 20 ms
Kształt przebiegu
Sinusoida
Współczynnik szczytu
3:1
Sprawność (tryb ECO i Smart
98%
Active)
BATERIE
Typ
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM; Super kondensator
Czas ładowania
2-4 godziny
brak danych
2-4 godziny
brak danych
2-4 godziny
brak danych
CZAS PRZECIĄŻENIA
100 % < Obciążenie < 110 %
2 minuty
110% < Obciążenie < 150%
5 sekund
Obciążenie > 150 %
1 sekunda
INNE CECHY
Waga netto (kg)
10,9
13,3
7
14,8
25,6
10,6
28
14
Waga brutto (kg)
12,5
14,9
8,6
15,5
28,8
13,8
31,2
17,2
Wymiary (szer x gł x wys)
158 x 422 x 235
190 x 446 x 333
(mm)
Wymiary opakowania (szer x
245 x 500 x 340
325 x 585 x 470
gł x wys) (mm)
Zabezpieczenie przed
300 Joule
przepięciami
Zabezpieczenia
nadprądowe - zwarciowe - przepięciowe - temperaturowe - przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
Komunikacja
USB / Gniazdo DB9 z RS232 / Złącza komunikacyjne / Gniazdo na karty komunikacyjne
Gniazdo zasilające
1 x IEC 320 C14
1 x IEC 320 C20
8 x IEC 320 C13 + 1 x IEC 320
Gniazda wyjściowe
4 x IEC 320 C13
8 x IEC 320 C13
C19
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE; Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: PN-EN 62040-2;
Zgodność z normami
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE
Temperatura otoczenia
0 °C / +40 °C
Wilgotność względna
poniżej 95 % bez kondensacji
Kolor
Czarny
Głośność z 1 m
poniżej 40 dBA
Wyposażenie standardowe
Przewód zasilający, kabel IEC-IEC, kabel USB, Instrukcja Obsługi, Instrukcja Quick Start
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OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

GENIO Tower
700VA / 560W / obciążenie pełne / typowe: 6min. / 10min.

USPRP70

1000VA / 800W / obciążenie pełne / typowe: 8min. / 14min.

USPRP100

1000VA / 800W / 0min. / z 8A ładowarką do baterii 40Ah w zewnętrznej obudowie

USPRP100ER

1500VA / 1200W / obciążenie pełne / typowe: 5min. / 11min.

USPRP150

2200VA / 1760W / obciążenie pełne / typowe: 6min. / 13min.

USPRP220

2200VA / 1760W / 0min. / z 8A ładowarką do baterii 40Ah w zewnętrznej obudowie

USPRP220ER

3000VA / 2400W / obciążenie pełne / typowe: 5min. / 11min.

USPRP300

3000VA / 2400W / 0min. / z 8A ładowarką do baterii 40Ah w zewnętrznej obudowie

USPRP300ER

Obudowy bateryjne
do USPRP100, 36V, 7Ah, bez ładowarki, Tower

USBB36A3

do USPRP100, 36V, 14Ah, bez ładowarki, Tower

USBB36M1

do USPRP100ER, 36V, 40Ah, bez ładowarki, Tower

USBB36B1

do USPRP220 i USPRP300, 72V, 7Ah, bez ładowarki, Tower

USBB72A3

do USPRP220 i USPRP300, 72V, 14Ah, bez ładowarki, Tower

USBB72M1

do USPRP220ER i USPRP300ER, 72V, 40Ah, bez ładowarki, Tower

USBB72B1

Akcesoria
Adapter SNMP do UPS, Netman 204, wersja karta wtykowa

USNETMA204

Transformator separacyjny 3 kVA do UPS GENIO Tower (USPRP220 i USPR300), w obudowie

USMMDP300

Interfejs do UPS J-Bus/ModBUS poprzez RS232/RS485, wersja box

USMULTI301

Interfejs do UPS J-Bus/ModBUS poprzez RS232/RS485, wersja karta wtykowa

USMULTI302

Karta wtykowa z beznapięciowymi stykami do alarmów i komunikatów o stanie UPS

USMULTI382

Interfejs do UPS Profibus (DP-V1,ProfidriveV2 PP05), wersja box

USMULTI401

Interfejs do UPS z 8 wejściami / 8 wyjściami (programowalnymi), Modbus, wersja box

USMULTIIOB

Zestaw przewodów do podłączenia UPS z serwerem IBM AS400 i iSeries

USAS400KIT

Modem GPRS do zarządzania UPS poprzez GSM - sieć komórkową

USRTG100

Zdalny panel do UPS z wyświetlaczem LCD - połączenie z UPS poprzez RS-232

USMULTIPAN

Bypass zewnętrzny serwisowy 16A (do UPS 3kVA) - montaż ścienny

USBYM

Listwa zasilająca z 3-gniazdami 10A Schuko, wtyczka C14, kabel 1,5m

Q7533060

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

Strona
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1-3kVA

USPRD300

USPRD300

w SCHRACK INFO
GENIO Dual Midi to nowa seria niezwykle wydajnych zasilaczy
UPS działających z podwójną konwersją on-line, który zapewnia
najwyższy poziom ochrony dla krytycznych obciążeń jak np.
serwery, dyski twarde, urządzenia telefoniczne VoIP, urządzeń
sieciowych, jak również do zastosowań przemysłowych.
Urządzenie to nadaje się idealnie do zasilania serwerów typu
BLADE, które mają zasilacze o wysokim współczynniku mocy.
Dzięki wysokości 2U seria USPRD jest idealna do zabudowy
w szafkach 19“(RACK). Docenicie ich nowoczesny design i lepsze
osiągi, które są wynikiem ciągłego rozwoju technologicznego.
Nowo opracowany falownik jest z całą pewnością jednym
z najbardziej ekonomicznych na rynku ze współczynnikiem mocy
bliski 1 i sprawnością ok. 92% w trybie on-line. Dla procesów
biznesowych, które wymagają długiego czasu autonomii na
tworzenie kopii zapasowych, czas podtrzymania z baterii
można łatwo wydłużyć do kilku godzin dzięki wykorzystaniu
wersji ER, która ma mocniejszą ładowarkę. W celu optymalizacji
oszczędności energii serię USPRD wyposażono w wyłącznik.
Dzięki temu w trakcie przestoju zużycie energii jest praktycznie
równe zeru (ECO LINE).

w Wszechstronność
GENIO Dual Midi można zainstalować na podłodze lub w szafie
19 “(RACK). Panel sterowania i wyświetlania w przednim panelu
można łatwo wyjąć i obrócić tak, aby dostosować do rodzaju

USPRD300

USPRD300

instalacji. GENIO Flex Plus Dual wyposażone jest w złącze EPO
(Emergency Power Off), z którego można wykonać zdalnie
wyłączanie w razie niebezpieczeństwa (wyłączenie awaryjne).
Funkcja “Zimnego Startu“ umożliwia włączenie UPS bez sieci
zasilającej, lub w przypadku awarii zasilania. GENIO Flex Plus
Dual posiada podświetlany wyświetlacz LCD do informacji
o stanie UPS i pokazywania wartości pomiarowych.

w Prosta instalacja
• Instalacja na podłodze, obudowa typu Tower (stojąca) lub
w szafkach 19“ (RACK). Wystarczy wyciągnąć wyświetlacz
LCD i przekręcić, aby dostosować do rodzaju instalacji.
• Zmniejszony poziom hałasu (<40dB): można go zainstalować
prawie w każdym otoczeniu, dzięki cyfrowemu sterowaniu
PWM, sterowanie wentylatorów zależne od obciążenia
i wykorzystaniu falownika ze sterowaniem o wysokiej
częstotliwości.
• Gwarancja właściwości przy temperaturze do 40°C
(komponenty zostały przystosowane do pracy w wyższych
temperaturach, dlatego przy niższych temperaturach nie są tak
obciążone)
• Modele GENIO Dual Midi dysponują również
programowalnymi gniazdami wyjściowymi. Dzięki temu
w razie awarii można odłaczyć mniej krytyczne urządzenia
(Funkcja Energy Share).
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w Możliwe różne instalacje
GENIO Dual Midi można łatwo zainstalować w wersji tower,
zaś w wersji Rack należy przekręcić wyświetlacz i zamontować
zestawie uchwyty (szyna do montażu w szafie Rack jako opcja).

w Niskie koszty stałe
Funkcje można ustawić ręcznie za pomocą oprogramowania
lub za pomocą wyświetlacza, dzięki czemu ten zasilacz jest
bardzo elastyczny i łatwy w użyciu. Dzięki temu UPS może
być zastosowany zgodnie z potrzebami klienta.
Możliwości zaprogramowania oraz dopasowania do
indywidualnych potrzeb klientów i obciążeń można dokonać
dla następujących trybów:
• On Line: maksymalna ochrona przed obciążeniami i najlepsza
jakość parametrów wyjściowych;
• ECO: pozwala na wybór technologii Line Interactive, aby
zwiększyć sprawność(do 98%),
• Active: UPS wybiera samodzielnie, w zależności od jakości
sieci zasilającej w jakim trybie powinno pracować urządzenie
(trybie on-line czy line-interactiv); poprzez kontrolę liczby
występujących zmian napięcia, częstotliwości i rodzaju
zakłóceń.
• Awaryjny: UPS może być konfigurowany tak, aby się załączył
tylko i wyłącznie w przypadku przerwy w dostawie energii
(tryb awaryjny)
• Może pracować jako konwerter częstotliwości (50/60Hz lub
60/50Hz).

w Nowoczesna komunikacja
GENIO DUAL Midi oferuje maksymalną elastyczność
integracji z dowolnym systemem komunikacyjnym.
• Nowoczesna komunikacja multiplatformowa, dla wszystkich
systemów operacyjnych i sieciowych, które umożliwiają
zainstalowanie oprogramowania UPSMon dla systemów
operacyjnych Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux,
Mac OS X, Sun Solaris, Linux, VMWare ES X i inne systemy
operacyjne UNIX. Oprogramowanie UPSMon można
bezpłatnie pobrać ze strony internetowej:
www.ups-technet.com
• Oprogramowanie UPSTools do konfiguracji i personalizacji
zasilacza
• Port komunikacyjny USB
• Port komunikacyjny RS232 i styki izolowane optycznie
• Gniazdo rozszerzeń dla kart komunikacyjnych m.in. dla TCP/
IP –SNMP, Modbus/Jbus i ze stykami przekaźnikowymi

w Zasilanie awaryjne
Ta konfiguracja gwarantuje użytkowanie takich urządzeń, które
muszą być zasilane w trakcie ewentualnej przerwy w dostawie
energii. Dotyczy to np. oświetlenia awaryjnego, systemów
pożarowych, różnego typu systemów alarmowych itp. Podczas
awarii zasilania załącza się stopniowo falownik (soft start) aby
uniknąć nadmiernego obciążenia.

w Wysoka jakość napięcia wyjściowego
• Również przy zniekształconych obciążeniach (obciążenia IT
z współczynnikiem szczytu 3:1)
• Wysoki prąd zwarcia poprzez bypass
• Wysoka przeciążalność: 150% w trybie pracy z falownika
(również w razie utraty zasilania)
• Filtrowane, stabilne i wydajne napięcie (technologia on-line
z podwójną konwersją - VFI zgodnie z EN62040- 2 klasa C2)
wraz z filtrami w celu eliminacji zakłóceń atmosferycznych
• Korekcja współczynnika mocy (PFC): wejściowy współczynnik
mocy UPS blisko 1 oraz sinusoidalny pobór prądu.

w Podwyższony poziom niezawodności
• Automatyczny i ręczny test baterii
• Baterie mogą być wymieniane przez użytkownika bez
przerywania zasilania obciążenia (Hot Swap)
• Nieograniczona możliwość wydłużania czasów podtrzymania
poprzez dołączenie modułow z bateriami tego samego typu

w Zmniejszony poziom hałasu
Dzięki zastosowaniu komponentów pracujących z wysoką
częstotliwością i kontroli prędkości wentylatorów w zależności od
obciążenia poziom hałasu UPS wynosi poniżej 40 dBA.

w Inne właściwości
• Ustawienie napięcia wyjściowego (220-230-240V) za
pomocą oprogramowania UPS Tools
• Automatyczne uruchomienie po przywróceniu zasilania
(możliwość ustawienia poprzez oprogramowanie)
• Standby (czuwanie) na bypass: Podczas wyłączania zasilacza
UPS automatycznie przełącza się na bypass, a bateria jest
ładowana
• Wyłączanie UPS przy niskim poziomie naładowania baterii
• Ostrzeżenie o wyczerpaniu się baterii
• Pełnie sterowanie mikroprocesorowe
• Automatyczne przełączenie na bypass bez przerwy
• Status, wartości pomiarowe i alarmy pokazane są na
podświetlonym wyświetlaczu
• Aktualizacja oprogramowania firmware UPS poprzez
komputer
• Zabezpieczenie wejścia przez kasowalny bezpiecznik
termiczny aż do 1500 VA
• Standardowa ochrona przed sprzężeniem zwrotnym: aby
uniknąć zwrotu energii do sieci w przypadku ręcznego
przełączenia na bypass

Strona
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w Widok

w Przycisk
A
B
C
D
E
F
G
H

Gniazdo wejściowe
Wyłącznik termiczny na wejściu
Gniazda wyjściowe IEC
Port komunikacyjny USB
Port komunikacyjny RS232
Gniazdo baterii wydłużających czas pracy
Gniazdo zasilające
Zdalny wyłącznik awaryjny (EPO)

w Obudowa bateryjna

w Czasy podtrzymania
Numer katalogowy

max. Moc pozorna
max. Moc czynna
[VA]
[W]
USPRD100
1000
900
USPRD100 +USBB36A3A
1000
900
USPRD100 +USBB36M1A
1000
900
USPRD150
1500
1350
USPRD220
2200
1980
USPRD220 +USBB72A3A
2200
1980
USPRD220 +USBB72M1A
2200
1980
USPRD220ER +USBB72B1
2200
1760
USPRD220ER +USBB72B1
z obciążeniem 1000VA 700W:
USPRD220
z obciążeniem 1500VA 1050W:
USPRD220 +USBB72A3A
z obciążeniem 1500VA 1050W:
USPRD220ER +USBB72B1
z obciążeniem 1500VA 1050W:
USPRD300
3000
2700
USPRD300 +USBB72A3A
3000
2700
USPRD300 +USBB72M1A
3000
2700
USPRD300ER +USBB72B1
3000
2400
USPRD300ER +2xUSBB72B1
3000
2400
* Typowy obciążenie: Czas podtrzymania z 75% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,66
** Pełne obciążenie: Czas podtrzymania z 100% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,8

Czas podtrzymania [min.]
Typowe obciążenie * Pełne obciążenie **
14
8
35
22
58
40
9
5
12
7
32
21
56
38
102
71
246
168
19
13
53
34
168
111
9
5
25
16
45
27
74
51
173
112
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w Dane techniczne
MODEL
MOC
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Zakres napięcia bez udziału baterii
Max. dopuszczalne napięcie
Częstotliwość znamionowa
Zakres częstotliwości
Współczynnik mocy
Zawartość harmonicznych (THDi)
BY-PASS
Zakres napięcia
Tolerancja częstotliwości
WYJŚCIE
Zniekształcenia harmoniczne
napięcia z obciążeniem liniowym /
z obciążeniem nieliniowym
Częstotliwość
Tolerancja statyczna
Tolerancja dynamiczna
Kształt przebiegu
Współczynnik szczytu
Sprawność (tryb ECO i Smart Active)
BATERIE
Typ
Czas ładowania
CZAS PRZECIĄŻENIA
100 % < Obciążenie < 110 %
110% < Obciążenie < 150%
Obciążenie > 150 %
INNE CECHY
Waga netto (kg)
Waga brutto (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Wymiary opakowania (szer x gł x
wys) (mm)
Zabezpieczenie przed przepięciami
Zabezpieczenia
Komunikacja
Gniazdo zasilające
Gniazda wyjściowe
Zgodność z normami
Temperatura otoczenia
Wilgotność względna
Kolor
Głośność z 1 m
Zakres dostawy

USPRD100
1000 VA / 900 W

USPRD150
1500 VA / 1350 W

USPRD220
2200 VA / 1980 W

USPRD220ER
2200 VA / 1760 W

USPRD300
3000 VA / 2700 W

USPRD300ER
3000 VA / 2400 W

220-230-240 V AC
Uwej: 140-276 Vac @ 50 % OBCIĄŻENIA / Uwej: 184-276 Vac @ 100 % OBCIĄŻENIA
300V
50/60 Hz ± 5 Hz
50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5%
> 0,98
≤ 7%
200 - 253 V AC
± 0,5 do ± 5 Hz, do wyboru

< 2%
Do wyboru: 50 Hz lub 60 Hz lub automatyczne wykrywanie
1%
≤ 5% w 20ms
Sinusoida
3:1
98%
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM
2-4 godziny
1 minuta
4 sekundy
0,5 sekundy
17,5
18
21
21,5
(T-87 x 425 x 450) (R-19‘‘ x 425 x 2U)
550 x 600 x 245

30,5
35

15
31
19,5
35,5
(T-87 x 625 x 450) (R-19‘‘ x 625 x 2U)

15
19,5

600 x 760 x 245

300 Joule
nadprądowe - zwarciowe - przepięciowe - temperaturowe - przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
USB / Gniazdo DB9 z RS232 / Złącza komunikacyjne / Gniazdo na karty komunikacyjne
1 x IEC 320 C14
1 x IEC 320 C 20
8 x IEC 320 C13
8 x IEC 320 C13 + 1 x IEC 320 C19
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE; Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: PN-EN
62040-2; Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE
0°C/ + 40°C
< 95 % bez kondensacji
Czarny
< 40dBA
Przewód zasilający, kabel IEC-IEC, kabel USB, Instrukcja Obsługi, Instrukcja Quick Start
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OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

GENIO Dual Midi (Tower / 19“ Rack)
1000VA / 900W / obciążenie pełne / typowe: 7min. / 12min.

USPRD100

1500VA / 1350W / obciążenie pełne / typowe: 5min. / 11min.

USPRD150

2200VA / 1980W / obciążenie pełne / typowe: 6min. / 13min.

USPRD220

2200VA 1760W / 0min. / z 8A ładowarką do baterii 40Ah w zewnętrznej obudowie

USPRD220ER

3000VA 2700W / obciążenie pełne / typowe: 5min. / 11min.

USPRD300

3000VA 2400W / 0min. / z 8A ładowarką do baterii 40Ah w zewnętrznej obudowie

USPRD300ER

Obudowy bateryjne
do USPRD100, 36V, 7Ah, bez ładowarki, Tower / 19“ Rack

USBB36A3A

do USPRD100, 36V, 14Ah, bez ładowarki, Tower / 19“ Rack

USBB36M1A

do USPRD.. / USPVSD.. dla 2,2/3kVA, 72V, 7Ah, bez ładowarki, Tower / 19“ Rack

USBB72A3A

do USPRD.. / USPVSD.. dla 2,2/3kVA, 72V, 14Ah, bez ładowarki, Tower / 19“ Rack

USBB72M1A

Akcesoria
Adapter SNMP do UPS, Netman 204, wersja karta wtykowa

USNETMA204

Szyny podtrzymujące UPS, do szaf 19“ Rack (600-1000mm)

USRACKGUID

Interfejs do UPS J-Bus/ModBUS poprzez RS232/RS485, wersja box

USMULTI301

Interfejs do UPS J-Bus/ModBUS poprzez RS232/RS485, wersja karta wtykowa

USMULTI302

Karta wtykowa z beznapięciowymi stykami do alarmów i komunikatów o stanie UPS

USMULTI382

Interfejs do UPS Profibus (DP-V1,ProfidriveV2 PP05), wersja box

USMULTI401

Interfejs do UPS z 8 wejściami / 8 wyjściami (programowalnymi), Modbus, wersja box

USMULTIIOB

Zestaw przewodów do podłączenia UPS z serwerem IBM AS400 i iSeries

USAS400KIT

Modem GPRS do zarządzania UPS poprzez GSM - sieć komórkową

USRTG100

Zdalny panel do UPS z wyświetlaczem LCD - połączenie z UPS poprzez RS-232

USMULTIPAN

Bypass zewnętrzny serwisowy 16A (do UPS 3kVA) - montaż ścienny

USBYM

Bypass zewnętrzny serwisowy 16A (do UPS 3kVA) - montaż 19“ Rack

USBYMR

Listwa zasilająca z 3-gniazdami 10A Schuko, wtyczka C14, kabel 1,5m

Q7533060

19“ listwa zasilająca, 8x230V Schuko czerwone, 10A, profil aluminiowy 1U, kabel IEC C14 2m, RAL7035

IU070130

Schrack DESIGN
PROSTE I SZYBKIE PROJEKTOWANIE

Proste i szybkie projektowanie

Zgodnie
z PN-EN 61439

Schrack Design wspiera proces projektowania oferując dużą liczbę funkcji i jednocześnie
prostotę użytkowania. Obok tworzenia schematów i widoków elewacji użytkownik
ma możliwość weryﬁkacji przyrostu temperatury rozdzielnic, według standardu
IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 (do 630A).

www.schrack.pl/schrack-design

Schrack Design wspiera proces projektowania oferując dużą liczbę funkcji
i jednocześnie prostotę użytkowania. Obok tworzenia schematów i widoków
elewacji użytkownik ma możliwość weryfikacji przyrostu temperatury rozdzielnic,
według standardu IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 (do 630A).
Nie wymaga środowiska CAD.

POBIERZ TERAZ

www.schrack.pl/schrack-design
Windows: Vista | 7 | 8 | 10

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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3,3-10kVA
6,5-10kVA

USDD330

USDD330

w SCHRACK INFO
Seria GENIO DUAL Maxi jest najlepszym rozwiązaniem do
ochrony zasilania średniej wielkości aplikacji sieciowych
i urządzeń elektromedycznych. UPS działa w trybie on-line
z podwójną konwersją, zapewniając najwyższy poziom
bezpieczeństwa dla krytycznych obciążeń. Elastyczność instalacji
i zastosowań, oraz szerokie możliwości komunikacji sprawiają, że
seria GENIO Dual Maxi nadaje się do wielu zastosowań, aplikacji
IT oraz systemów bezpieczeństwa. UPS serii GENIO DUAL Maxi
może być zainstalowany jako samodzielne urządzenie lub jako
urządzenie do montażu w szafie 19“ (Rack) (wyświetlacz LCD
można obracać). UPS jest dostępny w wersji dla mocy 3,3 – 4 – 5
– 6 - 6,5 – 8 – 10kVA. Technologia podwójnego przetwarzania
(VFI) w sposób ciągły zasila urządzenia
z falownika, który wytwarza stabilne pod względem napięcia,
kształtu i częstotliwości napięcie sinusoidalne. Dodatkowo filtry
na wejściu i wyjściu zapewniają dodatkowo lepszą ochronę
przed zakłóceniami z sieci i przepięciami. Technologia i dane
techniczne: do wyboru tryb Economy i Smart Active. Diagnostyka:
na wyświetlaczu LCD, za pomocą oprogramowania UPSMOn
poprzez złącza komunikacyjne RS232 i USB, za pomocą kart
komunikacyjnych.

w Prosta instalacja
• Instalacja wersji standard (Tower) lub w szafce 19“ (Rack).
Po zainstalowaniu urządzenia wyciągamy i przekręcamy
wyświetlacz (klucz w zestawie).

USDD330

• Zmniejszony poziom hałasu (<40dB): możliwość
zastosowania prawie w każdym otoczeniu, dzięki cyfrowemu
sterowaniu PWM, sterowaniu wentylatorów uzależnionemu
od obciążenia i zastosowaniu falownika ze sterowaną
i regulowaną częstotliwością.
• Możliwość podłączenia zewnętrznego bezprzerwowego
bypass (USDD 5-10kVA)
• Gwarancja właściwości przy temperaturze do 40°C
(komponenty zostały przystosowane do wyższych temperatur
dlatego przy niższych temperaturach nie są tak obciążone)
• Dostępność 2 gniazd wyjściowych typu IEC
z zabezpieczeniem termicznym (USDD 5-10kVA). Przy
modelach z 5-10kVA możliwe jest zaprogramowanie
2 gniazd wyjściowych typu IEC 10A (Funkcja Energy Share)
w przypadku awarii zasilania

w Wyboru trybów pracy
Następujące tryby pracy można ustawić za pomocą
oprogramowania UPS Tools lub ręcznie za pomocą
wyświetlacza:
• On Line
• Tryb Economy: zwiększa wydajność (do 98%), pozwala na
zastosowanie trybu line-interactiv (VI) w przypadku zasilania
bezpośrednio z sieci małych obciążeń
• Smart Activ: UPS automatycznie decyduje o wyborze trybu
pracy (VFD lub VFI), w zależności od jakości sieci zasilającej
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• Awaryjny (Standby Off): UPS może być skonfigurowany
tak, że zasila urządzenia tylko podczas utraty zasilania
sieciowego
• Działa jako konwerter częstotliwości (50/60 lub 60 / 50Hz).

w Wysoka jakość napięcia wyjściowego
• Również przy zniekształconych obciążeniach (obciążenia IT
z współczynnikiem szczytu 3:1)
• Wysoki prąd zwarcia w torze bypass
• Wysoki przeciążalność: 150% przy pracy z falownika
(również w przypadku utraty zasilania)
• Filtrowane, stabilizowane i niezawodne napięcie (technologia
On-line z podwójną konwersją - VFI zgodna z klasy
PN-EN 62040-2 C2) z filtrami w celu eliminacji zakłóceń
atmosferycznych

w Inne właściwości
• Ustawienie napięcia wyjściowego za pomocą
oprogramowania (220-230-240V)
• Automatyczne uruchomienie po przywróceniu zasilania
(programowalne dzięki oprogramowaniu)
• Bypass ON: Podczas wyłączania zasilacz UPS automatycznie
przełącza się na bypass i nadal ładuje baterię
• Wyłączanie przy niskim poziomie naładowania baterii
• Opóźnienie załączania
• Pełne sterowanie mikroprocesorowe
• Automatyczny bypass bezprzerwowy
• Status, wartości pomiarowe i alarmy na podświetlonym
wyświetlaczu

• Układ korekcji współczynnika mocy : współczynnik mocy
wejściowej UPS wynosi prawie 1 oraz sinusoidalny pobór
prądu.

• Aktualizacja cyfrowa UPS (Flash upgradeable)

• Zwiększona niezawodność baterii.

• Standardowa ochrona przed sprzężeniem zwrotnym: aby
uniknąć zwrotu energii do sieci

w Wysoka niezawodność baterii

• Zabezpieczenie wejścia za pomocą zabezpieczenia
termicznego

• Ręczne przełączanie na bypass

• Automatyczny i ręczny test baterii
• Redukcja tętnień (szkodliwych dla baterii) dzięki systemowi
,,LRCD“ (Low Ripple Current Discharge)- niskie tętnienia prądu
ładowania
• Użytkownik może bez ewentualnej przerwy w dostawie
energii dokonać wymiany baterii (Hot Swap).
• Nieograniczona możliwość wydłużania czasów podtrzymania
• Bateria nie jest obciążona w przypadku krótkotrwałych
zaników napięcia, mniej niż 40 ms (długi Hold UpTime)
i przy szerokich wahaniach napięcia wejściowego (od 84V do
276V)
• Szeroki zakres napięcia wejściowego oraz wysoki Hold
UpTime pozwala zmniejszyć liczbę poboru energii z baterii do
minimum, dzięki czemu dostępność i okres eksploatacji baterii
są zwiększone. W przypadku bardzo krótkich przerw, energia
jest pobierana z wewnętrznych kondensatorów

w Zasilanie awaryjne
Ta konfiguracja gwarantuje użytkowanie tych urządzeń, które
wymagają ciągłego, niezawodnego i długotrwałego zasilania
w trakcie ewentualnej przerwy w dostawie energii. Dotyczy to
takich urządzeń jak np. oświetlenie awaryjne, systemy pożarowe,
różnego typu systemy alarmowe itd. Podczas awarii zasilania na
początku stopniowo załącza się falownik (Soft Start) aby uniknąć
wysokiego prądu rozruchowego.

w Dzielenie energii (USDD 5-10 kVA)
Seria GENIO Dual Maxi dysponuje 2 gniazdami wyjściowych
typu IEC z zabezpieczeniem termicznym (USDD 5-10kVA).
Przy modelach z 5-10kVA możliwe jest zaprogramowanie 2
gniazd wyjściowych typu IEC 10A (funkcja Power Share)
w przypadku awarii zasilania. Dają się one wyłączyć, tak aby
można było wydłużyć czas podtrzymania dla pozostałych
użytkowników.

w Nowoczesna komunikacja
Nowoczesna komunikacja multiplatformowa, dla wszystkich
systemów operacyjnych i sieciowych, które umożliwiają
zainstalowanie oprogramowania UPSMon dla systemów
operacyjnych Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux,
Mac OS X, Sun Solaris, Linux, VMWare ES X i inne systemy
operacyjne UNIX. Oprogramowanie UPSMon można
bezpłatnie pobrać ze strony internetowej:
www.ups-technet.com
• Funkcja plug and play
• Port komunikacyjny USB
• Port komunikacyjny RS232 i styki izolowane tycznie
• Gniazdo rozszerzeń dla kart komunikacyjnych m.in. dla TCP/
IP –SNMP, Modbus/Jbus, i ze stykami przekaźnikowymi
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w Widok

w Przycisk
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Port komunikacyjny USB
Port komunikacyjny RS232
Gniazdo na karty komunikacyjne
Wyłącznik termiczny na wejściu
Gniazdo wejściowe
Gniazda wyjściowe IEC
Gniazdo baterii wydłużających czas pracy
Złącze kabli zasilających
Złącze kabli odbiorczych

w Obudowa bateryjna

w Czasy podtrzymania
Numer katalogowy

max. Moc pozorna

max. Moc Czynna

[VA]

[W]

USDD330
3300
USDD330 +USBB10807
3300
USDD330 +USBC10814
3300
USDD330 +USBC108M3
3300
USDD330 +USBC10838 (Tower)
3300
USDD400
4000
USDD400 +USBB10807
4000
USDD400 +USBC10814
4000
USDD400 +USBC108M3
4000
USDD400 +USBC10838 (Tower)
4000
USDD500
5000
USDD500 +USBB19207
5000
USDD500 +USBC19212
5000
USDD500 +2 USBC19212
5000
USDD600
6000
USDD600 +USBB19207
6000
USDD600 +USBC19212
6000
USDD600 +2 USBC19212
6000
USDD800A0 +USBB240A5
8000
USDD800A0 +2 USBB240A5
8000
USDD800A0 +3 USBB240A5
8000
USDD1000A0 +USBB240A5
10000
USDD1000A0 +2 USBB240A5
10000
USDD1000A0 +USBB240A5 +2x USBC240A5
10000
USDD650TM0 +USBB240A3
6500
USDD650TM0 +2 USBB240A3
6500
USDD650TM0 +3 USBB240A3
6500
USDD800TM0 +USBB240A5
8000
USDD800TM0 +2 USBB240A5
8000
USDD800TM0 +USBB240A5 +2 USBC240A5
8000
USDD1000T0 +USBB240A5
10000
USDD1000T0 +2 USBB240A5
10000
USDD1000T0 +USBB240A5 +2 USBC240A5
10000
* Typowe obciążenie: Czas podtrzymania z 75% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,66
** Pełne obciążenie: Czas podtrzymania z 100% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,7

2300
2300
2300
2300
2300
2400
2400
2400
2400
2400
4500
4500
4500
4500
5400
5400
5400
5400
7200
7200
7200
9000
9000
9000
5850
5850
5850
7200
7200
7200
9000
9000
9000

Czas podtrzymania [min.]
pełne obciążenie**
11
7
27
19
48
30
65
45
120
80
9
6
20
15
38
27
59
43
105
75
15
9
33
22
47
33
86
58
12
7
27
18
39
27
70
48
13
8
30
21
55
39
10
6
25
16
46
27
14
9
39
24
60
44
13
8
30
18
55
30
10
5
25
16
46
27

typowe obciążenie*

Strona
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w Dane techniczne 1-1 fazę
MODEL
MOC
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Minimalne napięcie
Częstotliwość znamionowa
Współczynnik mocy
Zawartość harmonicznych (THDi)
BY-PASS
Zakres napięcia
Tolerancja częstotliwości
WYJŚCIE
Napięcie znamionowe
Zniekształcenia harmoniczne
napięcia
Częstotliwość
Tolerancja statyczna
Tolerancja dynamiczna
Kształt przebiegu
Współczynnik szczytu
BATERIE
Typ
Czas ładowania
CZAS PRZECIĄŻENIA
100 % < Obciążenie < 110 %
110% < Obciążenie < 150%
Obciążenie > 150 %
INNE CECHY
Waga netto (kg)
Waga brutto (kg)
Wymiary
(szer x gł x wys) (mm)
Wymiary opakowania
(szer x gł x wys) (mm)
Sprawność
(tryb ECO i Smart Active)
Zabezpieczenia
Komunikacja
Gniazdo zasilające
Gniazda wyjściowe
Zgodność z normami
Temperatura otoczenia
Wilgotność względna
Kolor
Głośność z 1 m
Zakres dostawy

USDD330
3300 VA /
2300 W

USDD400
4000 VA /
2400 W

USDD500
5000 VA /
4500 W

USDD600
6000 VA /
5400 W

USDD800
8000 VA /
7200 W

USDD1000A0
10000 VA /
9000 W

220 - 230 - 240 VAC
Uwej: 84 V AC @ 50 % OBCIĄŻENIA / 164 V AC @ 100 % OBCIĄŻENIA
50 / 60 Hz ± 5Hz
około 0,98
≤ 7%
180-264 VAC (do wyboru w trybie Economy Mode i w trybie Smart Active Mode)
± 5 % do wyboru
220-230-240 VAC do wyboru
poniżej niż 3% przy obciążeniu liniowym / poniżej 6% przy obciążeniu nieliniowym
50 / 60 Hz do wyboru
1,50%
≤ 5 % w 20 ms
Sinusoida
3:1
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM
4-6 godzin
1 minuta
4 sekunda
0,5 sekundy
38
40
42,5
44,5
175 x 520 x 455 Tower
19“x 520 x 4U Rack

62
64
70
72
175 x 660 x 455 Tower
19“ x 660 x 4U Rack

94
95
102
103
2 x (175 x 660 x 455) Tower
2 x (19“ x 660 x 4U) Rack

540 x 620 x 280

720 x 530 x 285

780 x 555 x 285

98%
nadprądowe - zwarciowe - przepięciowe - temperaturowe - przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
USB / RS232 / Gniazdo na karty komunikacyjne
1 x IEC 320 C20
Listwa zaciskowa
2 x IEC 320 C13 + 1 x IEC 320 C20
Listwa zaciskowa + 2 x IEC 320 C13
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE; Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: PN-EN
62040-2; Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE
0 °C / +40 °C
poniżej 95 % bez kondensacji
Ciemnoszary RAL 7016
poniżej 40 dBA
poniżej 45 dBA
2 x kabel IEC 10 A; 1 x wtyk IEC 16 A; oprogramowanie, kabel komunikacyjny, kluczem do 2 dławiki kablowe; oprogramowanie, kabel komunikacyjny, klucz do odłączenia wyświetlacza;
odłączenia wyświetlacza; zestaw uchwytów do
zestaw uchwytów do mocowania w szafie RACK
mocowania w szafie RACK
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w Dane techniczne 3-1 fazę
MODEL
MOC
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Minimalne napięcie (L + N)
Częstotliwość znamionowa
Współczynnik mocy
BY-PASS
Zakres napięcia
Tolerancja częstotliwości
WYJŚCIE
Napięcie znamionowe
Zniekształcenia harmoniczne napięcia
Częstotliwość
Tolerancja statyczna
Tolerancja dynamiczna
Kształt przebiegu
Współczynnik szczytu
BATERIE
Typ
Czas ładowania
CZAS PRZECIĄŻENIA
100 % < Obciążenie < 110 %
110% < Obciążenie < 150%
Obciążenie > 150 %
INNE CECHY
Waga netto (kg)
Waga brutto (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Wymiary opakowania (szer x gł x wys)
(mm)
Sprawność (tryb Smart Active)
Zabezpieczenia
Komunikacja
Gniazdo zasilające
Gniazda wyjściowe
Zgodność z normami
Temperatura otoczenia
Wilgotność względna
Kolor
Głośność z 1 m
Zakres dostawy

USDD650TM0
6500 VA / 5850 W

USDD800TM0
8000 VA / 7200 W

USDD1000T0
10000 VA / 9000 W

400 V AC trójfazowe +N
Uwej: 84 V AC @ 50 % OBCIĄŻENIA / 164 V AC @ 100 % OBCIĄŻENIA
50/60 Hz ± 5 Hz
około 0,95
180-264 V AC (do wyboru w trybie Economy Mode i w trybie Smart Active Mode)
± 5 % konfigurierbar
220-230-240 V AC do wyboru
poniżej niż 3% przy obciążeniu liniowym / poniżej 6% przy obciążeniu nieliniowym
50 / 60 Hz do wyboru
1,50%
≤ 5 % w 20 ms
Sinusoida
3:1
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM
4-6 godzin
1 minuta
4 sekundy
0,5 sekundy
91
99

94
102
2 x (175 x 660 x 455) Tower
2 x (19“ x 660 x 4U) Rack

95
103

780 x 555 x 285
98%
nadprądowe - zwarciowe - przepięciowe - temperaturowe - przed nadmiernym rozładowaniem
akumulatora
USB / RS232 / Gniazdo na karty komunikacyjne
Listwa zaciskowa
Listwa zaciskowa + 2 x IEC 320 C13
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE; Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: PN-EN 62040-2; Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE
0 °C / +40 °C
poniżej 95 % bez kondensacji
Ciemnoszary RAL 7016
poniżej 45 dBA
2 dławiki kablowe; oprogramowanie, kabel komunikacyjny, klucz do odłączenia wyświetlacza;
zestaw uchwytów do mocowania w szafie RACK
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OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

1/1 (Tower / 19“ Rack)
3300VA / 2300W / obciążenie pełne / typowe: 7min. / 11min.

USDD330

4000VA / 2400W / obciążenie pełne / typowe: 6min. / 9min.

USDD400

5000VA / 3500W / obciążenie pełne / typowe: 9min. / 15min.

USDD500

6000VA / 4200W / obciążenie pełne / typowe: 7min. / 12min.

USDD600

8000VA / 6400W / 0min., bez baterii

USDD800A0

10000VA / 8000W / 0min., bez baterii

USDD1000A0

3/1 (Tower / 19“ Rack)
6500VA / 5200W / 0min., bez baterii

USDD650TM0

8000VA / 6400W / 0min., bez baterii

USDD800TM0

10000VA / 8000W / 0min., bez baterii

USDD1000T0

Obudowy bateryjne
do USDD330/400, 108V, 7Ah, bez ładowarki, Tower / 19“ Rack

USBB10807

do USDD330/400, 108V, 14Ah, z ładowarką, Tower / 19“ Rack

USBC10814

do USDD500/600, 192V, 7Ah, bez ładowarki, Tower / 19“ Rack

USBB19207

do USDD500/600, 192V, 12Ah, z ładowarką, Tower / 19“ Rack

USBC19212

do USDD330/400, 108V, 38Ah, z ładowarką, Tower

USBC10838

do USDD650 - 1000, 240V, 7Ah, bez ładowarki, Tower / 19“ Rack

USBB240A3

do USDD650 - 1000, 240V, 9Ah, bez ładowarki, Tower / 19“ Rack

USBB240A5

do USDD650 -1000, 240V, 9Ah, z ładowarką, Tower / 19“ Rack

USBC240A5

Obudowy bateryjne zawierające zabezpieczenia i połączenia wewnętrzne, bez baterii
Obudowa bateryjna bez baterii GENIO Dual Maxi 6,5-10 kVA, 20x7Ah

USAB240A0

Obudowy bateryjne bez baterii oraz baterie do wymiany w UPS serii USDD
Zamiennik akumulatora GiV 12V 24W - mały o wysokim prądzie dla USDD330 - USDD600, USBB10807 i USBC10814

USBA007SLI

Do zamontowania moduły bateryjne do USDD330/400, USBB10807, USBC10814. Moduły bez baterii ze złączami
baterii. W jednym module do UPS lub USBB10807 należy zamontować 9 baterii USBA007SL. W USBC10814 należy
zamontować 2 moduły oraz 2x9 baterii USBA007SLI.

USDDBE3340

Do zamontowania moduły bateryjne w USDD500/600. Moduły bez baterii ze złączami baterii. W UPS należy
zamontować dwa moduły bateryjne i 2x8 baterii USBA007SLI.

USDDBE5060

Akcesoria
Adapter SNMP do UPS, Netman 204, wersja karta wtykowa

USNETMA204

Szyny podtrzymujące UPS, do szaf 19“ Rack (600-1000mm)

USRACKGUID

Interfejs do UPS J-Bus/ModBUS poprzez RS232/RS485, wersja box

USMULTI301

Interfejs do UPS J-Bus/ModBUS poprzez RS232/RS485, wersja karta wtykowa

USMULTI302

Karta wtykowa z beznapięciowymi stykami do alarmów i komunikatów o stanie UPS

USMULTI382

Interfejs do UPS Profibus (DP-V1,ProfidriveV2 PP05), wersja box

USMULTI401

Interfejs do UPS z 8 wejściami / 8 wyjściami (programowalnymi), Modbus, wersja box

USMULTIIOB

Zestaw przewodów do podłączenia UPS z serwerem IBM AS400 i iSeries

USAS400KIT

Modem GPRS do zarządzania UPS poprzez GSM - sieć komórkową

USRTG100

Zdalny panel do UPS z wyświetlaczem LCD - połączenie z UPS poprzez RS-232

USMULTIPAN

Bypass zewnętrzny serwisowy 16A (do UPS 3kVA) - montaż ścienny

USBYM

Bypass zewnętrzny serwisowy 16A (do UPS 3kVA) - montaż 19“ Rack

USBYMR

Bypass zewnętrzny serwisowy 32A (do UPS 6kVA) - montaż ścienny

USMBB32A

Listwa zasilająca z 3-gniazdami 10A Schuko, wtyczka C14, kabel 1,5m

Q7533060

19“ listwa zasilająca, 8x230V Schuko czerwone, 10A, profil aluminiowy 1U, kabel IEC C14 2m, RAL7035

IU070130

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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5-6kVA
6,5-10kVA

USPW1000

USPW1000

USPW1000

w SCHRACK INFO
Seria GENIO Maxi jest najlepszym rozwiązaniem zasilania dla
użytkowników wymagających zapewnienia wysokiej dostępności
oraz dla urządzeń zapewniających bezpieczeństwo (urządzenia
elektromedyczne). Pracują one w technologii on-line z podwójną
konwersją, który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa
w przypadku krytycznych obciążeń. Urządzenia tej serii mogą być
podłączone jako 1-fazowe (5-10 kVA) lub 3-fazowe (6,5 - 8 - 10
kVA), wyjście jest zawsze jednofazowe. Wszystkie te zasilacze
UPS zasilają podłączone urządzenia w sposób nieprzerwany,
zapewniając przefiltrowane i stabilne pod względem wartości,
kształtu i częstotliwości napięcie sinusoidalne. Dodatkowo filtry
na wejściu i wyjściu zapewniają dodatkowo lepszą ochronę
przed zakłóceniami z sieci i przepięciami. GENIO Maxi posiada
do wyboru tryby pracy: On-line, Economy oraz Smart Active.
Diagnostyka: na wyświetlaczu LCD, za pomocą oprogramowania
UPSMon poprzez złącza komunikacyjne RS232 i USB, za
pomocą kart komunikacyjnych.

w Wysoka niezawodnośc UPS

w Wybór trybu pracy
• Tryb pracy można zaprogramować za pomocą specjalnego
oprogramowania UPS Tools, a także ręcznie za pomocą
wyświetlacza:
• Online
• Tryb Economy: zwiększa wydajność (do 98%), umożliwia
zastosowanie trybu Off-line (VFD), w przypadku zasilania
krytycznego obciążenia bezpośrednio z sieci
• Tryb Smart Active: UPS wybiera, w zależności od jakości sieci
zasilającej w jakim trybie powinno pracować urządzenie (VFD
czy VFI)
• Zasilanie awaryjne: UPS może być skonfigurowany tak, że
działa on tylko podczas awarii zasilania z sieci elektrycznej
(tryb awaryjny)
• Możliwość pracy jako przetwornica częstotliwości (50/60Hz
lub 60/50Hz).

w Wysoka jakość napięcia wyjściowego

• Pełne sterowanie mikroprocesorem

• Również takich obciążeń nieliniowych jak np. IT ( obciążenie
ze współczynnikiem szczytu do 3:1)

• Niezawodny statyczny i ręczny bypass

• Wysoki prąd zwarcia w bypass

• Gwarancja właściwości przy pracy w temperaturze do 40°C
(komponenty zostały przystosowane do wyższych temperatur,
dlatego przy niższych temperaturach nie są tak obciążone)

• Wysoka przeciążalność: 150% w trybie pracy z falownika
(również w razie utraty zasilania)

w Prosta instalacja
• Możliwość podłączenia UPS do jedno-lub trój-fazowych sieci
• Zaciski wyjściowe + 2 gniazda IEC do zasilania lokalnych
urządzeń (informatycznych, modemów itp.)
• Uproszczony sposób instalacji

• Przefiltrowane, stabilne i niezawodne napięcie: technologia
on-line z podwójną konwersją (VFI zgodnie
z PN-EN 62040- 3) z filtrami w celu eliminacji zakłóceń
atmosferycznych
• Układ korekcji współczynnika mocy: wejściowego
współczynnik mocy UPS wynosi prawie 1 dla sinusoidalnego
b
d
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w Wysoka niezawodność baterii

w Widok

• Automatyczny i ręczny test baterii
• Redukcja tętnień (szkodliwych dla baterii) dzięki systemowi
,,LRCD“ (Low Ripple Current Discharge)- niskie tętnienia prądu
ładowania
• Użytkownik może bez ewentualnej przerwy w dostawie
energii dokonać wymiany baterii (Hot Swap).
• Nieograniczona możliwość wydłużania czasów podtrzymania
• Bateria nie jest obciążona w przypadku krótkotrwałych
zaników napięcia, mniej niż 40 ms (długi Hold UpTime) i
przy szerokich wahaniach napięcia wejściowego (od 84V do
276V)

w Znikome skutki negatywnego odziaływania na sieć
Sinusoidalny pobór energii wejściowej przy jednofazowym
podłączeniu do sieci.

w Nowoczesna komunikacja
• Nowoczesna komunikacja multiplatformowa, dla wszystkich
systemów operacyjnych i sieciowych, które umożliwiają
zainstalowanie oprogramowania UPSMon dla systemów
operacyjnych Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux,
Mac OS X, Sun Solaris, Linux, VMWare ES X i inne systemy
operacyjne UNIX. Oprogramowanie UPSMon można
bezpłatnie pobrać ze strony internetowej:
www.ups-technet.com
• Funkcja Plug and Play
• Port komunikacyjny USB
• Port komunikacyjny RS232 i styki izolowane optycznie
• Gniazdo rozszerzeń dla kart komunikacyjnych m.in. dla TCP/
IP –SNMP, Modbus/Jbus, i ze stykami rzekaźnikowymi

w Inne właściwości
• Duża ilość danych diagnostycznych: stan pracy, wartości
pomiarowe, komunikaty alarmowe wyświetlane na
przystosowanym do potrzeb klienta wyświetlaczu LCD
• Zmniejszony poziom hałasu (<40dB): możliwość
zastosowania prawie w każdym otoczeniu, dzięki cyfrowemu
sterowaniu PWM, sterowaniu wentylatorów uzależnionemu
od obciążenia i zastosowaniu falownika ze sterowaną
i regulowaną częstotliwością (>20kHz powyżej progu
słyszalności)
• Automatyczny start po przywróceniu zasilania
(programowalny przez oprogramowanie lub panel
sterowania)
• Awaryjny (Standby Off): UPS może być skonfigurowany
tak, że zasila urządzenia tylko podczas utraty zasilania
sieciowego
• Standardowa ochrona przed sprzężeniem zwrotnym: aby
uniknąć zwrotu energii do sieci
• Aktualizacja cyfrowa UPS (Flash upgradeable)

w Gniazda Energy Share
Seria GENIO Maxi dysponuje dwoma oddzielnymi, dającymi
się konfigurować gniazdami wyjściowymi typu IEC 13. Gniazdka
te można konfigurować w ten sposób, że w przypadku
ewentualnego zaniku napięcia mogą się one wyłączyć, tak,
aby można było wydłużyć czas podtrzymania dla pozostałych
użytkowników.

w Przycisk
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Przycisk On / Off
Gniazda wyjściowe IEC
Wyłącznik wejścia (SWIN)
Rozłącznik bezpiecznikowy baterii (SWBT)
Gniazdo na karty komunikacyjne
Zdalny wyłącznik awaryjny (EPO)
Port komunikacyjny RS232
Port komunikacyjny USB
Bypass ręczny (SWMB)
Wyłącznik wyjścia (SWOUT)

w Obudowa bateryjna
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w Czasy podtrzymania
Numer katalogowy

max. Moc pozorna
max. Moc Czynna
[VA]
[W]
USPW500
5000
4000
USPW500A0 +USBB240A6A
5000
4000
USPW500 +USBB240A3A
5000
4000
USPW500 +USBC240M5A
5000
4000
USPW600
6000
4800
USPW600A0 +USBB240A6A
6000
4800
USPW600 +USBB240A6A
6000
4800
USPW600A0 +2xUSBC240M5A
6000
4800
USPW650
6500
5200
USPW650A0 +USBB240A6A
6500
5200
USPW650 +USBB240A3A
6500
5200
USPW650 +USBB240A6A
6500
5200
USPW650A0 +2x USBC240M5A
6500
5200
USPW800
8000
6400
USPW800A0 +USBB240A6A
8000
6400
USPW800 +USBB240A3A
8000
6400
USPW800 +USBC240M5A
8000
6400
USPW800 +2x USBC240M5A
8000
6400
USPW1000
10000
8000
USPW1000 +USBB240A3A
10000
8000
USPW1000 +USBC240M1A
10000
8000
USPW1000A0 +2xUSBC240M5A
10000
8000
USPW1000A0 +3xUSBC240M5A
10000
8000
* Typowe obciążenie: Czas podtrzymania z 75% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,66
** Pełne obciążenie: Czas podtrzymania z 100% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,7
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Czas podtrzymania [min.]
typowe obciążenie* pełne obciążenie**
17
11
37
22
55
35
85
52
16
10
28
17
46
34
107
76
14
9
25
16
40
24
49
30
100
69
13
8
23
11
34
21
60
39
100
70
10
6
20
13
40
23
60
43
96
66

w Dane techniczne
MODEL
MOC
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Minimalne napięcie bez udziału baterii
Częstotliwość znamionowa
BY-PASS
Zakres napięcia
Tolerancja częstotliwości
WYJŚCIE
Napięcie znamionowe
Zniekształcenia harmoniczne napięcia
Częstotliwość
Tolerancja statyczna
Tolerancja dynamiczna
Kształt przebiegu
Współczynnik szczytu
BATERIE
Typ
Czas ładowania
CZAS PRZECIĄŻENIA
100 % < Obciążenie < 125 %
125% < Obciążenie < 150%
Obciążenie > 150 %
INNE CECHY
Waga netto (kg)
Waga brutto (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Wymiary opakowania (szer x gł x wys)
(mm)
Sprawność w trybie Smart Active
Zabezpieczenia
Komunikacja
Złącze zasilające
Złącze wyjściowe
Zgodność z normami
Temperatura otoczenia
Wilgotność względna
Kolor
Głośność z 1 m
Ustawienie

USPW5000
5000 VA / 4000 W

USPW6000
6000 VA / 4800 W

USPW6500
6500 VA / 5200 W

USPW8000
8000 VA / 6400 W

USPW10000
10000 VA / 8000 W

220-230-240 V AC 1-fazowe
220-230-240 V AC 1-fazowe lub 380-400-415 V AC 3-fazowe + N
Uwej: 140 V AC @ 50 % OBCIĄŻENIA / 170 V AC @ 100 % OBCIĄŻENIA
50/60 Hz ± 5 Hz
180-264 VAC (do wyboru w trybie Economy Mode i w trybie Smart Active Mode)
± 5%
220 - 230 - 240 V AC do wyboru
poniżej niż 3% przy obciążeniu liniowym / poniżej 6% przy obciążeniu nieliniowym
Do wyboru: 50 Hz lub 60 Hz lub automatyczne wykrywanie
± 1,5 %
≤ 5 % w 20 ms
Sinusoida
≥3:1
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM
6-8 godzin
1 minuta
4 sekundy
0,5 sekundy
91
99

92
100
282 x 785 x 615

105
110

106
111

863 x 388 x (650+15)
do 98%
nadprądowe - zwarciowe - przepięciowe - temperaturowe - przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
USB / RS232 / Gniazdo na karty komunikacyjne
Listwa zaciskowa
Listwa zaciskowa + 2 x IEC 320 C13
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE; Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: PNEN 62040-2; Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE
0 °C / +40 °C
poniżej 95 % bez kondensacji
Ciemnoszary RAL 7016
poniżej 45 dBA
Na kółkach
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OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

1/1 (Tower)
5000VA / 4000W / obciążenie pełne / typowe: 11min. / 16min.

USPW500

6000VA / 4800W / obciążenie pełne / typowe: 9min. / 13min.

USPW600

6000VA / 4800W / 0min., bez baterii

USPW600A0

3/1 lub 1/1 (Tower)
6500VA / 5200W / obciążenie pełne / typowe: 8min. / 12min.

USPW650

8000VA / 6400W / obciążenie pełne / typowe: 8min. / 13min.

USPW800

10000VA / 8000W / obciążenie pełne / typowe: 6min. / 10min.

USPW1000

Obudowy bateryjne
do USPW500-1000, 240V, 14Ah, z ładowarką, Tower

USBC240M1A

do USPW500-1000, 240V, 18Ah, z ładowarką, Tower

USBC240M5A

do USPW500 - 1000, 240V, 7Ah, bez ładowarki, Tower

USBB240A3A

do USPW500 - 1000, 240V, 12Ah, bez ładowarki, Tower

USBB240A6A

Obudowy bateryjne zawierające zabezpieczenia i połączenia wewnętrzne, bez baterii
do USPW500 - 1000, 240V, 7/9Ah, bez ładowarki, zawiera bezpieczniki i połączenia bateryjne, bez baterii, Tower

USAB240A0A

do USPW500 - 1000, 240V, 7/9Ah, z ładowarką, zawiera bezpieczniki i połączenia bateryjne, 1x20x 7/9Ah lub
2x20x 7/9Ah, bez baterii, Tower

USAC240A0A

Akcesoria
Adapter SNMP do UPS, Netman 204, wersja karta wtykowa

USNETMA204

Interfejs do UPS J-Bus/ModBUS poprzez RS232/RS485, wersja box

USMULTI301

Interfejs do UPS J-Bus/ModBUS poprzez RS232/RS485, wersja karta wtykowa

USMULTI302

Karta wtykowa z beznapięciowymi stykami do alarmów i komunikatów o stanie UPS

USMULTI382

Interfejs do UPS Profibus (DP-V1,ProfidriveV2 PP05), wersja box

USMULTI401

Interfejs do UPS z 8 wejściami / 8 wyjściami (programowalnymi), Modbus, wersja box

USMULTIIOB

Zestaw przewodów do podłączenia UPS z serwerem IBM AS400 i iSeries

USAS400KIT

Modem GPRS do zarządzania UPS poprzez GSM - sieć komórkową

USRTG100

Zdalny panel do UPS z wyświetlaczem LCD - połączenie z UPS poprzez RS-232

USMULTIPAN

Bypass zewnętrzny serwisowy 100A (do UPS 20kVA/1-fazowego; 40kVA/3-fazowego)

USMBB100A

Schrack CAD i Kalkulator Ofert

Najszybszy w: PROJEKTOWANIU, KOSZTORYSOWANIU,
ZAMÓWIENIACH I DOSTAWIE!
Schrack Digital

Oprogramowanie
Schrack CAD i Kalkulator Ofert
W

PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
TELETECHNICZNYCH, OŚWIETLENIOWYCH ORAZ AUTOMATYKI

W

POŁĄCZENIE ONLINE PROJEKTÓW CAD
Z KALKULATOREM OFERT I SKLEPEM SCHRACK

W

ZARZĄDZANIE TWOIMI KLIENTAMI, OFERTAMI I ZAMÓWIENIAMI
Pobierz teraz

www.schrack.pl

Projektowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w środowisku CAD nigdy nie
było takie wygodne. Dzięki Schrack CAD możliwe jest generowanie widoków rozdzielnic
i punktów dystrybucyjnych, listw zaciskowych, zestawień materiałów. W połączeniu
z Kalkulatorem Ofert umożliwia również tworzenie bazy klientów użytkownika, pozwalając
zarządzać kosztorysami, ofertami i zamówieniami.

POBIERZ TERAZ

www.schrack.pl/schrack-cad-live
Windows: Vista | 7 | 8 | 10

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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6kVA
8-20kVA

USSPH10

USSPH10

USSPH10

w SCHRACK INFO
GENIO Maxi Green to idealne rozwiązaniem do ochrony
systemów komputerowych, urządzeń telekomunikacyjnych,
jak również krytycznych i ważnych systemów, jak np. systemy
bezpieczeństwa. (elektromedyczne) Dzięki temu udaje się
zapewnić wysoki poziom niezawodności tych systemów. GENIO
Maxi Green został stworzony z dbałością o najnowocześniejsze
technologie i komponenty, które zapewniają możliwie najwyższy
poziom bezpieczeństwa użytkowników, chronią przed
oddziaływaniem na sień i dbają o oszczędność energii.
Seria ta dostępna jest dla mocy: 6 kVA jako 1-faza / 1- fazę
oraz 8-20 kVA jako 3-fazy lub 1-faza / 1-fazę. Wykonana jest
w technologii podwójnego przetwarzania online. Urządzenie
jest ciągle zasilane z falownika, który wytwarza napięcie
sinusoidalne, stabilne pod względem napięcia, kształtu
i częstotliwości. Filtry wejściowe i wyjściowe chronią przed
zakłóceniami z sieci i przepięciami.
GENIO Maxi Green to najlepszy dostępny na rynku system jeśli
chodzi o zastosowane w nim technologie i osiągi: do wyboru
są takie funkcje jak tryb Online, Economy, tryb Smart Active,
wyświetlacz LCD do odczytu danych diagnostycznych; wejście
USB i standardowe złącze RS232, oprogramowanie UPSMon,
wejście ESD i dodatkowe gniazdo na karty komunikacyjne.

w Wysoka niezawodnośc UPS
• Pełne sterowanie mikroprocesorem
• Niezawodny statyczny i ręczny bypass
• Gwarancja właściwości przy pracy w temperaturze do 40°C
(komponenty zostały przystosowane do wyższych temperatur,
dlatego przy niższych temperaturach nie są tak obciążone)

w Praca równoległa
W celu uzyskania pracy redundantnej lub w celu zwiększenia
mocy, 2 jednostki mogą być połączone równolegle. Systemy
UPS działa również w przypadku przerwania kabla magistrali do
pracy równoległej dzięki systemowi zamkniętej magistrali w pętlę.

w Wybór trybu pracy
Tryb pracy można zaprogramować za pomocą specjalnego
oprogramowania, a także ręcznie za pomocą wyświetlacza:
• Online
• Tryb Economy: zwiększa wydajność (do 98%), umożliwia
zastosowanie trybu Off-line (VFD), w przypadku zasilania
krytycznego obciążenia bezpośrednio z sieci.
• Tryb Smart Active: UPS wybiera, w zależności od jakości sieci
zasilającej w jakim trybie powinno pracować urządzenie (VFD
– line interactiv czy VFI – on-line)
• Zasilanie awaryjne (Standby Off): UPS może być
skonfigurowany tak, że działa on tylko podczas awarii
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zasilania z sieci elektrycznej (tryb awaryjny). Falownik
załącza się w sposób progresywny. Dzięki temu można
uniknąć wysokiego poboru energii przy starcie.
• Możliwość pracy jako przetwornica częstotliwości (50/60Hz
lub 60/50Hz).

w Wysoka jakość napięcia wyjściowego
• Dla obciążeń nieliniowych jak np. IT ( obciążenie ze
współczynnikiem szczytu do 3:1)
• Wysoki prąd zwarcia w bypass
• Wysoka przeciążalność: 150% w trybie pracy z falownika
(również w razie utraty zasilania)
• Przefiltrowane, stabilne i niezawodne napięcie: technologia
on-line z podwójną konwersją (VFI zgodnie
z PN-EN 62040- 3) z filtrami w celu eliminacji zakłóceń
atmosferycznych
• Układ korekcji współczynnika mocy: wejściowego
współczynnik mocy UPS wynosi prawie 1 dla sinusoidalnego
poboru prądu.

w Prosta instalacja

w Znikome skutki negatywnego odziaływania na sieć
Sinusoidalny pobór energii wejściowej przy 1-fazowym
podłączeniu do sieci.

w Inne właściwości
• Duża ilość danych diagnostycznych: stan pracy, wartości
pomiarowe, komunikaty alarmowe wyświetlane na
przystosowanym do potrzeb klienta wyświetlaczu LCD
• Zmniejszony poziom hałasu (<40dB): możliwość
zastosowania prawie w każdym otoczeniu, dzięki cyfrowemu
sterowaniu PWM, sterowaniu wentylatorów uzależnionemu
od obciążenia i zastosowaniu falownika ze sterowaną
i regulowaną częstotliwością (>20kHz powyżej progu
słyszalności)
• Automatyczny start po przywróceniu zasilania
(programowalny przez oprogramowanie lub panel
sterowania)
• Awaryjny (Standby Off): UPS może być skonfigurowany
tak, że zasila urządzenia tylko podczas utraty zasilania
sieciowego
• Standardowa ochrona przed sprzężeniem zwrotnym: aby
uniknąć zwrotu energii do sieci
• Aktualizacja cyfrowa UPS (Flash upgradeable)

• Możliwość podłączenia UPS do jedno-lub trójfazowych sieci
• Zaciski wyjściowe + 2 gniazda IEC do zasilania lokalnych
urządzeń (informatycznych, modemów itp.)
• Uproszczony sposób instalacji

w Wysoka niezawodność baterii
• Automatyczny i ręczny test baterii
• Redukcja tętnień (szkodliwych dla baterii) dzięki systemowi
,,LRCD“ (Low Ripple Current Discharge)- niskie tętnienia prądu
ładowania
• Nieograniczona możliwość wydłużania czasów podtrzymania
• Bateria nie jest obciążona w przypadku krótkotrwałych
zaników napięcia, mniej niż 40 ms (długi Hold UpTime)
i przy szerokich wahaniach napięcia wejściowego (od 84V do
276V)

w Obudowa bateryjna

w Nowoczesna komunikacja
• Nowoczesna komunikacja multiplatformowa, dla wszystkich
systemów operacyjnych i sieciowych, które umożliwiają
zainstalowanie oprogramowania UPSMon dla systemów
operacyjnych Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux,
Mac OS X, Sun Solaris, Linux, VMWare ES X i inne systemy
operacyjne UNIX. Oprogramowanie UPSMon można
bezpłatnie pobrać ze strony internetowej: www.ups-technet.
com
• Funkcja Plug and Play
• Port komunikacyjny USB
• Port komunikacyjny RS232 i styki izolowane optycznie
• Gniazdo rozszerzeń dla kart komunikacyjnych m.in. dla TCP/
IP –SNMP, Modbus/Jbus, i ze stykami przekaźnikowymi
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w Widok
w Przycisk
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Port komunikacyjny USB
Port komunikacyjny RS232
Gniazdo na karty komunikacyjne
Gniazdo na kartę pracy równoległej
Gniazdo baterii wydłużających czas pracy
Gniazda wyjściowe IEC
Wyłącznik wejścia (SWIN)
Bypass ręczny (SWMB)
Wyłącznik wyjścia (SWOUT)
Awaryjne wyłączenie systemu (ESD)
Listwa zaciskowa

w Czasy podtrzymania
Numer katalogowy

max. Moc pozorna
max. Moc Czynna
[VA]
[W]
USSPM06
6000
5400
USSPM06 +USBB180A5
6000
5400
USSPM06 +USBB180M4
6000
5400
USSPM06 +2x USBB180M4
6000
5400
USSPH08
8000
7200
USSPH08 +USBB240A5S
8000
7200
USSPH08 +USBB240M4
8000
7200
USSPH08 +2x USBB240M4
8000
7200
USSPH10
10000
9000
USSPH10 +USBB240A5S
10000
9000
USSPH10 +USBB240M4
10000
9000
USSPH10 +2x USBB240M4
10000
9000
USSPH10ER +USBB240B1
10000
9000
USSPH10ER +USBB240N1
10000
9000
USSPH15
15000
13500
USSPH15 +USBB480XM5
15000
13500
USSPH15 +USBB480XM7
15000
13500
USSPH15 +USBB480XM6
15000
13500
USSPH20
20000
18000
USSPH20 +USBB480XM5
20000
18000
USSPH20 +USBB480XM7
20000
18000
USSPH20 +USBB480XM6
20000
18000
USSPH20ER +USBB480B1
20000
18000
USSPH20ER +USBB480YJ8
20000
18000
* Typowe obciążenie: Czas podtrzymania z 75% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,66
** Pełne obciążenie: Czas podtrzymania z 100% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,7

Czas podtrzymania [min.]
typowe obciążenie* pełne obciążenie**
12
6
34
20
56
39
106
73
12
6
34
20
54
41
106
73
10
6
27
17
49
29
84
57
80
54
188
119
10
7
34
20
86
55
89
60
10
6
41
25
49
38
65
46
80
54
129
86
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w Dane techniczne
MODEL
MOC

USSPM6
6000 VA /
5400 W

USSPH8
8000 VA /
7200 W

USSPH10
10000 VA /
9000 W

USSPH10ER
10000 VA /
9000 W

USSPH15
15000 VA /
13500 W

USSPH20
20000 VA /
18000 W

USSPH20ER
20000 VA /
18000 W

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Minimalne napięcie bez udziału baterii
Maksymalne napięcie zasilające
Częstotliwość znamionowa
BY-PASS
Zakres napięcia
Tolerancja częstotliwości
WYJŚCIE
Napięcie znamionowe
Zniekształcenia harmoniczne napięcia
Zawartość harmonicznych (THDi)
Częstotliwość
Tolerancja statyczna
Tolerancja dynamiczna
Kształt przebiegu
Współczynnik szczytu
BATERIE
Typ
Czas ładowania
Prąd ładowania (dla wersji ER)
CZAS PRZECIĄŻENIA
100 % < Obciążenie < 110 %
110 % < Obciążenie < 130 %
130 % < Obciążenie < 150 %
Obciążenie > 150 %
INNE CECHY
Waga netto (kg)
Waga brutto (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Wymiary opakowania (szer x gł x wys)
(mm)
Sprawność (tryb Smart Active)
Zabezpieczenia
Komunikacja
Praca równoległa
Złącze zasilające
Złącze wyjściowe
Zgodność z normami
Temperatura otoczenia
Wilgotność względna
Kolor
Głośność z 1 m
Ustawienie

220-230-240 V
AC 1-fazowe

220-230-240 V AC 1-fazowe / 380-400-415 V AC 3-fazowe + N
Uwej: 110 V AC @ 50 % OBCIĄŻENIA / 176 V AC @ 100 % OBCIĄŻENIA
276 Vac
50/60 Hz ±10 Hz
160-276 V AC (do wyboru w trybie Economy Mode i w trybie Smart Active Mode)
± 10 %
220 - 230 - 240 V AC do wyboru
poniżej niż 2% przy obciążeniu liniowym / poniżej 5% przy obciążeniu nieliniowym
3%
Do wyboru: 50 Hz lub 60 Hz lub automatyczne wykrywanie
± 1,5 %
5 % w 20 ms
Sinusoida
≥3:1
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM
6-8 godzin
8A
b.d
b.d

8A

5 minut
1 minuta
10 sekund
0,1 sekundy
63
77

78
92

84
92
262 x 654 x 708
720 x 428 x 970

88
42

140
164

157
48
175
66
350 x 731 x 818
870 x 475 x 1075

do 98%
nadprądowe - zwarciowe - przepięciowe - temperaturowe - przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
USB / RS232 / Gniazdo na karty komunikacyjne
max. 2 jednostki równoległe z opcjonalnym wyposażeniem
Listwa zaciskowa
Listwa zaciskowa + 2 x IEC 320 C13
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE; Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC:
PN-EN 62040-2; Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE
0 °C / +40 °C
poniżej 95 % bez kondensacji
Ciemnoszary RAL 7016
poniżej 40 dBA
Na kółkach
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OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

1/1 (Tower)
6000VA / 5400W / obciążenie pełne / typowe: 6min. / 12min.

USSPM06

3/1 lub 1/1, (Tower)
8000VA / 7200W / obciążenie pełne / typowe: 6min. / 12min.

USSPH08

10000VA / 9000W / obciążenie pełne / typowe: 5min. / 10min.

USSPH10

15000VA / 13500W / obciążenie pełne / typowe: 6min. / 10min.

USSPH15

20000VA / 18000W / obciążenie pełne / typowe: 5min. / 10min.

USSPH20

10000VA / 9000W / 0min. / z 8A ładowarką do baterii 40Ah w zewnętrznej obudowie

USSPH10ER

20000VA / 18000W / 0min. / z 8A ładowarką do baterii 40Ah w zewnętrznej obudowie

USSPH20ER

Obudowy bateryjne
do USSPM06, 180V, 9Ah, bez ładowarki, Tower

USBB180A5

do USSPM06, 180V, 18Ah, bez ładowarki, Tower

USBB180M4

do USSPH08 i USSPH10, 240V, 9Ah, bez ładowarki, Tower

USBB240A5S

do USSPH08/USSPH10, 240V, 18Ah, bez ładowarki, Tower

USBB240M4

do USSPH10ER, 240V, 40Ah, bez ładowarki, Tower

USBB240B1

do USSPH10ER, 240V, 80Ah, bez ładowarki, Tower

USBB240N1

do MLM/MLT oraz Maxi Green 480V / 2 x 40 x 9Ah

USBB480XM5

do MLM/MLT oraz Maxi Green 480V / 3 x 40 x 7Ah

USBB480XM7

do MLM/MLT oraz Maxi Green 480V / 3 x 40 x 9Ah

USBB480XM6

do MLM/MLT oraz Maxi Green 480V / 40 x 40Ah

USBB480B1

do MLT oraz Maxi Green 480V / 40 x 65Ah

USBB480YJ8

Obudowy bateryjne zawierające zabezpieczenia i połączenia wewnętrzne, bez baterii
do USSPM (180V)/ USSPH (240V) do 10kVA, zawiera bezpieczniki i połączenia bateryjne, 1x15/20x9Ah lub
2x15/20x 9Ah, bez baterii

USAB240M1

do USSPM (180V)/ USSPH (240V) do 10kVA, z ładowarką, zawiera bezpieczniki i połączenia bateryjne,
1x15/20x9Ah lub 2x15/20x 9Ah, bez baterii

USAC240N1

Akcesoria
Adapter SNMP do UPS, Netman 204, wersja karta wtykowa

USNETMA204

Interfejs do UPS J-Bus/ModBUS poprzez RS232/RS485, wersja box

USMULTI301

Interfejs do UPS J-Bus/ModBUS poprzez RS232/RS485, wersja karta wtykowa

USMULTI302

Karta wtykowa z beznapięciowymi stykami do alarmów i komunikatów o stanie UPS

USMULTI382

Interfejs do UPS Profibus (DP-V1,ProfidriveV2 PP05), wersja box

USMULTI401

Interfejs do UPS z 8 wejściami / 8 wyjściami (programowalnymi), Modbus, wersja box

USMULTIIOB

Zestaw przewodów do podłączenia UPS z serwerem IBM AS400 i iSeries

USAS400KIT

Modem GPRS do zarządzania UPS poprzez GSM - sieć komórkową

USRTG100

Zdalny panel do UPS z wyświetlaczem LCD - połączenie z UPS poprzez RS-232

USMULTIPAN

Bypass zewnętrzny serwisowy 100A (do UPS 20kVA/1-fazowego; 40kVA/3-fazowego)

USMBB100A

Karta pracy równoległej do UPS Genio Maxi Green - do włożenia do slotu

USSPHPAR

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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10-20kVA
10-200kVA

USMLT

USMLT100

USMLT100

w SCHRACK INFO
Seria AVARA Multi to idealne rozwiązanie chroniące systemy IT,
urządzenia telefoniczne, sieci IT i inne krytyczne systemy, których
funkcjonowanie może zostać zakłócone przez złą jakość sieci, co
może się wiązać z wysokimi kosztami.
AVARA Multi dostępna jest w mocach 10-12-15-20 kVA z
wyjściem jednofazowym, które podłączone jest do jedno-lub
trójfazowej sieci, jak również o mocach 10-12-15-20-30-40-6080-100-120-160-200 kVA z trójfazowym wejściem
i wyjściem. Zastosowano technologię podwójnego przetwarzania
online (klasyfikacja VFI-SS-111) zgodnie z normą PN-EN 620403. Rozwój i produkcja AVARA Multi opiera się na najnowszych
technologiach i komponentach. Zastosowano
w pełni sterowalne prostowniki IGBT. Dzięki temu możliwe jest
zmniejszenie oddziaływania na sieć. Sterowane są za pomocą
mikroprocesorów DSP (Digital Signal Processor) co zapewnia
maksymalną ochronę podłączonych użytkowników, minimalne
oddziaływanie na sieć i najwyższą możliwą oszczędność energii.
Wysoki poziom elastyczności umożliwia pełną kompatybilność
z trójfazowym lub jednofazowym zasilaniem. Dzięki temu
można uniknąć wszystkich krytycznych przerw w zasilaniu,
obniżyć negatywne oddziaływanie na sieć oraz zapewnić dużą
oszczędność energii.

w Brak negatywnego odziaływania na sieć
AVARA Multi rozwiązuje problemy instalacyjne w sieciach

USMLT160

USMLT100

zasilających o ograniczonej mocy, tam gdzie agregat
prądotwórczy zasila urządzenia UPS lub tam gdzie możliwe
są inne problemy związane z kompatybilności podłączonych
urządzeń, które generują harmoniczne. AVARA Multi nie
powoduje negatywnego odziaływania na sieć,
w zależności od tego czy jest zasilany z sieci czy też z
agregatu prądotworczego:
• Zniekształcenia prądu wejściowego poniżej 3%, a niektórych
przypadkach nawet poniżej 2,5%
• Współczynnik mocy wejściowej 0,99
• Funkcja “Power walk-in“ gwarantuje progresywne (stopniowe)
uruchomienie prostownika
• Funkcja ,,opóźnienie załączania“ opóźnia załączanie
prostownika po przywrócenia zasilania, jeśli zostało
zainstalowane więcej niż jedno urządzenie.
• AVARA Multi dokonuje filtracji napięcia zasilającego oraz
kompensuje moc bierną jak również powoduje doregulowanie
parametrów faz wyjściowych do doprowadzonego zasilania
sieciowego.

w Wysoki poziom wydajności
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii zostały
opracowane trzystopniowe falowniki NPC, które gwarantują
wysoką sprawność do 96,5%. Technologia ta przynosi spore
oszczędności ekonomiczne roczne w stosunku do innych tego
typu urządzeń (ich sprawność około 92%).. Dzięki doskonałej
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sprawności zasilacze UPS amortyzują się w okresie mniejszym niż
3 lata.

w Ochrona baterii (BSS)
Bateria ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania urządzeń
UPS w sytuacjach awaryjnych.
System BSS gwarantuje szereg funkcji i parametrów, które
wpływają na żywotność baterii i wydłużają czas użytkowania.
Ładowanie baterii: AVARA Multi jest przeznaczony do pracy
z zamkniętymi akumulatorami kwasowo-ołowiowych (VRLA),
AGM, GEL, otwartymi i niklowo-kadmowe jak również na
życzenie szczególna wersja: Superkondensator (Supercaps).
W zależności od typu baterii do dyspozycji są różne
możliwości ich ładowania.
• Ładowanie jednopoziomowe: wykorzystywane jest normalnie
w przypadku baterii typu VRLA - AGM.
• Ładowanie baterii w dwóch poziomach napięcia zgodnie
z charakterystykami IU.
• System wyłączający ładowanie baterii: służy zmniejszonemu
zużyciu elektrolitu i wydłużeniu żywotności baterii VRLA.
• Dostosowanie napięcia do temperatury, aby uniknąć
przeładowania i przegrzania baterii. Test baterii aby
natychmiast zdiagnozować spadek napięcia lub ewentualne
uszkodzenia baterii. Ochrona przed głębokim rozładowaniem:
podczas długiego i powolnego rozładowania, napięcie
rozładowania jest zwiększone (zgodnie z zaleceniami
producentów baterii), aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Tętnienia prądu: Niski poziom tętnienia prądu (tętnienie
szczątkowe) w trakcie ładownia jest istotny z punktu widzenia
niezawodności i żywotności baterii. AVARA Multi zmniejsza te
wartości za pomocą specjalnej ładowarki baterii o wysokiej
częstotliwości. Dzięki temu zostaje wydłużona żywotność
baterii i i jej wydajności.
• Szeroki zakres napięcia wejściowego: prostownik może
pracować z szerokim zakresem napięcia wejściowego (do
- 40% przy połowie obciążenia), zmniejszając konieczność
pracy z baterii i ich dłuższą żywotność.

w Maksymalna niezawodność i wydajność
Połączenie równoległe do 6 jednostek dla redundancji (N+1)
lub układu mocy. UPS pracują nadal w trybie pracy równoległej,
nawet jeśli kabel magistrali zostaje przerwany (closed loop).

w Niskie koszty eksploatacji
Dzięki zaawansowanej technologii i użyciu wydajnych
komponentów AVARA Multi charakteryzuje się wyjątkowo
wysokim poziomem wydajności i wysoką sprawnością,
w szczególności w zakresie podstawowych wymiarów i
wielkości:
• Najmniejszy wymiar w tej klasie. Tylko 0,26 m² wystarczy dla
AVARA Multi 20 kVA, z własną baterią.
• Rodzaj zastosowanego prostownika (IGBT) gwarantuje
współczynnik poboru mocy bliski 1 i niski poziom
odkształcenia prądu (THDi) bez stosowania dużych
i kosztownych filtrów
• Współczynnik mocy wejściowej 1 dla USMLT160 i USMLT200
zapewnia pełną moc do konsumentów, niezależnie od
współczynnika mocy dla sieci zasilającej (typowy to 0,9

indukcyjny do 0,9 pojemnościowy). Dlatego są one idealnym
rozwiązaniem dla zasilania wszystkich urządzeń w centrach
danych.
• Zwiększona moc czynną niż w konwencjonalnych UPS ułatwia
dobranie zasilacza UPS dla wyższych obciążeń w przyszłości
• Inteligentny system wentylacji USMLT160-200 steruje
wymaganą każdorazowo liczbą wentylatorów. Jest to
oczywiście zależne od temperatury w pomieszczeniu oraz
obciążenia. Dzięki temu udaje się przedłużyć żywotność
wentylatorów i jednocześnie obniżyć poziom natężenia
hałasu. Dzięki temu nie ma strat w wentylacji powodowanych
przez niepotrzebne używanie jakiegoś wentylatora.

w Elastyczność
Dzięki elastycznym możliwościom konfiguracji, dostępnym
akcesoriom jak również opcją i parametrom AVARA Multi
może być stosowany w różnych sytuacjach:
• Do zasilania obciążeń pojemnościowych, takich jak serwery
typu blade, bez zmniejszenia mocy czynnej,
w zakresie współczynnika mocy od 0,9 indukcyjnego do 0,9
pojemnościowego
• Tryby pracy Online, Eco, Smart Active, Standby Off, które są
kompatybilne w przypadku zastosowania scentralizowanych
systemów zasilania(CSS),
• Zastosowanie falownika jako przetwornicy częstotliwości
(50/60 lub 60/50Hz)
• Możliwość konfiguracji gniazd EnergyShare, w celu
zwiększenia czasu pracy dla pozostałych odbiorców.
• Zimny start, aby włączyć UPS, nawet jeśli zasilanie nie jest
dostępne
• Obudowa dla UPS do 40 kVA (1320x440x850 – wys.x
szer.x głęb.) z dużą przestrzenią na baterie jako opcjonalne
rozwiązane dla średnich i długich czasów podtrzymania
• Opcjonalnie czujnik temperaturowy dla zewnętrznych baterii
akumulatorów, aby dostosować napięcie ładowania.
• Dodatkowe ładowarki baterii, służą optymalizacji czasów
ładowania
• Opcjonalne podwójne wejście do oddzielnego toru bypass
(obejściowego).
• Transformator separacyjny do zmiany punktu pracy
z przewodem neutralnym dla różnych źródeł lub separacji
galwanicznej między wejściem a wyjściem (opcjonalnie).
• Szafy na baterie o różnych wymiarach i możliwościach do
instalacji przy dłuższych czasach potrzebnych do tworzenia
kopii zapasowych.
• USMLT60-100 może zostać opcjonalnie dostarczony
z cokołem o wysokości 25 cm, którego zadaniem jest
optymalizacja doprowadzenia kabla.
• USMLT160-200 może być wyposażony w dodatkowe pole,
który umożliwia podłączenie kabla od góry (patrz rysunek)

w Nowoczesna komunikacja
AVARA Multi posiada podświetlany graficzny wyświetlacz
(240x128 pikseli), który dostarcza informacji, wartości
pomiarowe, stany i alarmy w różnych językach. Ponadto,
przebieg napięcia / prądu. Na wyświetlaczy głównym UPS
pojawia się graficzne wyświetlanie statusu poszczególnych

Strona
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jednostek (prostownik, akumulatory, falownik, bypass).
• Nowoczesna komunikacja, multiplatforma, dla wszystkich
systemów operacyjnych i środowisk sieciowych: umożliwia
za pomocą oprogramowania UPSMON monitorowanie
i zamykanie systemów operacyjnych Windows 8, 7,
2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris,
Linux, VMWare ES X i inne systemy operacyjne UNIX.
Oprogramowanie UPSMon można bezpłatnie pobrać ze
strony internetowej: www.ups-technet.com
• Kompatybilność z TeleNetGuard do zdalnego monitorowania
• Port komunikacyjny USB i RS232
• 3 gniazda rozszerzeń do instalacji kart komunikacyjnych m.in.
kart SNMP, Modbus/Jbus, i ze stykami przekaźnikowymi itp.
• Złącze EPO do zdalnego wyłączanie awaryjnego
• Wejście do podłączenia styku pomocniczego zewnętrznego
bypassu serwisowego
• Zdalny wyświetlacz graficzny do połączenia z UPS

w Widok z przodu

w Widok USMLM/USMLT z przodu

w Przycisk
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Gniazda na karty komunikacyjne
Port komunikacyjny EPO-AS400-USB-RS232
Gniazdo karty pracy równoległej
Gniazda Energyshare
Rozłącznik bezpiecznikowy (SWBATT)
Rozłącznik toru bypass (SWBYP)
Rozłącznik wejścia (SWIN)
Przełącznik bypass(SWMB)
Rozłącznik wyjścia (SWOUT)
Gniazdo dla karty Multicom 382/392
Gniazdka Schuko

w Sprawność
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w Obudowa bateryjna

w Czasy podtrzymania
Numer katalogowy
USMLT10XA0
USMLT10XA3
USMLT10XA5
USMLT10XM1
USMLT10XM5
USMLT10XA0 + USBB480XM6
USMLT10XA0 + USBB480B1

max. Moc pozorna
[kVA]
10
10
10
10
10
10
10

max. Moc Czynna
[kW]
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

Czas podtrzymania [min.]
typowe obciążenie*
pełne obciążenie**
0
0
24
12
29
15
56
30
65
38
100
60
210
120

USMLT12XA0
USMLT12XA3
USMLT12XA5
USMLT12XM1
USMLT12XM5
USMLM12A3 + USBB480XM7
USMLT12XA0 + USBB480B1

12
12
12
12
12
12
12

10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8

0
19
22
45
57
100
170

0
9
12
23
30
60
105

USMLT15XA0
USMLT15XA3
USMLT15XA5
USMLT15XM1
USMLT15XM5
USMLT15XA0 + USBB480XM7
USMLT15XM1 + USBB480XM7
USMLT15XA0 + USBB480YJ8

15
15
15
15
15
15
15
15

13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5

0
13
16
34
43
58
95
215

0
7
9
18
21
30
60
120

USMLT20XA0
USMLT20XA5
USMLT20XM1
USMLT20XM5
USMLT20XA0 + USBB480XM7
USMLT20XM1 + USBB480XM5
USMLT20XA5 + USBB480B1-

20
20
20
20
20
20
20

18
18
18
18
18
18
18

0
12
26
29
44
60
105

0
5
12
15
22
31
62

USMLT30XA0
USMLT30XM1
USMLT30XM5
USMLT30XA0 + USBB480XM7
USMLT30XA0 + USBB480XM6
USMLT30XM1 + USBB480XM5
USMLT30XA0 + USBB480B1
USMLT30XA0 + USBB480YJ8

30
30
30
30
30
30
30
30

27
27
27
27
27
27
27
27

0
14
16
24
29
38
51
80

0
7
8
13
15
20
26
41

0
11
20
28
39
84
125

0
6
10
15
20
30
63

USMLT40XA0
40
36
USMLT40XM5
40
36
USMLT40XA0 + USBB480XM6
40
36
USMLT40XM5 + USBB480XM5
40
36
USMLT40XM5 + USBB480XM6
40
36
USMLT40XM5 + USBB480B1
40
36
USMLT40XM5 +2x USBB480B1
40
36
* Typowe obciążenie: Czas podtrzymania z 75% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,66
** Pełne obciążenie: Czas podtrzymania z 100% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,8
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w Czasy podtrzymania
Numer katalogowy
USMLT60
USMLT60 + USBB480XM6
USMLT60 + USBB480B1
USMLT60 + USBB480YJ8
USMLT60 + USBB480YJ9
USMLT60 + USBB480YK1
USMLT60 + 2xUSBB480YJ8
USMLT60 + 2xUSBB480YJ9
USMLT60 + 2xUSBB480YK1
USMLT60 + 3xUSBB480YJ9

max. Moc pozorna
[VA]
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

max. Moc Czynna
[W]
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

Czas podtrzymania [min.]
typowe obciążenie*
pełne obciążenie**
0
0
11
5
18
9
27
14
41
22
55
28
69
41
100
55
132
72
158
94

USMLT80
USMLT80 + USBB480B1
USMLT80 + USBB480YJ8
USMLT80 + USBB480YJ9
USMLT80 + USBB480YK1
USMLT80 + 2xUSBB480YJ8
USMLT80 + 2xUSBB480YJ9
USMLT80 + 2xUSBB480YK1
USMLT80 + 3xUSBB480YJ9

80
80
80
80
80
80
80
80
80

72
72
72
72
72
72
72
72
72

0
14
18
27
36
53
69
86
113

0
7
9
13
19
25
37
52
63

USMLT100
USMLT100 + USBB480YJ8
USMLT100 + USBB480YJ9
USMLT100 + USBB480YK1
USMLT100 + USBB480YJ8
USMLT100 + 2 x USBB480YJ9
USMLT100 + 2 x USBB480YK1

100
100
100
100
100
100
100

90
90
90
90
90
90
90

0
13
19
26
35
51
66

0
5
8
12
18
26
35

USMLT120
USMLT120 + USBB480YJ9
USMLT120 + USBB480YK1
USMLT120 + 2 x USBB480YJ8
USMLT120 + 2 x USBB480YJ9
USMLT120 + 2 x USBB480YK1

120
120
120
120
120
120

108
108
108
108
108
108

0
14
20
27
40
54

0
6
8
14
21
27

USMLT160
USMLT160 + USBB480YK2
USMLT160 + 2 x USBB480YK1
USMLT160 + 2 x USBB480YK2

160
160
160
160

160
160
160
160

0
15
37
48

0
7
19
24

0
14
20
33

0
5
9
15

USMLT200
200
200
USMLT200 + 2 x USBB480YJ8
200
200
USMLT200 + 2 x USBB480YJ9
200
200
USMLT200 + 2 x USBB480YK2
200
200
* Typowe obciążenie: Czas podtrzymania z 75% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,66
** Pełne obciążenie: Czas podtrzymania z 100% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,8
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w Dane techniczne 3-1 / 1 fazę
MODEL
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
Tolerancja częstotliwości
Współczynnik mocy przy pełnym
obciążeniu
Zawartość harmonicznych (THDi)
BY-PASS
Napięcie znamionowe
Ilość faz
Zakres napięcia
Częstotliwość znamionowa
Tolerancja częstotliwości
WYJŚCIE
Moc znamionowa pozorna (kVA)
Moc czynna (kW)
Współczynnik mocy
Ilość faz
Napięcie znamionowe
Tolerancja statyczna
Tolerancja dynamiczna
Współczynnik szczytu
Zniekształcenia harmoniczne napięcia
Częstotliwość
Stabilność częstotliwości w trybie pracy
bateryjnej
Przeciążenie przy Pf 0,8
BATERIE
Typ
Czas ładowania
INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI
Waga bez baterii (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Komunikacja
Temperatura otoczenia
Wilgotność względna
Kolor
Głośność z 1 m
Stopień ochrony
Sprawność w trybie Smart Active

USMLM10 BAT

USMLM12 BAT

USMLM15 BAT

USMLM20 BAT

380-400-415 V AC 3-fazowe + N / 220-230-240 V AC 1-fazowe + N
50/60 Hz
40 ÷ 72 Hz
0,99
THDi ≤ 3 %
220-230-240 V AC 1-fazowe + N
1
180 - 264 V (do wyboru)
50 lub 60 Hz (do wyboru)
± 5 (do wyboru)
10
9

12
10,8

15
13,5

20
18

0,9
1
220-230-240 V AC 1-fazowe + N (do wyboru)
±1%
± 3%
03:01
≤ 1% przy obciążeniu liniowym / ≤ 3% przy obciążeniu nieliniowym
50/60 Hz
0,01%
115% bez ograniczeń, 125% przez 10 minut, do 150% w ciągu 1 minuty, 168% przez 5 sekund
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM / GEL/ NiCd / Li-ion / Superkondensator
6 godzin

105

110
115
120
320 x 840 x 930 / 440 x 850 x 1320
USB / RS232 / 3 x Gniazdo na karty komunikacyjne
0 °C / +40 °C
poniżej 90 % bez kondensacji
Ciemnoszary RAL 7016
< 52 dBA
IP20
do 98 %
Bezpieczeństwo: Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WEKompatybilność Elektromagnetyczna EMC: Dyrektywa EMC 2004/108/
Zgodność z normami
WEPN-EN 62040-1 dotyczącą bezpieczeństwa, PN-EN 62040-2 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej, PN-EN 62040-3
dotyczącą typów, konstrukcji, parametrów.Klasyfikacja według PN-EN 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111
Ustawienie
Na kółkach
BAT
dostępny również z wbudowanymi bateriami
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w Dane techniczne 3 / 3 fazy
MODEL
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
Tolerancja częstotliwości
Współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu
Zawartość harmonicznych (THDi)
BY-PASS
Napięcie znamionowe
Ilość faz
Zakres napięcia
Częstotliwość znamionowa
Tolerancja częstotliwości
WYJŚCIE
Moc znamionowa pozorna (kVA)
Moc czynna (kW)
Współczynnik mocy
Ilość faz
Napięcie znamionowe
Tolerancja statyczna
Tolerancja dynamiczna
Współczynnik szczytu
Zniekształcenia harmoniczne napięcia
Częstotliwość
Stabilność częstotliwości w trybie pracy
bateryjnej
Przeciążenie przy Pf 0,8
BATERIE
Typ
Czas ładowania
INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI
Waga bez baterii (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Komunikacja
Temperatura otoczenia
Wilgotność względna
Kolor
Głośność z 1 m
Stopień ochrony
Sprawność w trybie Smart Active

Zgodność z normami

Ustawienie
dostępny również z wbudowanymi bateriami

BAT

USMLT
10BAT

USMLT
12BAT

USMLT
15BAT

USMLT
20BAT

USMLT
30BAT

USMLT
40BAT

30
27

40
36

380-400-415 V AC 3-fazowe + N
50/60Hz
40 - 72Hz
0,99
THDi ≤ 3 %
380-400-415 V AC 3-fazowe + N
3+N
180 - 264 V (do wyboru)
50 lub 60 Hz (do wyboru)
± 5 (do wyboru)
10
9

12
10,8

15
13,5

20
18

0,9
3+N
380-400-415 V AC 3-fazowe + N (do wyboru)
±1%
± 3%
3:1
≤ 1% przy obciążeniu liniowym / ≤ 3% przy obciążeniu nieliniowym
50/60Hz
0,01%
115% bez ograniczeń, 125% przez 10 minut, do 150% w ciągu 1 minuty, 168% przez 5 sekund
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM / GEL/ NiCd / Li-ion / Superkondensator
6 godzin
105

110

115
120
135
145
440 x 850 x 1320
440 x 850 x 1320
USB / RS232 / 3 x Gniazdo na karty komunikacyjne
0 °C / +40°C
poniżej 90 % bez kondensacji
Ciemnoszary RAL 7016
< 52dBA
< 48 dBA
IP20
do 99%
Bezpieczeństwo: Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE
Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: Dyrektywa EMC 2004/108/WE
PN-EN 62040-1 dotyczącą bezpieczeństwa, PN-EN 62040-2 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej, PN-EN 62040-3
dotyczącą typów, konstrukcji, parametrów.
Klasyfikacja według PN-EN 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111
Na kółkach (10 - 100 kVA) / przy pomocy wózka widłowego (120-200kVA)
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w Dane techniczne 3-1 fazę
MODEL
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
Tolerancja częstotliwości
Współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu
Zawartość harmonicznych (THDi)
BY-PASS
Napięcie znamionowe
Ilość faz
Zakres napięcia
Częstotliwość znamionowa
Tolerancja częstotliwości
WYJŚCIE
Moc znamionowa pozorna (kVA)
Moc czynna (kW)
Współczynnik mocy
Ilość faz
Napięcie znamionowe
Tolerancja statyczna
Tolerancja dynamiczna
Współczynnik szczytu
Zniekształcenia harmoniczne napięcia
Częstotliwość
Stabilność częstotliwości w trybie pracy
bateryjnej
Przeciążenie przy Pf 0,8
BATERIE
Typ
Czas ładowania
INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI
Waga bez baterii (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Komunikacja
Temperatura otoczenia
Wilgotność względna
Kolor
Głośność z 1 m
Stopień ochrony
Sprawność w trybie Smart Active

Zgodność z normami

Ustawienie

USMLT60

USMLT80

USMLT100

USMLT120

USMLT160

USMLT200

380-400-415 V AC 3-fazowe + N
50/60Hz
40 - 72Hz
0,99
THDi ≤ 3 %

THDi ≤ 2,5 %
380-400-415 V AC 3-fazowe + N
3+N
180 - 264 V (do wyboru)
50 lub 60 Hz (do wyboru)
± 5 (do wyboru)

60
54

80
72

100
90

120
108

160
160

0,9

200
200
1

3+N
380-400-415 V AC 3-fazowe + N (do wyboru)
±1%
± 3%
3:1
≤ 1% przy obciążeniu liniowym / ≤ 3% przy obciążeniu nieliniowym
50/60Hz
0,01%
115% bez ograniczeń, 125% przez 10 minut, do 150% w ciągu 1 minuty, 168% przez 5 sekund
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM / GEL/ NiCd / Li-ion / Superkondensator
6 godzin
190

200
220
380
450
460
750 x 855 x 1900
500 x 850 x 1600
850 x 1050 x 1900
USB / RS232 / 3 x Gniazdo na karty komunikacyjne
0 °C / +40°C
poniżej 90 % bez kondensacji
Ciemnoszary RAL 7016
< 56 dBA
< 58dBA
< 70dBA
< 50dBA
IP20
do 99%
Bezpieczeństwo: Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE
Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: Dyrektywa EMC 2004/108/WE
PN-EN 62040-1 dotyczącą bezpieczeństwa, PN-EN 62040-2 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej, PN-EN 62040-3
dotyczącą typów, konstrukcji, parametrów.
Klasyfikacja według PN-EN 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111
Na kółkach (10 - 100 kVA) / przy pomocy wózka widłowego (120-200kVA)

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

MLM 3/1 lub 1/1 (Tower)
10kVA / 9kW / 0min., bez baterii

USMLM10XA0

15 kVA / 13,5kW / 0min., bez baterii

USMLM15XA0

20 kVA / 18kW / 0min., bez baterii

USMLM20XA0

MLT 3/3 (Tower)
10kVA / 9kW / 0min., bez baterii

USMLT10XA0

10kVA / 9kW / obciążenie pełne / typowe: 12min. / 24min.

USMLT10XA3

10kVA / 9kW / obciążenie pełne / typowe: 15min. / 29min.

USMLT10XA5

10kVA / 9kW / obciążenie pełne / typowe: 30min. / 56min.

USMLT10XM1

12kVA / 10,8kW / 0min., bez baterii

USMLT12XA0

12kVA / 10,8kW / obciążenie pełne / typowe: 9min. / 19min.

USMLT12XA3

12kVA / 10,8kW / obciążenie pełne / typowe: 12min. / 22min.

USMLT12XA5

12kVA / 10,8kW / obciążenie pełne / typowe: 23min. / 45min.

USMLT12XM1

12kVA / 10,8kW / obciążenie pełne / typowe: 30min. / 57min.

USMLT12XM5

15kVA / 13,5kW / 0min., bez baterii

USMLT15XA0

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

MLT 3/3 (Tower)
15kVA / 13,5kW / obciążenie pełne / typowe: 7min. / 13min.

USMLT15XA3

15kVA / 13,5kW / obciążenie pełne / typowe: 9min. / 16min.

USMLT15XA5

15kVA / 13,5kW / obciążenie pełne / typowe: 20min. / 34min.

USMLT15XM1

20kVA / 18kW / 0min., bez baterii

USMLT20XA0

20kVA / 18kW / obciążenie pełne / typowe: 5min. / 12min.

USMLT20XA5

20kVA / 18kW / obciążenie pełne / typowe: 12min. / 26min.

USMLT20XM1

20kVA / 18kW / obciążenie pełne / typowe: 15min. / 29min.

USMLT20XM5

30kVA / 27kW / 0min., bez baterii

USMLT30XA0

30kVA / 27kW / obciążenie pełne / typowe: 7min. / 14min.

USMLT30XM1

40kVA / 36kW / 0min., bez baterii

USMLT40XA0

40kVA / 36kW / obciążenie pełne / typowe: 5min. / 11min.

USMLT40XM5

60kVA / 54kW / 0min., bez baterii

USMLT60

80kVA / 72kW / 0min., bez baterii

USMLT80

100kVA / 90kW / 0min., bez baterii

USMLT100

120kVA / 108kW / 0min., bez baterii

USMLT120

160kVA / 160kW / 0min., bez baterii

USMLT160

200kVA / 200kW / 0min., bez baterii

USMLT200

Obudowy bateryjne
do MLM/MLT oraz Maxi Green 480V / 2 x 40 x 9Ah

USBB480XM5

do MLM/MLT oraz Maxi Green 480V / 3 x 40 x 7Ah

USBB480XM7

do MLM/MLT oraz Maxi Green 480V / 3 x 40 x 9Ah

USBB480XM6

do MLM/MLT oraz Maxi Green 480V / 40 x 40Ah

USBB480B1

do MLT oraz Maxi Green 480V / 40 x 65Ah

USBB480YJ8

do MLM/MLT 480V / 40 x 80Ah

USBB480YJ9

do MLM/MLT 480V / 40 x 100Ah

USBB480YK1

do MLM/MLT 480V / 40 x 120Ah

USBB480YK2

Obudowy bateryjne bez baterii
do USMLM/USMLT 480V oraz AVARA Modular 480V / 1x40x40Ah, zawiera bezpieczniki oraz połączenia
bateryjne

USAB480B1

do USMLM/USMLT 480V oraz AVARA Modular / 2x40x7/9/12Ah lub 3x40x7/9Ah, zawiera bezpieczniki oraz
połączenia bateryjne

USAB480XA0

do USMLM/USMLT 480V oraz AVARA Modular 480V / 1x40x65-120Ah, zawiera bezpieczniki oraz połączenia
bateryjne

USAB480YB0

Akcesoria
Dopłata do wydzielonego wejścia dla linii bypass - UPS AVARA Multi MLM/MLT 10-100kVA

USMLT2INP

Zestaw kabli bateryjnych do USMLT/MLM .. X (do 2 x 40 baterii)

USKITM40X

Moduł pracy równoległej do montażu przez serwis w AVARA MULTI MLM/MLT

USKITPARML

Interfejs 8 wejść / 3 wyjścia, montowany fabrycznie do USMLMxx / USMLTxx

USMULTI392

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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1-8 x 15kVA

USMG

USMG15

USAB480H4

w SCHRACK INFO
AVARA Modular jest modułowym, niezawodnym zasilaczem dla
sieci 3-fazowych. Rozszerzalna o moduły 15 kVA –instalacja
pracuje zgodnie z zasadą podwójnego przetwarzania online,
który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakość dla
podłączonych użytkowników.
Możliwy zakres zastosowania wynosi od 15 kVA do 120 kVA.
Konfiguracja równoległa AVARA Modular przy jednoczesnym
wykorzystaniu układów N+x, realizowana dzięki mechanicznej
konstrukcji. Dzięki temu udaje się osiągnąć najwyższy poziom
dostępności i redundancji. Ten system został specjalnie
zaprojektowany, aby spełnić wymagania krytycznych
użytkowników w Centrach Danych. W standardowej obudowie
można zainstalować jednocześnie 8 modułów, osiągając
jednocześnie moc do 120 kVA.
Jeśli obciążenie jest w dopuszczalnych granicach dla pracy
redundantnej, moduły mocy mogą być wymieniane podczas
eksploatacji bez konieczności wyłączania systemu.

w Właściwości systemu
• Maksymalna moc 120kVA w szafie 19 “
• Współczynnik mocy wejściowe większy niż 0,99, THDi
mniejsze niż 2%, a zniekształcenia prądu na wyjściu do 1,5%.
• Moduły 15 kVA z funkcją hot-swap
• Wyświetlacz LCD na przednim panelu, pokazujący wszystkie

USMGC30

USMGC60

warunki pracy i niezbędne informacje, takie jak parametry
znamionowe na wejściu i wyjściu, temperaturę oraz również
poziomu naładowania baterii
• Interfejs komunikacyjny dla sieci Ethernet, RS232, RS485,
SNMP i AS400.
• Nowoczesna komunikacja, multiplatforma, dla wszystkich
systemów operacyjnych i środowisk sieciowych: umożliwia
za pomocą oprogramowania UPSMON monitorowanie
i zamykanie systemów operacyjnych Windows 8, 7,
2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris,
Linux, VMWare ES X i inne systemy operacyjne UNIX.
Oprogramowanie UPSMon można bezpłatnie pobrać ze
strony internetowej: www.ups-technet.com
• Opcjonalnie: Karta przekaźnikowa zamiast wejścia Ethernet
• Mikroprocesor DSP i IGBT na wejściu
• Prąd ładowania akumulatorów do 36A dla systemu 120 kVA.

w Inne zalety
• Moduł mocy AVARA Modular wykorzystuje mikroprocesory
DSP najnowszej generacji. W ten sposób, elementy metalowe
są zmniejszone, a niezawodność zasilacza UPS wzrasta.
Pozwala to również na łatwą aktualizację systemów za
pomocą oprogramowania.
• UPS wykorzystuje technologię równoważenia mocy. Jeśli jakiś
moduł ulegnie awarii, pozostałe moduły dostarczają moc.
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Dzięki temu nie ma przerwy w zasilaniu. Niezawodność
i dostępność jest wyższa niż tych standardowych systemów.
• AVARA Modular Ma możliwość podłączenia zewnętrznych
szaf bateryjnych, w celu osiągnięcia wymaganych czasów
podtrzymania.

w Zawansowana budowa modułowa
System AVARA Modular składa się z szafy 19‘‘ z zintegrowanym
systemem magistrali pomiędzy modułami UPS i wyświetlaczem
LCD, jak również dodatkowymi akcesoriami opcjonalnymi. Każdy
pojedynczy moduł UPS tworzy samodzielną jednostkę o mocy
15 kVA. Dzięki nowoczesnej technologii równoległego sterowania
i inteligentnej komunikacji moduły UPS mogą być wymieniane
w dowolnym momencie bez wpływu na funkcjonowanie systemu
UPS. Unika się dzięki temu ewentualnych przerw w pracy. Dzięki
funkcji “Plug and Play“ – podczas dodawania lub wymiany
modułów UPS nie trzeba wykonywać żadnych skomplikowanych
procedur, co znacznie uprasza prace konserwacyjne i naprawy
UPS. W przypadku awarii ekranu LCD, obciążenie będzie
zasilane bez przerwy.

w Wysokie MTBF
MTBF dla systemu dwóch równoległych modułów wynosi
ponad 1 mln godz., a dostępność mocy wynosi ponad
99,999%. Każda konfiguracja redundantna w zakresie
15-120kVA zapewnia prawidłową pracę, również w razie
awarii pojedynczego modułu UPS. Wymiana modułu trwa
tylko 5 minut. Funkcja ta umożliwia:
• Zmniejszenie czasu przestoju
• Zmniejszenie zapotrzebowania na części zamienne
• Zmniejszenie potrzeby interwencji przez wykwalifikowanych
techników

w Inteligentne systemy ładowania
AVARA Modular pracuje w trybie dwustopniowego ładowania.
W pierwszym etapie bateria ładowana jest relatywnie krótkim
prądem stałym do poziomu około 90% pojemności. Następnie
system przełącza się na ładowanie napięciem stałym. Dzięki temu
gwarantuje się pełne naładowanie baterii. Inteligentny system
ładowania nie tylko wpływa na skróceniu czasu ładowania, ale
zmniejsza również koszty wymiany baterii.

w Modułowa autonomia
Szafki AVARA Modular 30 (USMGC30) i AVARA Modular 60
(USMGC60) zostały stworzone w ten sposób, aby moduł UPS
jak i moduł baterii można było zamontować w tej samej szafie.
Dodatkowe moduły baterii mogą być montowane w zewnętrznej
szafie w celu zwiększenia czasu podtrzymania.

w Koszty eksploatacji
• Niskie koszty instalacji
• Niskie koszty energii
• Niskie koszty chłodzenia
• Niskie koszty rozbudowy
• Niskie koszty konserwacji

w Dobór mocy UPS
Można zainstalować 1-8 modułów w szafie AVARA Modular
120, w celu osiągnięcia odpowiedniej mocy dla krytycznych
odbiorców (z redundancją N+x). AVARA Modular może zostać
dostosowana do potrzeb, dzięki możliwości bardzo łatwego
dodawania modułów UPS do istniejącej struktury. Inwestycja
początkowa bardzo szybko się zamortyzuje. Dodatkowe
zapotrzebowanie na moc lub redundancję może zostać w bardzo
łatwy sposób zaspokojone, bez dużych inwestycji.
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w Widok AVARA Modular 30

w Widok AVARA Modular 30
Avara Modular 30 (USMGC30) jest to podstawowy model dla tej linii produktów. Jest to idealne
rozwiązanie do zasilania obciążeń o średniej mocy, wymagających jedynie redundancji. Dla takiego
rozwiązania dzięki swoim niewielkim rozmiarom, jest możliwość osiągnięcia czasu podtrzymania
do 1,5 godziny przy obciążeniu 15 kVA dla konfiguracji N + 1. Maksymalnie można zainstalować dwa
moduły UPS po 15 kVA, o łącznej mocy 30 kVA w standardzie 19“ – w obudowie która jest dostępna.
Każdy z czterech przedziałów na akumulatory można wyposażyć w zestawy bateryjne po 40 * 9 Ah.
Ponadto można opcjonalnie zastosować obudowę na akumulatory USAB480H4, którą można dołączyć
w celu przedłużenia czasu podtrzymania (zaznaczona czerwoną linią przerywaną na rysunku).
Obudowa

Ilość modułów
UPS
USMG15

USMGC30
USMGC30
USMGC30
USMGC30
USMGC30
USMGC30
USMGC30

1
1
1
1
2
2
2

Ilość przedziałów bateryjnychw
każdym 40 x 9 Ah
(na przedział bateryjny 4 x
USMGKBM)
1
2
3
4
2
3
4

max. Moc

Czas podtrzymania: typowy**/

kVA

kW

Pełne obciążenie**

15
15
15
15
30
30
30

13,5
13,5
13,5
13,5
27
27
27

15 / 8 min
42 / 21 min
64 / 38 min
90 / 54 min
15 / 8 min
27 / 14 min
42 / 21 min

* Typowe obciążenie: Czas podtrzymania z 75% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,66
** Pełne obciążenie: Czas podtrzymania z 100% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,8
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w Widok AVARA Modular 60

w Widok AVARA Modular 60
Avara Modular 60 (USMGC60) umożliwia instalację do 4 modułów UPS po 15 kVA,
o łącznej mocy 60 kVA w standardzie 19“ – w obudowie która jest dostępna. Każdy z pięciu przedziałów
na akumulatory można wyposażyć w zestawy bateryjne po 40 * 9 Ah. Jeżeli potrzebujemy redundancję
N+1, to maksymalna moc wyjściowa wynosi 45 kVA. Ponadto można opcjonalnie zastosować obudowę
na akumulatory USAB480H4, którą można dołączyć w celu przedłużenia czasu podtrzymania (zaznaczona
czerwoną linią przerywaną na rysunku).
Obudowa

Ilość modułów
UPS
USMG15

USMGC60
USMGC60
USMGC60
USMGC60
USMGC60
USMGC60
USMGC60
USMGC60
USMGC60

2
2
2
2
3
3
3
4
4

Ilość przedziałów bateryjnychw
każdym 40 x 9 Ah
(na przedział bateryjny 4 x
USMGKBM)
2
3
4
5
3
4
5
4
5

max. Moc

Czas podtrzymania:typowy*/

kVA

kW

Pełne obciążenie**

30
30
30
30
45
45
45
60
60

27
27
27
27
40,5
40,5
40,5
54
54

15 / 8 min
27 / 14 min
42 / 21 min
54 / 30 min
15 / 8 min
23 / 12 min
30 / 16 min
15 / 8 min
21 / 11 min

* Typowe obciążenie: Czas podtrzymania z 75% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,66
** Pełne obciążenie: Czas podtrzymania z 100% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,8
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w Widok AVARA Modular 120
Avara Modular 120 (USMGC120) umożliwia instalację do 8 modułów UPS po 15 kVA,
o łącznej mocy 120 kVA (dla redundancji N+1 – maksymalna moc wyjściowa wynosi 105 kVA)
w standardzie 19“ – w obudowie która jest dostępna.
Dla baterii wymagane jest zastosowanie dodatkowej obudowy na akumulatory USAB480H4.
Obudowa

Ilość modułów
UPS
USMG15

USMGC120

1

USMGC120

2

USMGC120

3

USMGC120

4

USMGC120

5

USMGC120

6

USMGC120

7

USMGC120

8

Obudowa bateryjna
USAB480H4 + 9x4 USMGKBM
(81Ah)
USAB480H4 + 9x4 USMGKBM
(81Ah)
USAB480H4 + 9x4 USMGKBM
(81Ah)
USAB480H4 + 9x4 USMGKBM
(81Ah)
USAB480H4 + 9x4 USMGKBM
(81Ah)
USAB480H4 + 9x4 USMGKBM
(81Ah)
USAB480H4 + 9x4 USMGKBM
(81Ah)
USAB480H4 + 9x4 USMGKBM
(81Ah)

max. Moc

Czas podtrzymania:typowy*/

kVA

kW

Pełne obciążenie**

15

13,5

214 / 126 min

30

27

101 / 59 min

45

30,5

64 / 38 min

60

54

48 / 25 min

75

67,5

35 / 18 min

90

81

27 / 14 min

105

94,5

22 / 12 min

120

108

18 / 9 min

* Typowe obciążenie: Czas podtrzymania z 75% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,66
** Pełne obciążenie: Czas podtrzymania z 100% obciążeniem [VA], przy współczynniku mocy 0,8
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w Dane techniczne
MODEL
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Zakres napięcia
Tolerancja częstotliwości
Współczynnik mocy
Zawartość harmonicznych (THDi)
BY-PASS
Napięcie znamionowe
Zakres napięcia
Czas przełączania z trybu On-line na Off-line i odwrotnie
WYJŚCIE
Napięcie znamionowe
Stabilność napięcia
Częstotliwość
MODUŁ UPS
Moc
Moc wyjściowa
DANE TECHNICZNE
Głośność z 1 m
Temperatura pracy
Wilgotność względna
Temperatura magazynowania
Waga modułu UPS (kg)
Wymiary modułu UPS (szer x gł x wys) (mm)
Wymiary obudowy AVARA Modular 30 (szer x gł x wys) (mm)
Wymiary obudowy AVARA Modular 60 (szer x gł x wys) (mm)
Wymiary obudowy AVARA Modular 120 (szer x gł x wys) (mm)
Wymiary modułowej obudowy bateryjnej (szer x gł x wys) (mm)
Sprawność w trybie Eco Mode
Zgodność z normami
Ustawienie

AVARA Modular od 15 kVA do 120 kVA
380-400-415 V AC, 3-fazowe + N
od 294 V AC do 520 V AC
od 40 Hz do 70 Hz
około 0,99
poniżej 2%
380-400-415 V AC, 3-fazowe + N
od 323 V AC do 437 V AC
0 sekund
380-400-415 V AC 3-fazowe + N (do wyboru)
≤ 1,5%
50 HZ / 60 Hz
15 kVA / 13,5 kW
15 kVA x ilość modułów (maksymalnie 8)
od ≤ 60 dBA do ≤ 62 dBA
0 °C / +40 °C
20-90 % bez kondensacji
-15 °C + 55 °C
35
440 x 700 x 131
600 x 1000 x 1500
600 x 1000 x 2000
600 x 1000 x 2000
9 przedziałów bateryjnych, 36 modułów bateryjnych, 597 x 1003 x 2000
aż do 99%
Bezpieczeństwo: IEC 62040-1 EMC: IEC 62040-2
przy pomocy wózka widłowego

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

Obudowy UPS oraz moduł UPS
AVARA Modular - moduł UPS 15kVA/13,5kW bez baterii (wsuwany)

USMG15

AVARA Modular - obudowa UPS max. 30kVA, 4 półki bateryjne

USMGC30

AVARA Modular - obudowa UPS max. 60kVA, 5 półek bateryjnych

USMGC60

AVARA Modular - obudowa UPS max. 120kVA, bez półek bateryjnych

USMGC120

Obudowy bateryjne i akcesoria do baterii
Avara Modular - zestaw 4 modułów bez baterii do montażu po 10 szt. baterii 7Ah/9Ah, zawiera bezpieczniki i złączki

USKITMG

Avara Modular - moduł bateryjny z bateriami 10x9Ah (na półce bateryjnej wymagane 4xUSMGKBM)

USMGKBM

Avara Modular-obudowa bateryjna bez baterii/max. 9 półek / odpowiednie dla 9 x 4 USMGKBM = max. 81Ah

USAB480H4

Akcesoria
AVARA Modular - płytka z 6 stykami bezpotencjałowymi 24V/1A

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

USMGRELAY

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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1-8 x 20kVA
1-8 x 20kVA

A-INDUSTRY

USGMI

USGMI

w SCHRACK INFO
AVARA Modular Industrial został zaprojektowany w celu
zapewnienia niezawodnego zasilania we wszystkich obszarach,
które ze względu na panujące warunki lub ze względu na
wsparcie procesów przemysłowych uważane są za krytyczne.
AVARA Modular Industrial dostępny jest w wersji o mocy od
20 kVA do 160 kVA zarówno z wyjściem jedno- i trójfazowym.
Spora elastyczność AVARA Modular Industrial umożliwia
podłączenie albo do sieci jedno- lub trójfazowej bez zmiany
w konfiguracji urządzenia. Jednocześnie zapewnia się
kompatybilność prawie ze wszystkimi sieciami.

USGMI

USGMI

rozwiązuje każdy problem związany z integracją sieci.
Chodzi o sieć, której moc jest ograniczona, tam gdzie np.
zasilanie pochodzi z agregatu prądotwórczego, a w tej
samej lokalizacji znajdują się dwie sieci zasilające, które są
jednofazowe (np. napięcie trakcyjne) lub trójfazowe
(np. zassilanie awaryjne za pomocą agregatu
prądotwórczego). AVARA Modular Industrial nie ma wpływu
na źródło zasilania – niezależnie od tego czy chodzi o sieć
czy o agregat prądotwórczy , jednofazowy lub trójfazowy.
• Samodzielne rozpoznanie napięcia zasilającego (1-lub
3-fazowego) bez zmian w konfiguracji
• Zakłócenia w prądzie wejściowym poniżej 3%,

w Wysoka zdolnośc dopasowania do napięcia wejściowego
AVARA Modular Industrial dostępne jest w dwóch wersjach:
jednofazowe i trójfazowe wyjście, stopień wejściowy akceptuje
oba rodzaje sieci; sieć trójfazową z przesunięciem fazy, nawet
gdy przesunięcie fazowe nie wynosi nawet 120° (trójfazowa
400V +N) lub sieć trójfazowa bez przesunięcia fazowe
(jednofazowa 230V + N). UPS dzięki samodzielnemu rozpoznaniu
rodzaju zasilania jest w stanie dopasować napięcie wyjściowe,
bez dalszych konfiguracji. Dzięki temu zapewnia się same korzyści
także w warunkach steresowych.

w Brak negatywnych skutków odziaływania na sieć
Dzięki zastosowanej technologii AVARA Modular Industrial

• Współczynnik mocy wejściowej 0,99
• Funkcja mocy ““Power Walk-In“, która zapewnia stopniowe
rozpoczęcie pracy prostownika
• Funkcja “opóźnienie załączania“ opóźnia załączanie
prostownika po przywrócenia zasilania, jeśli zostało
zainstalowane więcej niż jedno urządzenie.
• Funkcja “start na zimno“ – funkcja startu UPS za pomocą
baterii. AVARA Modular Industrial działa również jako filtr
i regulator fazy dla sieci zasilającej, do której podłączone
jest urządzenie UPS. Dzięki temu chroni się sieć przed
negatywnym działywaniem.
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w Stworzony dla sieci przemysłowych
Ze względu na ich konstrukcję mechaniczną AVARA Modular
Industrial może być stosowany w wielu obszarach. Rozwiązanie
podstawowe składa się z modułu UPS 20 kVA. Szafa może
pomieścić do 4 modułów po 20 kVA. Jednocześnie można
połączyć 2 szafy równolegle, dla 8 modułów pracująch
jednocześnie do mocy 160 kVA. Zaciski modułów są
rozmieszczone tak, żeby sygnały komunikacyjne zostały
oddzielone od zacisków mocy (wejścia, wyjścia, linii bypass,
akumulatorów). Tym samym zagwarantowano, że urządzenie
jest w pełni odporne na zakłócenia, które występują w sieci
zasilającej, w środowisku przemysłowym. Obie wersje
(z wyjściem jedno- i trójfazowym) dysponują oddzielnym wejściem
zasilania dla linii bypass. Dzięki temu gwarantuje się lepszą
dostępność, ponieważ klient dysponuje dodatkowym zasilaniem
poprzez bypass, które jest mniej podatne na potencjalne
zakłócenia lub utraty energii, co ma miejsce
w przypadku zasilania z UPS. Chłodne powietrze płynie od
przodu do tyłu modułu. Szafa jest zamknięta od góry, tak żeby
woda nie mogła przeniknąć od góry. Każdy moduł UPS serii
AVARA Modular Industrial może być wyposażony w karty
komunikacyjne pozwalającą na równoczesne użytkowanie karty
przekaźnika z 8 programowalnymi wyjściami i trzema wejściami,
z których jedno jest programowalne. Dodatkowo urządzenie
dysponuje dwoma gniazdkami z interfejsami komunikacyjnymi serii
Multi Com, które są kompatybilne z różnymi rodzajami protokołów
i systemów nadzoru normalnie stosowanymi
w otoczeniu przemysłowym. Szafa jest przygotowana do
przyjęcia do 4 modułów UPS. Dysponuje wszelkimi elementami
ochronnymi i odłączającymi dla 4 modułów: 4 odłączniki
wejściowe, 4 odłączniki baterii, 4 odłączniki bypass i 4 odłączniki
wyjściowe, jak również manualnym bypasem do kompletnego
podtrzymania i izolacji czterech modułów. Szafa oferuje ponadto
miejsce na instalację dodatkowych elementów, takich jak np.:
ograniczniki przepięć, urządzenia pomiaru energii i do pomiaru
prądu porażeniowego, rozdzielnicę napięcia wyjściowego,
przełączniki cewki. Ponadto system można łatwo dopasować do
indywidualnych potrzeb.

w Rozwiązania modułowe Plug and Play
Moduły 20 kVA AVARA Modular Industrial można instalować
oddzielnie bez obudowy / szafy. Dzięki temu można je dowolnie
integrować. Podłączenia do sieci (wejście, wyjście, bateria) oparte
są na złączach HARTING, która gwarantują bezpieczne i proste
wkładanie / wyjmowanie wtyczki oraz ochronę przed porażeniem
elektrycznym, jak również odporność na zaburzenia, które
mogą być związane z otoczeniem, również tym przemysłowym
(kurz, wilgotność, ulatnianie się substancji chemicznych do
powietrza). Usuwanie i wymiana uszkodzonego modułu lub jego
dalsza rozbudowa powoduje wzrost dostępnej mocy lub stopnia
redundancji. Użytkownik może samodzielnie dokonać wymiany
bez pomocy wsparcia wykwalifikowanego personelu.

w Pełna elastyczność
AVARA Modular Industrial to idealne rozwiązanie, do
zastosowania w otoczeniu przemysłowym, w którym ważne
jest dopasowanie urządzeń UPS do różnych wymagań,
charakterystycznych dla tego rodzaju zastosowań. Oprócz
różnicy między poszczególnymi fazami i napięciami wyjściowymi

trójfazowego modułu UPS, może on być również stosowany
jako niezależna jednostka lub układzie równoległym. Dzięki
prostej instalacji karty równoległej w slocie, z przodu modułu
rozbudowane zostaje urządzenie UPS: od 20 kVA do 160 kVA.
AVARA Modular Indusrtrial zapewnia odpowiedni poziom
skalowalności, co zmniejsza ilość potrzebnego miejsca.
Użytkownik może zwiększyć moc z 20 kVA do 80 kVA bez
potrzeby zwiększania powierzchni. Jest to szczególnie ważne jeśli
systemy zostały zainstalowane w pomieszczeniu,
w którym jest mało miejsca (np. kontenery, budynki historyczne,
albo miejsca trudno dostępne). Moduł UPS wyposażony jest
z przodu w wyświetlacz, wtyczkę na programowalną kartę
przekaźnika i dwa wejścia na karty komunikacyjne. Moduły UPS
serii AVARA Modular Industrial pracują całkowicie niezależnie
od siebie. To znacznie upraszcza sposób nadzoru, kontroli,
meldowania o błędach. Jednocześnie zapewnia też wysoki
poziom niezawodności, ponieważ wszystkie ewentualne przerwy
w funkcjonowaniu komponentów i akcesorów wyposażenia nie
przenoszą się na dalsze części systemu. AVARA Modular Industrial
to urządzenie UPS, które posiada wiele komponentów, które
można wykorzystywać również w serii AVARA Multi. Urządzenia
posiadają ten sam wyświetlacz i menu, co zapewnia szybki
i intuicyjny dostęp do informacji. Jest to również dużym
ułatwieniem, jeśli chodzi o dostępność części zamiennych.

w Samodzielne wersja
Dodatkowo moduły przewidziane do zabudowy w szafce GMT
mogą być stosowane do niezależnych modułów, instalowanych
w dowolny sposób. Dostarczane są następujące elementy: wtyk
wejściowy, linia bypass, podłączenie wyjściowe i zaciski bateryjne
z 3 metrowym kablem, płyta z filtrem, którą monter montuje
w obrębie szafy lub w pobliżu modułu.
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w Widok UPS Modułowy Prawy Przód

w Przycisk
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Port komunikacyjny RS232
Port komunikacyjny USB
Gniazdo dla karty Multicom 382/392
Port komunikacyjny AS400
Złącze EPO
Złącze przyłączeniowe sensora temperatury baterii
Gniazda na karty komunikacyjne
Gniazdo karty pracy równoległej
Przycisk “Zimny Start“
Złącze Wyjścia
Złącze Bypass
Złącze Baterii
Złącze Wejścia

w Dane techniczne
MODEL

USMI-Wyjście jednofazowe (USMIM
od 20 do 160 kVA)

USMI-Wyjście trójfazowe (USMIT
od 20 do 160 kVA)

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Tolerancja napięcia znamionowego
Tolerancja częstotliwości
Współczynnik mocy
Zawartość harmonicznych (THDi)
BY-PASS
Napięcie znamionowe
Zakres napięcia
WYJŚCIE
Napięcie znamionowe
Stabilność napięcia
Częstotliwość
MODUŁ UPS
Moc
Moc wyjściowa
BATERIE
Konfiguracja
Typ
Czas ładowania
DANE TECHNICZNE
Głośność z 1 m
Temperatura pracy
Wilgotność względna
Temperatura magazynowania
Waga modułu UPS (kg)
Wymiary modułu UPS (szer x gł x wys) (mm)
Waga obudowy GMI 80 (kg)
Wymiary obudowy GMI 80
(szer x gł x wys) (mm)
Wymiary modułowejszafy bateryjnej (szer x
gł x wys) (mm)
Sprawność w trybie Eco Mode
Zgodność z normami
Montaż, ustawienie

380-400-415 V AC, 3-fazy + N i 220-230-240 V AC 1-faza + N
(Automatyczne wykrywanie napięcia wejściowego)
-40/+20 % *
od 40 do 72 Hz
> 0,99
< 3%
220-230-240 V AC 1-fazowe + N
380-400-415 V AC 3-fazowe + N
180 ÷ 264 V (do wyboru) w odniesieniu do L / N
220-230-240 V AC 1-fazowe + N (do wyboru)

380-400-415 V AC 3-fazowe + N (do wyboru)
poniżej 1%
50 Hz / 60 Hz

20 kVA / 18 kW
20 kVA x liczba modułów (nie więcej niż 8 – max. 160 kVA )
niezależne baterie dla każdego modułu UPS lub wspólne dla systemu UPS
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM / GEL
6 godzin
od poniżej 52 do poniżej 70 dBA
0 °C / +40 °C
20-90 % bez kondensacji
-15° +55°
64
620 x 745 x 320
200 (bez modułów UPS)
850 x 850 x 2060
9 przedziałów bateryjnych, 36 modułów bateryjnych597 x 1003 x 2000
aż do 99%
Bezpieczeństwo: IEC 62040-1 EMC: IEC 62040-2
Wózek paletowy dla UPS, 2 osoby do montażu modułu UPS

* w zalezności od zastosowanej konfiguracji
UWAGA: do UPS serii USMI jest możliwość zastosowania baterii od serii UPS Avara Multi (USML)

NA ZAMÓWIENIE
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10-100kVA
10-800kVA

USMP100

USMP60

USMP60

w SCHRACK INFO
Zasilacze UPS serii AVARA Plus gwarantują najwyższą ochronę
i jakość zasilania wykorzystywanego do różnych zastosowań,
w szczególności do zasilania systemów o wysokiej dostępności,
centrów danych, systemy bezpieczeństwa i urządzeń
elektromedycznych, jak również procesów przemysłowych
i telekomunikacyjnych.
AWARA Plus jest niezawodnym urządzeniem z transformatorem
wyjściowym oraz z podwójnym przetwarzaniem online, wg
klasy VFI SS 111 zgodnie z PN-EN 62040-3. Seria AVARA
Plus obejmuje wersie z trójfazowym wejściem i jednojfazowym
wyjściem od 10 kVA do 100kVA, jak również wersję z trójfazowym
wyjściem i wejściem, od 10 kVA do 800 kVA. Wersja trójfazowa
została wyposażona w prostownik tyrystorowy 6-pulsowy,
z lub bez filtra, w celu zmniejszenia harmonicznych (opcjonalnie).
Na życzenie dostępne są również wersje z prostownikiem
12-pulsowym dla mocy od 60 kvA do 80kVA (standard dla
MPT 800), z lub bez filtra w celu zmniejszenia harmonicznych
(opcjonalnie).

w Sprawność UPS
Dzięki AVARA Plus zasilanie za pomocą agregatów
prądotwórczych i transformatorów MT/BT jest dużo bardziej
wydajne i prostsze w użyciu. Dodatkowo zmniejszane są straty
w systemie poprzez korygowanie współczynnika mocy, obniżenie
wyższych harmonicznych prądu. Możliwy jest również stopniowy

USMP160

start prostownika (power walk-in) oraz możliwość zmniejszenia
prądu ładowania akumulatorów, ograniczenia poboru prądu na
wejściu i tym samym oszczędzenia źródła prądu, zwłaszcza jeśli
źródłem prądu jest agregat prądotwórczy.

w Gwarantowana stabilność prądu
Schrack oferuje od lat rozwiązania do różnych zastosowań
i problemów, które mogą wystąpić w krytycznych sytuacjach.
Oferowane są wyjątkowo elastyczne i sprawne rozwiązania, które
można dopasować do różnego rodzaju urządzeń, jak również
różnorodnych krytycznych poziomów. UPS AVARA są odporne na
różnego typu uszkodzenia komponentów lub systemów
i gwarantują normalne użytkowanie bez ewentualnych przerw.
Osiąga się to instalując redundantne elementy, przygotowując
starannie plany, usuwając źródła częstych awarii, planując prace
konserwacyjne, jak również monitorując parametry użytkowe
systemu i środowiska. Działy techniczne Schrack Technik chętnie
służą pomocą.

w Elastyczność
AVARA Plus można stosować poczynając od systemów
komputerowych, a kończąc na bardzo wymagającym środowisku
przemysłowym.
Dzięki dużemu wyborowi różnego osprzętu i opcji możliwa jest,
kompleksowa konfiguracja i tworzenie struktur, tak aby zapewnić
wysoki poziom dostępności i zasilania obciążeń w przypadku
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krytycznych. Już aktywne systemy równoległe (w układzie
redundantnym lub mocy*) mogą być rozbudowywane i to bez
wyłączania aktywnych UPS. Dzięki temu zapewnia się ciągłe
zasilanie użytkownika.
Systemy UGS i PSJ zapewniają redundancję, również
w przypadku podziału podłączeń równoległych. Dzięki temu
powstaje system selektywny, który w razie awarii u jednego
użytkownika gwarantuje zasilanie innego podłączonego
użytkownika.
* z uwzględnieniem założeń technicznych

w Wysoki poziom ochrony baterii
Normalnie akumulatory są utrzymywane przez prostownik
w stanie naładowanym. Jeśli brakuje prądu, UPS wykorzystuje
właśnie to źródło energii, aby zasilić użytkownika.
Zarządzanie bateriami ma tutaj zasadnicze znaczenie,
aby zapewnić właściwe funkcjonowanie UPS w sytuacjach
awaryjnych. System Baterry Care obejmuje szereg funkcji,
które umożliwiają zarządzanie bateriami, tak aby osiągnąć
jak najlepszą wydajność i przedłużyć ich żywotnośći.
• Ładowanie w dwóch etapach w celu optymalizacji prądu
ładowania i zmniejszyć czasu trwania bez naładowania
• Kontroli napięcia ładowania, w zależności od temperatury
i zapobieganiu głębokiemu rozładowaniu w celu
zoptymalizowania trwałości baterii
• Cykliczne ładowania, w celu zmniejszenia zużycia elektrolitu
i dodatkowo przedłużenie żywotności baterii VRLA
• Test akumulatora, aby w porę zdiagnozować spadek
wydajności lub jakiekolwiek wady. Avara Plus jest również
kompatybilny z różnymi typami baterii: akumulatorami
kwasowo-ołowiowmi , VRLA- AGM, żelowe, NiCd, Flywheels
(kołami zamachowymi), Supercaps (superkondensatoram)i
oraz litowymi

w Prosta instalacja
Instalacja AVARA Plus wymaga mało miejsca (tylko 0,64m² na
200 kVA). Oprócz niskiego zapotrzebowania na miejsce, dostęp
od przodu znacznie ułatwia prace konserwacyjne i dostęp do
wszystkich ważnych komponentów. Dzięki temu nie potrzebny jest
już dostęp z boku. Wylot ciepłego chłodnego powietrza do góry
pozwala na montaż przy ścianie.

w Szczególne rozwiązania
UPS dopasowane jest do specyficznych wymagań klientów.
Prosimy o kontakt z pracownikami Schrack Technik w celu
przygotowania oferty i sprawdzenia dostępności “specyficznych
rozwiązań“ i opcji, które nie zostały wymienione w katalogu.

w Nowoczesna komunikacja
• Nowoczesna komunikacja, multiplatforma, dla wszystkich
systemów operacyjnych i środowisk sieciowych: umożliwia
za pomocą oprogramowania UPSMON monitorowanie
i zamykanie systemów operacyjnych Windows 8, 7,
2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris,
Linux, VMWare ES X i inne systemy operacyjne UNIX.
Oprogramowanie UPSMon można bezpłatnie pobrać ze
strony internetowej: www.ups-technet.com
• Kompatybilność z TeleNetGuard do zdalnego monitorowania

• UPS dostarczany jest z kablem pozwalającym na
bezpośrednie podłączenie do komputera (Plug and Play).
• Podwójny port komunikacyjny RS232
• Gniazdo rozszerzeń do instalacji karty sieciowej SNMP,
kontakt ESD (Emergency Switching Device) do wyłączania
UPS przez zdalny wyłącznik awaryjny
• Wyświetlacz LCD
• Złącze EPO do zdalnego wyłączanie awaryjnego

w Wysoki poziom niezawodności i dostępności
• Możliwość połączenia do 8 jednostek równolegle w celu
zwiększenia mocy lub uzyskania redundancji (N+ 1)
• Hot System Expansion (HSE): umożliwia również rozbudowę
o kolejny UPS już istniejącego systemu, bez wyłączania
aktywnego UPS lub przełączania na tryb bypass.
To gwarantuje najlepszą ochronę odbiorców również podczas
prac serwisowych.
• Wysoki poziom dostępności również w przypadku przerwania
kabla magistrali przyłącza pracy równoległej: system pracuje
dalej bez zakłóceń, nawet kiedy kabel magistrali zostaje
odłączony.
• Efficiency Control System (ECS): Ten system optymalizuje
sprawność systemu równoległego, w zależności od potrzebnej
mocy. Nie używane zasilacze UPS przechodzą w tryb
uśpienia, jednakże wymagana redundancja N+1 pozostaje
zachowana.

w Opcje
• UPS Group Synchroniser (UGS): umożliwia podłączanym
dwóm lub więcej systemów UPS do pracy synchronicznej –
w przypadku awarii zasilania.
• UGS umożliwia również synchronizację UPS Schrack
z niezależnym źródłem zasilania, i o różnej mocy.
• Parallel Systems Joiner (PSJ) umożliwia równoczesne
podłączenie dwóch grup UPS, w przypadku prowadzenia
prac konserwacyjnych (bez przerwy na wyjściu) poprzez
wyłącznik połączenia sieciowego. W razie uszkodzenia
funkcji jednego z układów równoległych UPS wyłącznik ten
automatycznie się zamyka. PSJ pozwala, że pozostałe UPS
w kolejnych grupach UPS mogą być połączone równolegle
za pomocą zewnętrznego bypass-u, tak że nadal jest
zagwarantowana redundancja obciążenia i zasilanie jest
nadal dostarczane.

Strona

85
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w Widok USMPT Przód

w Przycisk
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Port komunikacyjny RS232 - Złącze EPO
Gniazda na karty komunikacyjne
Interfejs karty pracy równoległej
Interfejs UGS
Interfejs modemu Multi I/O
Karty Zdalnych Alarmów
Rozłącznik wejścia (SWIN)
Rozłącznik toru bypass (SWBYP)
Bezpieczniki wentylatorów
Przełącznik na bypass (SWMB)
Rozłącznik wyjścia (SWOUT)
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w Konfiguracje podnoszący poziom bezpieczeństwa

87

w Przycisk
A

C

Konfiguracja równoległa do 8 jednostek z wewnętrznymi bypassami.
Równoległa architektura, która gwarantuje redundancję źródła zasilania + elastyczność i modułowość. Brak pojedynczego punktu awarii.
Dynamiczna konfiguracja systemu z podwójną magistralą (Dual bus)
Rozwiązanie, które zapewnia redundancję od obszaru dystrybucji zasilania, aż do
obciążenia i poprawę działania STS + dalsza eliminacja zakłóceń płynących od
strony zasilania

w Obudowa bateryjna

B

D

Konfiguracja równoległa do 8 jednostek ze wspólnym bypassem
Równoległa architektura, która gwarantuje redundancję źródła zasilania, z autonomicznym zarządzaniem bypassu + selektywność usterek w trybie bypassu
Konfiguracja systemu z podwójną magistralą (Dual bus)
Rozwiązanie, które gwarantuje redundancję zasilania nawet w trakcie konserwacji +
wysoki poziom dostępnościi redundancji
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w Obudowa do doprowadzenia do UPS kabli od góry

w Transformator separacyjny 1-fazowy

w Transformator separacyjny 3-fazowy

w Obudowa UPS
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w Dane techniczne 3-1 / 1 fazę
MODEL
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Zakres napięcia
Częstotliwość
Stopniowy Start (Softstart)
Dopuszczalna tolerancja częstotliwości
Wyposażenie standardowe
BY-PASS
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
WYJŚCIE
Moc znamionowa pozorna (kVA)
Moc czynna (kW)
Ilość faz
Napięcie znamionowe
Stabilizacja statyczna
Stabilizacja dynamiczna
Zniekształcenia harmoniczne
napięcia
Współczynnik szczytu
Tolerancja częstotliwości przy pracy
bateryjnej
Częstotliwość
Przeciążenie
BATERIE
Typ
Tętnienie napięcia
Kompensacja temperatury
Typowy prąd ładowania
INFORMACJE DOTYCZĄCE
INSTALACJI
Waga bez baterii (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Zdalny wyświetlacz
Zdalne sterowanie
Komunikacja
Temperatura pracy
Wilgotność względna
Kolor
Głośność z 1 m
Stopień ochrony
Sprawność w trybie Smart Active
Zgodność z normami
Klasyfikacja zgodnie z
PN-EN 62040-3
Ustawienie

USMPM10BAT

USMPM15BAT

USMPM20BAT

USMPM30

USMPM40

USMPM60

USMPM80

USMPM100

80
72

100
90

380 - 400 - 415 V AC 3-fazowe
400 V +20 % /-25 %
45 ÷ 65 Hz
0 ÷ 100 % przez 120 sekund (do wyboru)
± 2 % (do wyboru od ± 1 do ± 5 % na przednim panelu)
ochrona przed napięciem zwrotnym (Back Feed); wydzielona linia bypass
360-400-420 V AC 3-fazowe + N
50 lub 60 Hz (do wyboru)
10
9

15
13,5

20
18

30
27

40
36

60
54

1
220 - 230 - 240 V AC 1-fazowe + N (do wyboru)
±1%
± 5 % w 10 ms
poniżej niż 1% przy obciążeniu liniowym / poniżej 3% przy obciążeniu nieliniowym
3:1 lpeak/lrms
0,05%
50 lub 60 Hz (do wyboru)
110 % przez 60 minut; 125 % przez 10 minut; 150 % przez 1 minutę
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM / GEL/ NiCd / Li-ion / Superkondensator; Flywheels
poniżej 1 %
-0,5 Vx °C
0,2 x C10

200

220

230

270

302

555 x 740 x 1400

440

500

800 x 740 x 1400

580
800 x 800
x1900

styki bezpotencjałowe lub RS232
ESD i Bypass
2 x RS232 + styki bezpotencjałowe + 2 x Gniazdo na karty komunikacyjne
0 °C / +40 °C
poniżej 95 % bez kondensacji
Ciemnoszary RAL 7016
60 dBA
62 dBA
IP20
aż do 98 %
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE; Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: PN-EN 62040-2;
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE
(Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111
przy pomocy wózka widłowego

89
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w Dane techniczne 3 / 3 fazy
MODEL
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Zakres napięcia
Częstotliwość
Stopniowy Start (Softstart)
Dopuszczalna tolerancja częstotliwości
Wyposażenie standardowe
BY-PASS
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
WYJŚCIE
Moc znamionowa pozorna (kVA)
Moc czynna (kW)
Ilość faz
Napięcie znamionowe
Stabilizacja statyczna
Stabilizacja dynamiczna
Zniekształcenia harmoniczne napięcia
Współczynnik szczytu
Tolerancja częstotliwości przy pracy
bateryjnej
Częstotliwość
Przeciążenie
BATERIE
Typ
Tętnienie napięcia
Kompensacja temperatury
Typowy prąd ładowania
INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI
Waga bez baterii (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Zdalny wyświetlacz
Zdalne sterowanie
Komunikacja
Temperatura pracy
Wilgotność względna
Kolor
Głośność z 1 m
Stopień ochrony
Sprawność w trybie Smart Active
Zgodność z normami

USMPT10BAT

USMPT15BAT

USMPT20BAT

USMPT30

USMPT40

USMPT60

USMPT80

380 - 400 - 415 V AC 3-fazowe
400 V +20 % /-25 %
45 ÷ 65 Hz
0 ÷ 100 % przez 120 sekund (do wyboru)
± 2 % (do wyboru od ± 1 do ± 5 % na przednim panelu)
ochrona przed napięciem zwrotnym (Back Feed); wydzielona linia bypass
360-400-420 V AC 3-fazowe + N
50 lub 60 Hz (do wyboru)
10
9

15
13,5

20
18

30
40
60
27
36
54
3+N
380 - 400 - 415 V AC 3-fazowe + N (do wyboru)
±1%
± 5 % w 10 ms
poniżej niż 1% przy obciążeniu liniowym / poniżej 3% przy obciążeniu nieliniowym
3:1 lpeak/lrms

80
72

0.05%
50 lub 60 Hz (do wyboru)
110 % przez 60 minut; 125 % przez 10 minut; 150 % przez 1 minutę
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM / GEL/ NiCd / Li-ion / Superkondensator; Flywheels
poniżej 1 %
-0.5 V/°C
0,2 x C10
228

256
315
335
460
540
555 x 740 x 1400
800 x 740 x 1400
styki bezpotencjałowe
ESD i Bypass
2 x RS232 + styki bezpotencjałowe + 2 x Gniazdo na karty komunikacyjne
0 °C / +40 °C
poniżej 95 % bez kondensacji
Ciemnoszary RAL 7016
60 dBA
62 dBA
IP20
aż do 98 %
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE; Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: PN-EN
62040-2; Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE

Klasyfikacja zgodnie z
PN-EN 62040-3
Ustawienie
* BAT dostępny również z zamontowanymi bateriami

241

(Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111
przy pomocy wózka widłowego
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w Dane techniczne 3 / 3 fazy
MODEL
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Zakres napięcia
Częstotliwość
Stopniowy Start (Softstart)
Dopuszczalna tolerancja częstotliwości
Wyposażenie standardowe
BY-PASS
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
WYJŚCIE
Moc znamionowa pozorna (kVA)
Moc czynna (kW)
Ilość faz
Napięcie znamionowe
Stabilizacja statyczna
Stabilizacja dynamiczna
Zniekształcenia harmoniczne napięcia
Współczynnik szczytu
Tolerancja częstotliwości przy pracy
bateryjnej
Częstotliwość
Przeciążenie
BATERIE

USMPT100

USMPT120

USMPT160

USMPT200

USMPT800

380 - 400 - 415 V AC 3-fazowe
400 V +20 % /-25 %
45 ÷ 65 Hz
0 ÷ 100 % przez 120 sekund (do wyboru)
± 2 % (do wyboru od ± 1 do ± 5 % na przednim panelu)
ochrona przed napięciem zwrotnym (Back Feed); wydzielona linia bypass
360-400-420 V AC 3-fazowe + N
50 lub 60 Hz (do wyboru)
100
90

120
108

160
200
800
144
180
640
3+N
380 - 400 - 415 V AC 3-fazowe + N (do wyboru)
±1%
± 5 % w 10 ms
poniżej niż 1% przy obciążeniu liniowym / poniżej 3% przy obciążeniu nieliniowym
3:1 lpeak/lrms
0,05%
50 lub 60 Hz (do wyboru)
110 % przez 60 minut; 125 % przez 10 minut; 150 % przez 1 minutę

Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM / GEL/ NiCd / Li-ion / Superkondensator; Flywheels
Tętnienie napięcia
poniżej 1 %
Kompensacja temperatury
-0.5 V/°C
Typowy prąd ładowania
0,2 x C10
INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI
Waga bez baterii (kg)
600
610
690
790
5300
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
800 x 800 x 1900
4400 x 1000 x 1900
Zdalny wyświetlacz
styki bezpotencjałowe lub RS232
Zdalne sterowanie
ESD i Bypass
Komunikacja
2 x RS232 + styki bezpotencjałowe + 2 x Gniazdo na karty komunikacyjne
Temperatura pracy
0 °C / +40 °C
Wilgotność względna
poniżej 95 % bez kondensacji
Kolor
Ciemnoszary RAL 7016
Głośność z 1 m
65dBA
68dBA
77dBA
Stopień ochrony
IP20
Sprawność w trybie Smart Active
aż do 98 %
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE; Kompatybilność ElekZgodność z normami
tromagnetyczna EMC: PN-EN 62040-2; Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2004/108/
WE
Klasyfikacja zgodnie z
(Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111
PN-EN 62040-3
Ustawienie
przy pomocy wózka widłowego
Typ

NA ZAMÓWIENIE
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100-600kVA

PLUS HIP

w SCHRACK INFO
Seria AVARA Plus HIP od mocy 100 kVA do 600 KVA jest
rozwiązaniem firmy Schrack dla wszystkich możliwych instalacji,
które wymagają wysokiego poziomu wydajności energetycznej
i dostępności. Dzięki technologii podwójnego przetwarzania
online i sterowaniu DSP (Digital Signal Processor) oraz IGBT
(Isolated Gate Bipolar Transistor) seria AVARA Plus HIP zapewnia
maksymalną ochronę i najwyższą jakość zasilania dla o wysokiej
dostępności systemów w centrach danych, ale również
w środowiskach przemysłowych. Została skalsyfikowana zgodnie
z PN-EN 62040-3 jako VFI SS 111 (Voltage and Frequency
Independent).

w Maksymalna oszczędność
Seria AVARA Plus HIP może poszczycić się dużymi osiągami
i wysoką wydajnością. Dzięki redukcji kosztów energii,
zmniejszonym zapotrzebowaniu na klimatyzację i miejsce
inwestycja bardzo szybko się spłaci. Dzięki zdolności kontroli
napięcia wejściowego i wyborze najlepszego trybu eksploatacji,
w zależności od jakości sieci (Tryb Smart Active) lub redundancji
(Tryb Parallel Energy Saving), AVARA Plus HIP zapewnia również
przy częściowym obciążeniu wysoką wydajność i mniejsze koszty
stałe.
W ten sposób poszczególne moduły, eksploatowane jednocześnie
zostają wprowadzone automatycznie, zgodnie z życzeniem
w stan redundancji lub aktywowane.
Tak więc, w trybie równoległym automatycznie w miarę potrzeb
oraz poziomu obciążenia poszczególnych UPS mogą być w stanie
hibernacji lub reaktywowane.

w Ciągłość zasilania
Schrack oferuje od lat rozwiązania do różnych zastosowań i na
różne problemy, które mogą wystąpić w krytycznych sytuacjach.
Oferowane są wyjątkowo elastyczne i o wysokiej jakości
rozwiązania, które można dopasować do różnego rodzaju
urządzeń, jak również różnorodnych krytycznych poziomów.
UPS AVARA są odporne na różnego typu uszkodzenia

komponentów lub systemów oraz gwarantują normalne
użytkowanie bez ewentualnych przerw.
Cel ten osiągnięto instalując redundantne elementy, usuwając
źródła awarii, planując prace konserwacyjne i monitorowanie
parametrów użytkowych systemu, jak również kontrolując
i nadzorując otoczenie. Dział techniczny Schrack Technik chętnie
służy pomocą.

w Pełna izolacja galwaniczna
AVARA Plus HIP posiada wbudowany transformator
wyjściowy,, który gwarantuje izolację galwaniczną między
baterią a odbiornikiem. Umożliwia również elastyczną
instalację:
• Pełną izolację galwaniczną przy zastosowaniu UPS
w medycynie i krytycznej infrastrukturze
• Dwie w pełni rozdzielone sieci (wejście główne, wejście
pomocnicze - bypass) z dwóch różnych źródeł zasilania
(z różnymi przewodami zerowymi). Jest to szczególnie
użyteczne do przełączania systemów połączonych
równolegle, które są zasilane z różnych sieci, aby poprawić
niezawodność całego urządzenia
• Zdecentralizowana instalacja bez przewodu zerowego.
Wbudowany transformator umożliwia znaczną oszczędność
miejsca co jest dużą zaletą urządzenia.

w Brak negatywnych skutków odziaływania na sieć
Seria AVARA Plus HIP zmniejsza obciążenie sieci, ponieważ
nie generuje zakłóceń do sieci dzięki zastosowaniu w stopniu
wejściowym tranzystorów IGBT.
Eliminuje problemy z instalacją w sieciach o ograniczonej
mocy, także jw zakresie dostaw energii przez wytwórców lub
jeśli są problemy z kompatybilnością spowodowane przez
innych konsumentów wysokich zakłóceń sieciowych. Seria
AVARA Plus HIP UPS nie ma wpływu na źródło zasilania
- niezależnie od tego, czy jest to sieć lub jest: to agregat
prądotwórczy
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• Zakłócenia w prądzie wejściowym poniżej 3%,
• Współczynnik mocy wejściowej 0,99
• Funkcja mocy “Power-Walk-in“, który zapewnia stopniowe
rozpoczęcie pracy prostownika
• Funkcja “opóźnienie załączania“ opóźnia załączanie
prostownika po przywrócenia zasilania, jeśli zostało
zainstalowane więcej niż jedno urządzenie.

w Battery Care System: wysoki poziom ochrony baterii
AVARA Plus HIP wykorzystuje system Battery Care System,
który dostępny jest również dla serii AVARA Plus i który dba o
odpowiedni stan naładowania baterii, tak aby pracowała ona jak
najdłużej.

w Zasadnicze właściwości
• Wysoka sprawność (do 98,5%)
• Małe wymiary: tylko 0,85m² dla AVARA Plus HIP 250kVA

• Funkcja “start na zimno“ – funkcja startu UPS za pomocą
baterii.

• Podwójna ochrona obciążenia oraz baterii – zarówno
elektroniczna jak i galwaniczna.

• Małe zapotrzebowanie na miejsce

• Seria AVARA Plus HIP została stworzona z myślą o szerokim
zakresie zastosowań. Dzięki elastycznym właściwościom
konfiguracyjnym, jak również dostępnemu osprzętowi
i różnorodnym opcjom jest w stanie zasilić każdy możliwy
typ urządzenia. Chodzi tu między innymi o obciążenia
pojemnościowe, takie jak serwery typu “blade“.
Niezawodne i dostępne zasilanie dla krytycznych aplikacji
to zdecentralizowane lub scentralizowane równoległe
połączenie do ośmiu jednostek (dla układu redundantnego
N+1/ układu mocy lub podłączonego zasilania) jak również
przez różnego typu konfiguracje, które dostępne są
w asortymencie AVARA Plus HIP.

• Mniej kabli. AVARA Plus HIP działa również jako filtr
i regulator fazy dla sieci zasilającej, do której podłączone
jest urządzenie UPS. Dzięki temu chroni się sieć przed
negatywnym oddziaływaniem.

w Elastyczność
AVARA Plus HIP można stosować poczynając od systemów
komputerowych, a kończąc na dużo bardziej wymagającym
otoczeniu przemysłowym. Dzięki dużemu wyborowi różnego
osprzętu i opcji możliwa jest kompleksowa konfiguracja
i tworzenie struktur, tak aby zapewnić wysoki poziom dostępności
w przypadku zasilania krytycznych obciążeń. Już aktywne
urządzenia równoległe (w układzie redundantnym albo mocy)
mogą być rozbudowywane, bez wyłączania aktywnych UPS.
Dzięki temu zapewnia się zasilanie użytkownika. Systemy UGS
i PSJ zapewniają redundancję, również w przypadku dalszego
podziału systemów równoległych. Dzięki temu powstaje system
selekcyjny, który w razie awarii jednego systemu gwarantuje
zasilanie innego podłączonego użytkownika.

w Specyficzne rozwiązania
UPS dopasowane jest do specyficznych potrzeb klientów. Proszę
o kontakt z pracownikami Schrack Technik w celu przygotowania
oferty i dostępności ,,specyficznych rozwiązań“ i opcji, które nie
zostały wymienione w katalogu.

w Widok USMHT Wymiary

w Smart Grid Ready
Seria “Smart Grid Ready“ AVARA Plus HIP umożliwia integracje
rozwiązań przechowywania energii i jednocześnie zapewniając
wysoki poziom wydajności. Dzięki temu jest w stanie samodzielnie
wybrać najbardziej wydajny tryb pracy, w zależności od
obciążenia sieci. AVARA Plus HIP jest poza tym w stanie stworzyć
za pomocą sieci komunikacyjnej SmartGrid elektroniczne
połączenie z jednostką zarządzania energią.

Strona
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w Widok USMHT z przodu
w Przycisk
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

w Dodatkowa obudowa do wprowadzenia kabli od góry

w Transformator separacyjny 3-fazowy

w Obudowa bateryjna

Port komunikacyjny RS232 - Złącze EPO
Gniazda na karty komunikacyjne
Interfejs karty pracy równoległej
Interfejs UGS
Interfejs modemu Multi I/O
Karty Zdalnych Alarmów
Rozłącznik wejścia (SWIN)
Rozłącznik toru bypass (SWBYP)
Bezpieczniki wentylatorów
Przełącznik na bypass (SWMB)
Rozłącznik wyjścia (SWOUT)
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w Dane techniczne
MODEL
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
Częstotliwość
Współczynnik mocy
Zawartość harmonicznych (THDi)
Stopniowy Start (Softstart)
Dopuszczalna tolerancja częstotliwości
Wyposażenie standardowe
BY-PASS
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
WYJŚCIE
Moc znamionowa pozorna (kVA)
Moc czynna (kW)
Ilość faz
Napięcie znamionowe
Stabilizacja statyczna
Stabilizacja dynamiczna
Zniekształcenia harmoniczne
napięcia
Współczynnik szczytu
Tolerancja częstotliwości przy
pracy bateryjnej
Częstotliwość
Przeciążenie
BATERIE
Typ
Tętnienia prądu
Kompensacja temperatury
INFORMACJE DOTYCZĄCE
INSTALACJI
Waga bez baterii (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Zdalny wyświetlacz
Zdalne sterowanie
Komunikacja
Temperatura pracy
Wilgotność względna
Kolor
Głośność z 1 m
Stopień ochrony
Sprawność w trybie Smart Active
Zgodność z normami
Klasyfikacja zgodnie z
PN-EN 62040-3
Ustawienie

USMHT100

USMHT120

USMHT160

USMHT200

USMHT250

USMHT300

USMHT400

USMHT500

USMHT600

500
450

600
540

380 - 400 - 415 V AC 3-fazowe
45 ÷ 65 Hz
około 0,99
<3%
0 ÷ 100 % przez 120 sekund (do wyboru)
± 2 % (do wyboru od ± 1 do ± 5 % na przednim panelu)
ochrona przed napięciem zwrotnym (Back Feed); wydzielona linia bypass
360-400-420 V AC 3-fazowe + N
50 lub 60 Hz (do wyboru)
100
90

120
108

160
144

200
180

250
300
225
270
3+N
380 - 400 - 415 V AC 3-fazowe + N (do wyboru)
±1%
± 5 % w 10 ms

400
360

poniżej niż 1% przy obciążeniu liniowym / poniżej 3% przy obciążeniu nieliniowym
3:1 lpeak/lrms
0.05%
50 lub 60 Hz (do wyboru)
110 % przez 60 minut; 125 % przez 10 minut; 150 % przez 1 minutę
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA w technologii AGM / GEL/ NiCd / Li-ion / Superkondensator; Flywheels
Zero “0“
-0,5 Vx °C

656
700
800 x 850 x 1900

800

910
1000
1400
1700
2100
2400
1000 x 850 x 1900
1500 x 1000 x 1900
2100 x 1000 x 1900
styki bezpotencjałowe (konfigurowane)
ESD i Bypass (konfigurowane)
2 x RS232 + styki bezpotencjałowe + 2 x Gniazdo na karty komunikacyjne
0 °C / +40 °C
poniżej 95 % bez kondensacji
Ciemnoszary RAL 7016
63 ÷ 68 dBA 70 ÷ 72 dBA
70 ÷ 72 dBA
IP20 (inne na życzenie)
aż do 98 %
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE; Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: PN-EN 620402; Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE
(Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111
przy pomocy wózka widłowego

NA ZAMÓWIENIE
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800-3000kVA

MASTER SB

w SCHRACK INFO

(SWBY), wyłącznikiem urządzenia (SWOUT) i ręcznym bypasem.

Centralny bypass stanowi alternatywę dla rozproszonych bypassów. Oba rozwiązania spełniają z technicznego punktu widzenia
ten sam cel: gwarantują nieprzerwalną dostawę energii, jednakże
posiadają one dwie zupełnie różne struktury.

Model o mocy 1200kVA standardowo nie jest wyposażony
w przełącznik, może jednak zostać wyposażony w przełącznik
o odpowiednich rozmiarach, który docelowo przeznaczony jest
dla modelu o mocy 800kVA (SWBY, SWOUT, SWMB).

Rozwiązania z rozproszonymi bypassami jest wprawdzie
najbardziej popularne ze względu na jego wszechstronne
zastosowanie i niskie koszty zakupu, jednakże na rynku średnich/
dużych centrów danych zdecydowanie częściej wybierany jest
centralny bypass – szczególnie w przypadku dużych instalacji,
przy których liczba, rodzaj urządzeń ochronnych i okablowania
systemu mają istotne znaczenie.

Większe modele dostarczanie są bez przełącznika. Ze względu
na wymiary elementów oddzielających dla poszczególnych
mocy powinny być preferowane rozwiązania technicznie
zaprojektowane jako stały element wyposażenia szaf, w których
wbudowany został centralny bypass modułu MHU.

Rynek centrów danych oraz infrastruktur związanych
z przechowywaniem danych rośnie szybciej niż jakikolwiek
inny rynek (biorąc pod uwagę udział procentowy i wolumen),
dlatego też jest ważne, by sprostać najróżniejszym wymaganiom
za pomocą elastycznych rozwiązań, które spełniają
zapotrzebowanie rynku w odniesieniu do mocy.

w Elastyczność
Centralny bypass (zwany “MSB“) dostępny jest w czterech
standardowych mocach: 800, 1200, 2000 i 3000 kVA.
W zależności od wymagań klienta i zastosowania mogą zostać
przygotowane moce przejściowe wśród danego obszaru oraz
większe niż 3000 kVA.
Centralny bypass MSB powstał jako rozwiązanie, które może
zostać zintegrowane z serią AVARA Plus HIP. Przyporządkowane
do niego jest aż do 7 modułów zasilaczy UPS tej serii, które nie
posiadają statycznego byaps-u ani odpowiedniego przewodu dla
bypassu (zwanego “MHU“ ). W zależności od wymagań MSB
może być również kompatybilny z serią Master, zapewniając tym
samym pełną elastyczność jeżeli chodzi o spełnienie wszelkich
wymagań odnośnie mocy i zasilania.
Schrack oferuje dla baterii tę samą elastyczność, jaką zapewnia
dla serii AVARA Plus HIP, przez co jednostki MHU mogą być
zasilane przez tradycyjne lub osobne baterie. MSB o mocy
800kVA jest wyposażony w szafę z włącznikiem obwodu bypass

w Idealne rozwiązanie dla instalacji z równoległym
zasilaczami UPS o mocy powyżej 1 MVA
Urządzenia o średniej mocy składają się zwykle z N
równolegle połączonych zasilaczy UPS o małej lub średniej
mocy. Im większe zasilacze UPS i większa liczba równoległych
jednostek, tym bardziej złożone i wymagające okablowanie
systemu. Na szczególną uwagę zasługuje długość przewodów
zasilających poszczególne bypass UPS, zachowana powinna
być bowiem taka sama długość do punktów odniesienia.
Nawet niewielkie wahania impedancji linii poszczególnych
bypass może doprowadzić do problemów w dystrybucji
prądu pomiędzy UPS, w przypadku gdy impedancja zostanie
przesłana przez bypass lub nastąpi przeciążenie w kablach,
to urządzenia ochronne błędnie się załączą i wytworzą
ciepło, spowoduje to zagrożenie dla awaryjnego źródła
energii, a zużycie energii do chłodzenia urządzeń wzrośnie.
Centralny bypass (MSB) to idealne rozwiązanie, aby usunąć
wszystkie krytyczne sytuacje związane z dystrybucją energii
pomiędzy przewodami bypass. Gdy zostanie on uruchomiony,
cała energia przepływa przez pojedynczy statyczny moduł
bypass, dzięki czemu zapewniona zostaje:
• Wysoka niezawodność
• Lepsza wydajność energetyczna, w przypadku usterki
falownika lub gdy usterka ta zostanie wywołana przez
zewnętrzną siłę wyższą różnego rodza
• Wyjątkowa przepustowość podczas zwarcia (dołączonego
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do urządzenia)
• Centralne sterowanie urządzeniem – zarówno w przypadku
dostępności do informacji systemowych jak również system
sterowania, dzięki wyposażeniu systemu w oddzielny
ręczny bypass urządzenia. Przy rozwiązaniach z centralnym
bypassem pojedyncze jednostki MHU nie są wyposażone
w zintegrowany statyczny bypasss, przez co zasadnicze
elementy są usunięte (statyczny obwód i odpowiednie
urządzenia ochronne przewodów jak odłączniki
i bezpieczniki). To obniża koszty instalacji, gdyż okablowanie
zasilania pomocniczego jest zbędne.
• Wyżej wymienione zalety przyczyniają się ekspotencjalnie
do wzrostu mocy i ilości trybów, powodując tym samym, że
stosowanie rozwiązań z centralnym bypasem powinno być
z technicznego i gospodarczego punktu widzenia
preferowane ze względu na wysoką wydajność w przeliczeniu
kosztów na MW.

w Wysoki stopień niezawodności systemu
W porównaniu z rozwiązaniem, w którym stosowany jest
rozproszony bypass i duża ilość równoległych zasilaczy
UPS (więcej niż cztery) wybór MSB zmniejsza wyraźnie
zapotrzebowanie na dodatkowe elementy (SCR, przełączniki,
elementy sterujące poszczególnymi statecznymi bypassami,
indukcyjność łącznika), co zwiększa niezawodność systemu.

w Zasilanie poprzez obwód bypassu, tryb “On-line“
Najnowsze trendy w planowaniu centrów danych przewidują, że
systemy włączania do linii bypass były aktywowane nie tylko
w nagłych przypadkach, lecz jako alternatywa dla trybu “Online“, przez co zwiększana jest wydajność systemu. Tak więc
energia płynie tyko przez jedną linię. Dzięki temu wyeliminowane
są wszelkie problemy związane z rozdzieleniem prądu, który
musiał być zapewniony w przypadku awarii równoległych
zasilaczy UPS zdecentralizowanym bypassem. Istnieje ryzyko,
że minimalne wahania impedancji przewodów bypass będzie
prowadziło do zwiększonego braku równowagi w podziale
dopływu prądu, oraz niebezpieczeństwo, że urządzenia
ochronne włączą się, co z kolei negatywnie wpłynie na ciągłość
zaopatrzenia w energię, wzrośnie poziom kosztów eksploatacji
wraz ze zwiększeniem wielkości UPS. W przypadku centralnego
bypassu obwód statyczny jest niezależny, a prąd jest stosowany
tylko w jednym torze, co gwarantuję odporność na problemy
w interakcji poszczególnych jednostek UPS.

w Zasilanie poprzez linię bypassu: sytuacje awaryjne
Statyczny bypass powstał jako urządzenie pomocnicze do
zapewnienia nieprzerywalnego zasilania w prąd w przypadku
awarii falownika. W przypadku N równoległych zasilaczy UPS
dla awarii pojedynczego modułu falownika powinien on zostać
automatycznie odłączony, by zapewnić sprawność innych
jednostek i niezawodność urządzenia.
Automatyczne przełączenie na bypass następuję w momencie
zwarcia na wyjściu urządzenia.
Tego typu wydarzenia występują nie tylko nagle ale są trudne
także do przewidzenia i prowadzą do powstania prądu zwarcia
o wysokie wartości w przewodach w związku z dostępną mocą.
W przypadku rozproszonego równoległego systemu, w którym
N statycznych bypassów pracują równolegle, małe różnice
(również w zakresie ułamka milisekundy) mogą prowadzić do

przejściowych awarii i przepływu prądu pomiędzy jednostkami
zasilaczy UPS, co z kolei powoduję, że uruchamiają się
urządzenia ochronne, a czasami zostają uszkodzone urządzenia
tyrystorowe.
Zasilacze UPS firmy Schrack wyposażone są w zaawansowaną
logikę sterowania łączy równoległych, które zapewniają
synchronizacje poszczególnych jednostek z zachowaniem
wymogów operacyjnych. Centralny bypass MSB zapewnia nawet
w ekstremalnych przypadkach całkowitą odporność na wszelkie
problemy związanie z synchronizacją przełączania pomiędzy
trybami, ponieważ statyczny bypass jest niezależny.
W przeciwieństwie do równoległych oraz centralnych
rozwiązań przy tej samej mocy centralny bypass może być
przewymiarowany, co umożliwia wyższą przeciążalność prądową
i skuteczność w przypadku zwarć.
Wentylacja bypass MSB została tak zaprojektowana, żeby
było zapewnione funkcjonowanie również w przypadku awarii
wentylatorów. By móc ciągle monitorować status wentylatorów,
może opcjonalnie zostać zainstalowany monitoring działania
poszczególnych wentylatorów,.

w Centralna diagnostyka
Zastosowanie centralnego bypass MSB skupia wszystko co
dotyczy diagnozy i kontroli linii bypass.
Na wyświetlaczu pokazane są informacje o napięciu i prądzie
wyjściowym, oraz status pojedynczych trybów UPS (MHU).
W przeciwieństwie do urządzeń z rozproszonym bypassem
centralny bypass jest wyposażony tylko w jeden odłącznik od
przewodów bypass i może zostać dostarczony również
z zintegrowanym ręcznym bypassem. Wyjątkowość elementów
odłączających zapewnia przeprowadzanie procesów
przełączania szybko i o niskim przedziale błędu, co gwarantuje
wyższa niezawodność systemu. Bypass wyposażony jest
w odpowiednie urządzenia dla różnorodnych systemów zdalnego
sterowania, jak np. płyta przekaźnikowa z trzema stykami
(standard) dwa wejścia komunikacyjne i pełna kompatybilność
z interfejsami komunikacyjnymi z asortymentu firmy Schrack dla
zasilaczy UPS serii MHT /MPT.

Strona
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w Widok USMHU (UPS) i USMSB

w Przycisk
A
B
C
D
E
F

Rozłącznik wyjścia (SWOUT)
Patrz AVARA Master HIP
Rozłącznik wejścia (SWIN)
Rozłącznik wyjścia (SWOUT)
Przełącznik na bypass (SWMB)
Rozłącznik toru bypass (SWBYP)

w Przykładowe aplikacje

w Przycisk
A

Konfiguracja równoległa do 8 jednostek z wewnętrznymi bypassami. B

Konfiguracja równoległa do 7 jednostek USMHU ze wspólnym bypassem

Równoległa architektura, która gwarantuje redundancję źródła zasilania +
elastyczność i modułowość. Brak pojedynczego punktu awarii.

Równoległa architektura, która gwarantuje redundancję źródła zasilania, z autonomicznym
zarządzaniem bypassu + selektywność usterek w trybie bypassu
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w Dane techniczne
MODEL
CECHY EKSPLOATACYJNE
Moc znamionowa pozorna (kVA)
Napięcie znamionowe
Tolerancja napięcia wejściowego
Częstotliwość
Dopuszczalna tolerancja częstotliwości
Wyposażenie standardowe
Dopuszczalne przeciążenie*
INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI
Poziom hałasu w odległości
1 metra od przodu
(od 0 do pełnego obciążenia)
Temperatura składowania
Temperatura pracy
Wilgotność względna
Max. wysokość instalacji
Zgodność z normami
INFORMACJE DOTYCZĄCE
INSTALACJI
Waga (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Komunikacja
Kolor
Stopień ochrony
Ustawienie
* pod pewnymi warunkami
** 1800 mm - wersja z przełącznikami

USMSB800
800

USMSB1200

USMSB2000

1200
2000
380 - 400 - 415 V AC 3-fazowe + N
± 15 % (do wyboru od ± 10 do ± 25 % na przednim panelu)
50 / 60 Hz
± 2 % (do wyboru od ± 1 do ± 6 % na przednim panelu)
ochrona przed napięciem zwrotnym (Back Feed)
110 % przez 60 minut; 125 % przez 10 minut; 150 % przez 1 minutę

USMSB3000
3000

poniżej 65 dBA
-10 °C aż do +50 °C
0 °C / +40 °C
poniżej 95 % bez kondensacji
1000 m dla mocy znamionowej (-1 % mocy znamionowej na każde 100 m powyżej wysokości 1000 m) - Max 4000m
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: PN-EN 62040-2

570
1000 x 850 x 1900

800
1200
2000
** 1400 x 1000 x 1900
2600 x 1000 x 1900
3400 x 1000 x 1900
2 x RS232 + styki bezpotencjałowe + 2 x Gniazdo na karty komunikacyjne
Ciemnoszary RAL 7016
IP20 (inne na życzenie)
przy pomocy wózka widłowego
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32-36-120A

USMMS32

w SCHRACK INFO
AVARA Master Switch STS 1-fazowy (MMS) jest częścią rodziny
produktów Master Switch i oferuję rozwiązania do ochrony
jednofazowych obciążeń o różnej mocy. MMS dostępny jest
w trzech wariantach: 32 A, 63 A i 120 A, dzięki czemu może
sprostać wszystkim wymaganiom ochronnym jednofazowych
użytkowników.

w Elastyczne zastosowanie
Wszystkie wersje MMS przemyślane są zgodnie z kryteriami, które
ułatwiają instalacje na miejscu oraz diagnozę, kontrolę
i wymianę w przypadku uszkodzenia jednej z jednostek. Wszystkie
wyposażone są ręczny bypass, podczas gdy funkcja “Hot Swap“
umożliwia szybką reakcję niewykwalifikowanego personelu
w przypadku uszkodzenia jednostki.

w Zabezpieczenie obciążenia
Za pomocą MMS Transfer Switch chronione są obciążenia przed
krytycznymi warunkami środowiska i awariami sieci zasilającej.
Sterowanie za pomocą mikroprocesora i użycie statycznego
tyrystorowego wyłącznika zapewnia ciągły monitoring źródeł
zasilania i krótki czas przełączania pomiędzy dwoma źródłami

w przypadku ich awarii. Ciągły monitoring prądu wyjściowego
umożliwia szybkie rozpoznanie ewentualnego prądu zwarcia
w odbiorach, przez co zapobiega się przeniesieniu zwarcia na
inne obciążenia.
MMS jest wyposażony w magneto-termiczną ochronę wejścia obu
źródeł, co zapewnia szybką reakcje w przypadku awarii
i zintegrowaną ochronę odzysku energii. MMS zapewnia krótkie
czasy przełączania – zarówno w przypadku przełączania
ręcznego przez użytkownika jak i w przypadku automatycznego
przełączania podczas anomalii źródeł zasilania.

w Pełna diagnostyka
Wszystkie wersje MMS wyposażone są w wyświetlacze LCD z 32
znakami i panelem sterowania z wielofunkcyjnymi przyciskami,
które to umożliwiają szybki i intuicyjny monitoring wartości
napięcia, statusu urządzenia oraz warunków otoczenia. MMS
jest wyposażony w dający się zaprogramować bezpotencjałowy
styk, złącze do zatrzymania w nagłych przypadkach, port
komunikacyjny RS232 i gniazdo dla karty rozszerzeń, co
zapewnia całkowitą dostępność rozwiązań interfejsowych do
zdalnego monitorowania i kontroli.

USV_2015_Kap.03_PL_8:KabelPreisliste_2006_1 09.09.15 15:39 Seite 101

Seria UPS AVARA – 10 kVA do 800 kVA
w AVARA Master Switch MMS, 1/1
w Widok

Strona

w Przycisk
A
B
C
D
E
F
G
H

Port komunikacyjny RS232
EPO - Złącze styków bezpotencjałowych
Panel do obsługi z LED
Przełącznik na bypass wewnętrzny
Gniazda na karty komunikacyjne
Przełącznik wejścia (SWIN) S1
Przełącznik wejścia (SWIN) S2
Listwa zaciskowa WEJŚCIA/WYJŚCIA (IN/OUT)

w Dane techniczne
MODEL
PRĄD ZNAMIONOWY
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe źródła S1/S2
Tolerancja napięcia wejściowego
Przełączane fazy wejściowe
Częstotliwość znamionowa
Tolerancja częstotliwości wejściowej
Współpraca z typem sieci
CECHY EKSPLOATACYJNE
Rodzaj przełączenia
Interwencja w przypadku wystąpienia awarii urządzenia
Dostępne tryby przełączeń

USMMS32
32 A

USMMS120
120 A

220 - 230 - 240 V AC 1-fazowe + N
180÷264 V AC (do wyboru)
L + N (dwa bieguny)
50/60 Hz
+/-10 % (do wyboru)
IT, TT, TNS, TNC
“Break Before Make“ (bez możliwości zwarcia źródeł)
Funkcja “Hot Swap“ - wymiana podczas pracy
Automatyczny / Ręczny / Zdalne sterowanie
< 4 ms (S1/S2 dla zsynchronizowanych)
10 ms (S1/S2 brak synchronizacji)

Czas przełączenia w przypadku awarii źródła
CECHY ŚRODOWISKOWE
Wydajność przy pełnym obciążeniu
Poziom hałasu w odległości 1 metra od przodu (od 0 do
pełnego obciążenia)
Temperatura składowania
Temperatura pracy
Wilgotność względna
Max. wysokość instalacji
Zgodność z normami
INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI
Waga (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Kolor
Stopień ochrony

USMMS63
63 A

> 99 %
poniżej 40 dBA
-10 °C aż do +50 °C
0 °C - 40 °C
poniżej 95 % bez kondensacji
1000 m dla mocy znamionowej (-1 % mocy znamionowej na każde 100 mpowyżej wysokości 1000 m) - Max 4000m
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: PN-EN 62040-2
10

12
19“ x 520 x 2U
Ciemnoszary RAL 7016
IP 20

NA ZAMÓWIENIE
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19“ x 520 x 3U
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100-600A

MASTER STS

w SCHRACK INFO
Instalacja statycznego przełącznika AVARA Master Switch
do systemu podziału energii oferuje pewną ochronę przed
wszelkimi możliwymi awariami źródeł zasilania, które wywołane
są przez przerwy źródeł lub awarie w działaniu przewodów
rozdzielających w skutek zdarzeń środowiskowych lub błędów
człowieka.
Wynikiem jest absolutna ochrona konsumentów przemysłowych
i najbardziej zasadniczych technologii informatycznych przed
awariami zasilania i obciążenia.

w Zasada funkcjonowania
AVARA Master Switch zapewnia redundantne zasilanie
zasadniczych konsumentów i przełączanie pomiędzy dwoma
alternatywnymi i niezależnymi źródłami. Przełączanie przebiega
za każdym razem AUTOMATYCZNIE, w przypadkach gdy
źródło, który zasila obciążenia wykaże wartości poza granicami
dopuszczalnej tolerancji (może zostać zmieniona przez
użytkownika) lub RĘCZNIE, gdy użytkownik wymusi przełączenie
poprzez panel przeglądowy lub zdalne sterowanie.

w Ochrona przed awariami zasilania
Jeżeli jedno ze źródeł energii wykazuję wartości poza
dopuszczalną tolerancją, to AVARA Master Switch przełącza
pozostałych odbiorców na drugie źródło (następuje to
natychmiast, gdy oba źródła są w tej samej fazie)

w Ochrona przed zakłóceniami środowiskowymi
W przypadku przeciążenia użytkownik może, poprzez
zastosowanie wewnętrznych urządzeń ochronnych, zdecydować
o zablokowaniu zasilania w energię.
W wyjątkowych przypadkach dla zwarć z dużym prądem systemu
oddziela AVARA Master Switch od obciążenia co zapobiega tym
samym dalsze uszkodzenia innych obciążeń (np. w przypadku złej
selektywności urządzeń ochronnych).

w Pełne sterowanie mikroprocesorowe
Logika ze sterowaniem mikroprocesorowym zapewnia:
• Sprawne i pewne przełączanie między źródłami zasilania
• Pełny monitoring parametrówna ekranie LCD
• Ciągłą kontrolę funkcjonowania SCR
• Nowoczesną, zdalną diagnostykę (RS232 i protokól TCP /IP)

w Redundantny projekt
Zasilanie wewnętrznej logiki jest zapewnione dzięki dwóm
całkowicie niezależnym, fizycznie rozdzielonym obwodom
zasilający, które mogą zostać włączone w trybie “Hot
Replacement“ bez konieczności przerwania zasilania obciążenia.
W przypadku braku zasilania obu źródeł, pełna sprawność
logiki sterowania jest zapewnione dzięki funkcji “Power Supply
Back-up“, która zapewnia zasilanie pomocniczych obwodów
poprzez zewnętrzne niezależne źródła energii. AVARA Master
Switch jest wyposażony w podwójną, redundantną wentylację,
która określana jest jako “Fan Redundance Plus“. W przypadku
gdyby dwa wentylatory przejściowo przestały działać, pozostałe
są w stanie dzięki tej funkcji odprowadzić ciepło powstałe przy
obciążeniu nominalnym i przy temperaturze otoczenia do 40°C.
Również wymiana wentylatorów może zostać przeprowadzona
w trybie “Hot Replacement“, co umożliwia nieprzerwaną pracę
systemu podczas tego procesu.

w Wysoki stopień ochrony
W przypadku zwarcia przy wyjściu AVARA Master Switch blokuje
przełączanie pomiędzy źródłami i zmniejsza tym samym ryzyko,
że zwarcie się rozprzestrzeni i zacznie oddziaływać na inne
obciążenia.
Obwód kontrolny “Backfeed“ zapewnia automatyczną reakcje
urządzeń ochronnych, w przypadku gdy zostanie stwierdzony
przepływ zwrotny energii do jednego z dwóch wejść AVARA
Master Switch.
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w Dostępność
Rozmieszczenie komponentów i elementów sterujących zostało
tak przemyślane, żeby ułatwić dostęp od przodu do:
• Złączy kabli zasilających, które doprowadzone są od spodu
do urządzenia
• Płyty w odpowiednim zakresie do szybkiej diagnozy /
wymiany
• Ogólnie do części, które podlegają kontroli, przeglądowi lub
wymianie

w Nowoczesna technologia
AVARA Master Switch pokazuję na wyświetlaczu LCD informacje,
wartości, status i alarmy.
MTS jest kompatybilny z oprogramowaniem monitorującym
i zamykającym UPSMon dla systemów operacyjnych Windows 7,
2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X i Sun Solaris.
UPSMon można pobrać bezpłatnie ze strony:
www.ups-technet.com

w Wymiary

w Informacje o statusie

w Przycisk
LED
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8

Funktion
Źródło priorytetowe S1
Źródło priorytetowe S2
Sygnalizacja dostępności S1
Sygnalizacja dostępności S2
Zamknięty statyczny przełącznik SS 1
Zamknięty statyczny przełącznik SS 2
Sygnalizacja alarmu
Wyłącznik wyjścia ZAŁ / WYŁ (ON/
OFF)
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w Rysunek wymiarowy

w Układy pracy
A

MASTER SWITCH w trybie redundantnym

B

Drugie źródło zasilania [AS] będzie dostarczało moc do obciążenia tylko wtedy, gdy
główne źródło (PS) zawiedzie, tak aby zagwarantować maksymalną redundancję i
wysoką jakość zasilania odbiorów w energią elektryczną.
C

Master Switch w trybie rezerwowym
MASTER SWITCH zasila pewną liczbę obciążeń używając priorytetowego źródła
zasilania(PS). Wtórne źródło zasilania (AS) składa się z niezależnego i odseparowanego
zasilania, które jest w stanie gotowości do pracy w przypadku nagłego uszkodzenia
źródła priorytetowego (PS)

D

Master Switch w trybie podziału zasilania
Dwa źródła zasilania dla krytycznych odbiorów zostały skonfigurowane za pomocą
MASTER SWITCH-ów w taki sposób, aby każdy z nich zasilał odbiory z innego źródła
stanowiącego dla niego priorytet (PS). W przypadku awarii zasilania na jednym z dwóch
źródeł, drugie źródło będzie w stanie zasilać wszystkie obciążenia podłączone do
systemu.
Konfiguracja dynamiczna Dual Bus
Rozwiązanie zapewnia wysoki stopień niezawodności i zapewnia, dzięki opcji UGS,
która synchronizuje dwa systemy A i B, zapewniając w każdych warunkach pracy nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej. Elastyczność systemu UGS zapewnia synchronizację między źródłami, nawet jeśli jeden z dwóch systemów dostarczony jest nie przez
Schrack, ale przez innego producenta UPS lub w przypadku, gdy dodatkowe źródło nie
zawiera zasilaczy UPS.
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w Dane techniczne
MODEL
USMTS100
USMTS150
USMTS200
USMTS250
USMTS300
USMTS400
USMTS600
PRĄD ZNAMIONOWY
100 A
150 A
200 A
250 A
300 A
400 A
600A
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe źródła S1/S2
380 - 400 - 415 V AC ( do wyboru) + N
Tolerancja napięcia wejściowego
180÷264 V AC (do wyboru)
Przełączanefazy wejściowe
3+N (4-biegunowe) - 3 (3-biegunowe)
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości wejściowej
+/-10 % (do wyboru)
Współpraca z typem sieci
IT, TT, TNS, TNC
CECHY EKSPLOATACYJNE
Rodzaj przełączenia
“Break Before Make“ (bez możliwości zwarcia źródeł)
Dostępne tryby przełączeń
Automatyczny / Ręczny / Zdalne sterowanie
Czas przełączenia w przypadku awarii źródła
< 4 ms (S1/S2 dla zsynchronizowanych) 10 ms (S1/S2 brak synchronizacji)
CECHY ŚRODOWISKOWE
Wydajność przy pełnym obciążeniu
> 99 %
Poziom hałasu w odległości 1 metra od przo55dBA
55dBA
55dBA
55dBA
55dBA
55dBA
57dBA
du (od 0 do pełnego obciążenia)
Temperatura składowania
-10 °C aż do +50 °C
Temperatura pracy
0 °C - 40 °C
Wilgotność względna
poniżej 95 % bez kondensacji
Max. wysokość instalacji
1000 m dla mocy znamionowej (-1 % mocy znamionowej na każde 100 mpowyżej wysokości 1000 m) - Max 4000m
Zgodność z normami
Bezpieczeństwo: PN-EN 62040-1; Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: PN-EN 62040-2
INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI
Waga (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Kolor
Stopień ochrony
Ustawienie

155
160
685 x 530 x 1500

205

210
235
685 x 580 x 1770
Ciemnoszary RAL 7016
IP 20
przy pomocy wózka widłowego

NA ZAMÓWIENIE

240

375
950 x 730 x1900
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Order no. blue: on stock, usually ready for delivery on the day of order!
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USUPSMON

w SCHRACK INFO
UPSMON zapewnia skuteczne i proste zarządzanie zasilaczem
UPS przez wyświetlanie najważniejszych informacji, takich
jak napięcia wejściowe, wartości obciążenia lub informacji
dotyczących pojemności baterii. W przypadku usterki, to jest
również w stanie dostarczyć szczegółowych informacji o stanie
zasilacza UPS. Jego struktura klient / serwer sprawia, że jest to
idealne narzędzie do zarządzania systemami sieciowymi na wielu
platformach.

w Właściwości
• wersja UPSMon free: obsługuje zasilacz UPS tylko w
przypadku poniżej podanych systemów operacyjnych
• wersja UPSMon full (płatna): obsługuje do 32 zasilaczy UPS
dla wszystkich systemów operacyjnych
• sekwencyjne i priorytetowe wyłączanie: UPSMon jest w stanie
przeprowadzić wyłączenia, które nie są kontrolowane przez
wszystkie komputery w sieci. Obecne prace z najczęstszych
zastosowań są przechowywane. Użytkownik może
zdefiniować priorytet wyłączenia różnych komputerów w sieci
i indywidualnie zaprojektować ten proces.
• Kompatybilność obejmująca wiele platform: UPSMon
jest kompatybilny z wieloma platformami i zapewnia
współdziałanie z wieloma platformami przez zastosowanie
standardowego protokołu TCP /IP jako protokołu
komunikacyjnego. Dzięki temu jest możliwe monitorowanie
komputerów z różnymi systemami operacyjnymi za pomocą
jednej konsoli. Przykładowo UNI X-Server może za pomocą
komputera z Windowsem monitorować poprzez odpowiednie
sieci (Intranet) lub Internet lub zostać podłączony do zasilacza
UPS, który znajduje się w innym zakresie.
• Planowanie zdarzeń: UPSMon umożliwia dzięki wysokiej
pewności systemu i znaczącej energooszczędności
definiowanie własnych procesów włączania i wyłączania
zasilanych systemów
• Zarządzanie wiadomościami: UPSMon informuję

nieprzerwalnie o statusie zasilacza UPS i czujników
środowiskowych – zarówno lokalnie jak i poprzez wysyłanie
wiadomości wewnątrz sieci. Poza tym możliwe jest założenie
listy użytkowników, którzy otrzymają w przypadku usterek lub
wyłączeń prądu e-mail, fax, wiadomość głosową lub SMS.
• Zintegrowany SNMP-Agent: UPSMon dysponuje
zintegrowanym agentem do zarządzanie zasilaczem
UPS, który umożliwia przekazywanie wszelkich informacji
dotyczących zasilacza UPS poprzez standardowe RFC 1628
i odpowiednie Traps i sensory środowiskowe.
• bezpieczeństwo, łatwa obsługa, połączenie: komunikacja jest
chroniona hasłem, w celu zapewniania bezpieczeństwa przy
zarządzaniu zasilaczem UPS. Dzięki funkcji “Discovering /
Browsing“ pokazywane są na liście wszystkie zasilacze UPS,
które są podłączone są do komputera i/lub poprzez LAN, tak
by mogły być natychmiast monitorowane. Jeżeli połączenie
LAN nie jest dostępne, komunikacja wspierana jest przez
modem.

w Wspierane systemy operacyjne - wersja bezpłatna
• Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, 2008 Server, 7, 8,
przy procesorach X86, X86_64 i IA64
• Linux na procesorach X86, X86_64 i IA64
• Novell Netware 3.x, 4.x, 5.x, 6
• Mac OS X
• VMWare ESX, VSPHERE

w Wspierane systemy operacyjne - wersja płatna
Najpowszechniejsze systemy operacyjne UNIX takie jak:
• IBM AIX, HP, SUN Solaris INTEL i SPARC, SCO Unixware
i Open Server, Silicon Graphics IRIX, Compaq Tru64 UNIX
i DEC UNIX, Open BSD UNIX i FreeBSD UNIX,NCR UNIX
• HP OPEN VMS
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w Charakterystyka
• Graficzny monitoring statusu zasilacza UPS i czujników
środowiskowych:
UPSMon jest prostym, ale sprawnym narzędziem do
prezentowania i kontroli zasilacza UPS. Dostępna jest wersja
graficzna dla wszystkich systemów operacyjnych.
• Szczegółowa prezentacja wraz z wszystkimi wartościami
zasilacza UPS i czujników środowiskowych:
UPSMon zapewnia wszelkie informacje niezbędne do
diagnostyki na najwyższym poziomie. Raport z wydarzeń
i graficzna prezentacja najważniejszych wartości.
Wszelkie wydarzenia związane z statusem działania
zasilacza UPS jak i wartości najważniejszych wartości
fizycznych i parametrów są rejestrowane. Ciągłe rejestrowanie
wartości są przedstawiane graficznie.
• Programowanie sterowania zasilaczem UPS umożliwia
automatyzacje wszelkich czynności, które normalnie
przeprowadzane są przez użytkownika: Wyłączanie
i włączanie serwera, test baterii zasilacza UPS itp.

• Informacja o alarmach przez e-mail, fax. i wiadomość
głosową.
UPSMon można skonfigurować do automatycznego
przekazywania wiadomości za pomocą E-Mail, SMS, Fax.
lub wiadomości głosowej.

w Pobieranie
Najnowsza wersja bezpłatnego oprogramowanie do monitoringu
i zamykania dla UPSMon dostępna jest na stronie
www.ups- technet.com. Jeżeli potrzebna jest pełna wersja
oprogramowania, można zakupić u Schrack pełną licencję
(oznaczenie: USUPSMON), które umożliwia aktywację
bezpłatnego oprogramowania do pełnego zakresu
funkcjonowanie lub dostępnego dla wszystkich systemów
operacyjnych.

• Graficzny monitoring statusu zasilacza UPS – wersja dla:
• Mac OS X
Oprogramowanie UPSMon jest jedynym oprogramowaniem
sterującym i wyłączającym Macintosh, które wyposażone
jest w strukturę Client-/Server dla wielu platform. Struktura
ta umożliwia integracje w sieciach TCP/IP z systemami
operacyjnymi Windows, Novell i najbardziej powszechnymi
systemami operacyjnymi UNIX.
Jest ona w stanie wspierać agentów sieci grupy produktowej
NetMan do zarządzania zasilaczami UPS przez sieć.
Dostępna w wielu wersjach językowych.
• Schemat blokowy działania
Schematyczna prezentacja działania sprawia, że analiza
statusu zasilacza UPS jest dziecinnie prosta.
OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

Oprogramowanie UPSmon do UPS, pełna wersja

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

STORE

NR KAT.
USUPSMON

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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USPOWNETG

w SCHRACK INFO

w Charakterystyka

PowerNetGuard jest programem do centralnego zarządzania
zasilaczem UPS za pomocą protokołu komunikacyjnego SNMP.
Jest on idealnym instrumentem dla EDP-Managera w centralach
danych jak i dużych sieciach. Dzięki zastosowaniu Management
Information Base (MIB), który opisany jest za pomocą RFC
1628, jest on w stanie w homogeniczny sposób zarządzać
wszystkimi zasilaczami UPS, które odpowiadają temu globalnemu
standardowi.

w Właściwości

• Graficzny monitoring statusu zasilaczy UPS i sensorów
środowiskowych
• jest prostym, ale sprawnym narzędziem prezentowania
i kontroli zasilacza UPS. Dostępna jest wersja graficzna dla
wszystkich systemów operacyjnych.
• Szczegółowa prezentacja wraz z wszystkimi wartościami
zasilacza USP i sensorów środowiskowych:
• PowerNetGuard zapewnia wszelkie informacje niezbędne do
diagnostyki na najwyższym poziomie.

• Centralne zdalne sterowanie zasilaczami USP poprzez sieć
Ethernet o protokole SNMP

• Raport z wydarzeń i graficzna prezentacja najważniejszych
wartości:

• Prezentacja geograficznych zakresów, planów budynków,
map itp. na wielu płaszczyznach.

• Wszelkie wydarzenia związane z statusem działania
zasilacza UPS jak i wartości najważniejszych wartości
fizycznych i parametrów są rejestrowane. Ciągle rejestrowane
wartości są przedstawiane graficznie.

• Dostęp wielu użytkowników z wielu poziomów
zabezpieczenia
• Kompatybilny z NetMan i standardowymi agentami SNMP
RFC 1628
• Tworzenie grafik i zapisywanie fizycznych wielkości wejścia
i wyjścia w jednym pliku
• Powiadomienie o alarmie za pomocą e-mail lub sms
• Zintegrowany serwer wap do prezentacji alarmów
• Dla systemów operacyjnych Windows (2008 Server, Vista,
2003 und XP), Linux, Solaris 8, 9 i 10 oraz Silicon Graphics
IRIX.

• Centralne zarządzanie:
• PowerNetGuard jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania
wszystkimi zasilaczami UPS własnej infrastruktury z jednym
zastosowaniem, dzięki któremu wszelkie zasilacze UPS mogą
być zarządzane i monitorowane, przez co gwarantowane jest
szybkie powiadomienie w przypadku usterki lub błędu
w funkcjonowaniu.
• Wsparcie zasilaczy UPS osób trzecich
• PowerNetGuard możliwa zarządzanie zasilaczami UPS
innych producentów poprzez kartę sieciową z protokołem
SNMP. Umożliwia to centralizację zarządzania parkami
zasilaczy UPS w jednym systemie, bez konieczności używania
niezliczonych aplikacji.

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

Oprogramowanie PowerNetGuard na CD do zarządzania 99 UPS-ami poprzez SNMP, licencja na 1rok

USPOWNETG

PowerNetGuard, przedłużenie licencji na 1 rok

USPOWNLIC

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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Oprogramowanie i akcesoria do UPS
w Netman 204 Plus - Karta Ethernet do UPS (SNMP V3)
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USNETMA204

w SCHRACK INFO
Agent sieci NetMan 204 umożliwia zarządzanie połączonych
bezpośrednio przez LAN 10/100 MB zasilaczy UPS przy
zastosowaniu najważniejszych protokołów komunikacyjnych (TCP
/IP, HTTP i SNMP). Jest on idealnym rozwiązaniem dla integracji
zasilaczy UPS w sieci Ethernet poprzez protokół Modbus/TCP
iBACnet/IP. Został stworzony, by zintegrować średnie i duże
sieci, aby zapewnić wysoki stopień niezawodności pomiędzy
zasilaczami UPS i odpowiednimi systemami zarządzania.

• HTTP do sterowania zasilaczami USP poprzez przeglądarki
internetowe
• SMTP do wysyłania e-maili alarmowych i statusu zasilaczy
UPS
• Modbus/TCP
• Maksymalna rozszerzalność
• USB-Host do podłączenia pendrive USB
• Zarządzanie raportami z wydarzeń i danymi
• Zarządzanie Wake-on LAN do włączania komputera za
pomocą sieci TCP /IP

w Właściwości
• RISC-Procesor 32Bit

• Inne standardy: DHCP, DNS, RARP, FTP, NTP, ICMP, IGMP

• Kompatybilny z 10/100Mbps Ethernet i siecią IPv4/6

• Zarządzanie sensorami środowiskowymi

• Kompatybilny z UPSMon TeleNetGuard

• Możliwość konfiguracji za pomocą Session-Telnet, SSH i listew
zaciskowych z Export/- Import danymi

• SNMP v1 i v3 z RFC 1628 dla PowerNetGuard i połączenia
NMS
• SNMP v1 i v3 z RFC3433 do zarządzania sensorami
środowiskowymi

• Za pomocą złącza USB , FTP i uaktualnianie http
oprogramowanie sprzętowe

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

NR KAT.
USNETMA204

Adapter SNMP do UPS, Netman 204, wersja karta wtykowa

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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Oprogramowanie i akcesoria do UPS
w Czujniki warunków środowiskowych do UPS
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USSENSSTD

w SCHRACK INFO
Dzięki sensorom dla NetMan Plus możliwe jest monitorowanie i
rejestrowanie warunków środowiskowych i ich aktywności
w chronionych obszarach oraz wszędzie tam, gdzie
zainstalowane są zasilacze UPS. Sensory środowiskowe
umożliwiają rozszerzenie sterowania i zarządzania na otoczenie
zasilaczy UPS, monitorowanie temperatury i wilgotności,
sterowanie urządzeniami takimi jak wentylatory i zamki, przy
jednoczesnym przekazywaniu tych wartości przez Internet, SNMP
i oprogramowanie UPSMon. Za pomocą oprogramowania
UPSMon można zarządzać statusem sensorów, jakie mają być
przekazywane. Więcej informacji znajdą Państwo w opisie
oprogramowania UPSMon. NetMan plus może zarządzać do

sześciu różnych sensorów. Sensory środowiskowe mogą być
dzięki ich niewielkiej wielkości bardzo szybko zainstalowane.
Nie wymagają one dodatkowego zasilania. Konfiguracja
jest szybka i prosta dzięki systemowi samo uczącemu się dla
przyłączonych sensorów. Do karty NETMAN204 wykorzystujemy
czujniki z wejściem i wyjściem RJ12.

w Dostępne są następujące sensory:
• Czujnik temperatury (-55 +125°C)
• Czujnik temperatury (-55 +125°C) i wilgotności (0-100%)
• Czujnik temperatury (-55 +125°C) cyfrowy I/O (0-12V DC In,
1A max. Out przy 48 V DC)

w Schemat poglądowy

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

Czujnik temperatury oraz wejście cyfrowe I/O do Netman Plus, kabel DB9-RJ12

USSENSIOTD

Czujnik temperatury oraz wejście cyfrowe I/O do Netman Plus, kabel RJ12-RJ12

USSENSIOTR

Czujnik temperatury do Netman Plus, kabel DB9-RJ12

USSENSTD

Czujnik temperatury oraz wilgotności do Netman Plus, kabel DB9-RJ12

USSENSTHD

Czujnik temperatury oraz wilgotności do Netman Plus, kabel RJ12-RJ12

USSENSTHR

Czujnik temperatury do Netman Plus, kabel RJ12-RJ12

USSENSTR

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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Oprogramowanie i akcesoria do UPS
w Multicom 301/302 - konwerter protokołów MODBUS/JBUS
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USMULTI302

w SCHRACK INFO

w Właściwości

Przetwornik protokołu MultiCOM 301/302 umożliwia monitoring
zasilaczy UPS za pomocą protokołu MODBUS/JBUS poprzez
seryjny interfejs RS232 lub RS485. Zarządza on poza tym drugim
seryjnym interfejsem, które jest niezależny od RS232
i może być stosowany w celu przyłączenia pozostałych urządzeń,
jak np. NetMan 204 Plus lub komputera PC, który używa
oprogramowania UPSMon.

• Konfiguracja połączenia dla MODBUS/JBUS jako RS232 lub
RS485
• Zarządzanie dwoma niezależnymi seryjnymi interfejsami
• Możliwość rozszerzenia przy pomocy najważniejszych
programów do zarządzania.

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

Interfejs do UPS J-Bus/ModBUS poprzez RS232/RS485, wersja box

USMULTI301

Interfejs do UPS J-Bus/ModBUS poprzez RS232/RS485, wersja karta wtykowa

USMULTI302

Schrack DESIGN
PROSTE I SZYBKIE PROJEKTOWANIE

Proste i szybkie projektowanie

Zgodnie
z PN-EN 61439

Schrack Design wspiera proces projektowania oferując dużą liczbę funkcji i jednocześnie
prostotę użytkowania. Obok tworzenia schematów i widoków elewacji użytkownik
ma możliwość weryﬁkacji przyrostu temperatury rozdzielnic, według standardu
IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 (do 630A).

www.schrack.pl/schrack-design

Schrack Design wspiera proces projektowania oferując dużą liczbę funkcji
i jednocześnie prostotę użytkowania. Obok tworzenia schematów i widoków
elewacji użytkownik ma możliwość weryfikacji przyrostu temperatury rozdzielnic,
według standardu IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 (do 630A).
Nie wymaga środowiska CAD.

POBIERZ TERAZ

www.schrack.pl/schrack-design
Windows: Vista | 7 | 8 | 10

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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Oprogramowanie i akcesoria do UPS
w Multicom 382 - karta ze stykami do komunikatów o stanie i alarmach UPS
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USMULTI382

w SCHRACK INFO

w Właściwości

Opcja MultiCOM 382 zawiera szereg styków przekaźnikowych
do sygnalizowania statusu i alarmów zasilaczy UPS. Płyta
jest wyposażona w dwa gniazda. Na jednym z tych gniazd
znajduje się sygnał EPO (wyłączania zasilacza UPS w sytuacjach
awaryjnych) i sygnał RSD (zdalne wyłączanie). Płyta oferuje
dodatkowo możliwość przyporządkowania sygnałów praca
z baterii, praca poprzez bypass, alarm oraz niski poziom baterii
za pomocą zmiennych styków które są normalnie w stanie
otwartym.

• Prąd: max. 3A przy 250V AC
• Możliwość konfiguracji przyporządkowania sygnałów do
styków.

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

Karta wtykowa z beznapięciowymi stykami do alarmów i komunikatów o stanie UPS

NR KAT.
USMULTI382

Schrack CAD i Kalkulator Ofert

Najszybszy w: PROJEKTOWANIU, KOSZTORYSOWANIU,
ZAMÓWIENIACH I DOSTAWIE!
Schrack Digital

Oprogramowanie
Schrack CAD i Kalkulator Ofert
W

PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
TELETECHNICZNYCH, OŚWIETLENIOWYCH ORAZ AUTOMATYKI

W

POŁĄCZENIE ONLINE PROJEKTÓW CAD
Z KALKULATOREM OFERT I SKLEPEM SCHRACK

W

ZARZĄDZANIE TWOIMI KLIENTAMI, OFERTAMI I ZAMÓWIENIAMI
Pobierz teraz

www.schrack.pl

Projektowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w środowisku CAD nigdy nie
było takie wygodne. Dzięki Schrack CAD możliwe jest generowanie widoków rozdzielnic
i punktów dystrybucyjnych, listw zaciskowych, zestawień materiałów. W połączeniu
z Kalkulatorem Ofert umożliwia również tworzenie bazy klientów użytkownika, pozwalając
zarządzać kosztorysami, ofertami i zamówieniami.

POBIERZ TERAZ

www.schrack.pl/schrack-cad-live
Windows: Vista | 7 | 8 | 10

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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Oprogramowanie i akcesoria do UPS
w Multicom 401 - konwerter protokołu PROFIBUS
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USMULTI401

w SCHRACK INFO

w Właściwości

Profibus MultiCOM 401 jest opcją umożliwiającą podłączenie
zasilaczy UPS do sieci Profibus DP. Urządzenie umożliwia
zintegrowanie zarządzania i monitoringu zasilaczy UPS
w jednym systemie sterowania, który bazuje na Feldbus, który to
z kolei należy do najpowszechniej stosowanych w przemyśle do
komunikacji pomiędzy systemami sterowania/automatyzacji i I/O

• Protokół Profibus DP-V1
• Możliwość ustawienia adresów od 0 do 99
• Format danych: Profidrive V2 PP05
• Możliwość ustawienia prędkości komunikacji pomiędzy
9,6 kBit/s a 12MBit/s
• LED-wyświetlacz dla przepływu danych.

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

Interfejs do UPS Profibus (DP-V1,ProfidriveV2 PP05), wersja box

NR KAT.
USMULTI401

Schrack DESIGN
PROSTE I SZYBKIE PROJEKTOWANIE

Proste i szybkie projektowanie

Zgodnie
z PN-EN 61439

Schrack Design wspiera proces projektowania oferując dużą liczbę funkcji i jednocześnie
prostotę użytkowania. Obok tworzenia schematów i widoków elewacji użytkownik
ma możliwość weryﬁkacji przyrostu temperatury rozdzielnic, według standardu
IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 (do 630A).

www.schrack.pl/schrack-design

STORE

Schrack Design wspiera proces projektowania oferując dużą liczbę funkcji
i jednocześnie prostotę użytkowania. Obok tworzenia schematów i widoków
elewacji użytkownik ma możliwość weryfikacji przyrostu temperatury rozdzielnic,
według standardu IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 (do 630A).
Nie wymaga środowiska CAD.

POBIERZ TERAZ

www.schrack.pl/schrack-design
Windows: Vista | 7 | 8 | 10

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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Oprogramowanie i akcesoria do UPS
w Multi I/O - karta dodatkowa z programowanymi stykami i konwerterem protokołu
Strona
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USMULTIIOD

w SCHRACK INFO
Multi I/O jest urządzeniem rozszerzającym zasilacze UPS o
system sterowania za pomocą sygnałów wejścia/wyjścia/
przekaźnika, które można konfigurować. Umożliwia ona
przyłączenie dwóch urządzeń do jednego łącza komunikacyjnego
zasilacza UPS. Może być stosowana w tych przypadkach,
w których jest wymagane posiadanie więcej niż jednego łącza do
wielokrotnego wyszukiwania zasilaczy UPS. Może komunikować
się przez protokół MODBUS/JBUS za pomocą interfejsu RS485.

w Właściwości
• 8 wejść analogowych/cyfrowych
• 8 przekaźników na wyjściu (3A przy 250 V AC), które mogą
zostać skonfigurowane za pomocą statusu wejść i zasilaczy
UPS
• Możliwość komunikacji z zasilaczami UPS za pomocą RS232
• Kontrola dwóch niezależnych seryjnych interfejsów RS485
w celu monitoringu zasilaczy UPS i ich danych za pomocą
protokołu MODBUS /JBUS
• Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego za
pomocą seryjnego łącza

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

Interfejs do UPS z 8 wejściami / 8 wyjściami (programowalnymi), Modbus, wersja box

USMULTIIOB

Interfejs do UPS z 8 wejściami / 8 wyjściami (programowalnymi), Modbus, wersja: na szynę TH35

USMULTIIOD

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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Oprogramowanie i akcesoria do UPS
w I/O - karta rozszerzeń dla AVARA Multi
Strona

w SCHRACK INFO
Płyta rozszerzenia I/O dla serii produkcyjnej AVARA Multi jest
wyposażona w:
• 6 wyjść z beznapięciowymi stykami NC /NO (250V/5A),
które są odizolowane od siebie i innych obwodów
• 2 samo-zasilające wejścia.
Każde wyjście lub wejście może być konfigurowanie poprzez
odpowiednie menu.

US I/O

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

Interfejs 8 wejść / 3 wyjścia, montowany fabrycznie do USMLMxx / USMLTxx

NR KAT.
USMULTI392

w Zestaw do podłączenia UPS z serwerami IBM serii AS400 oraz iSeries
w SCHRACK INFO
System AS/400 od IBM wymaga ze względu na swoje właściwości, żeby pamięć była zarządzania na jednym poziomie, praktycznie
automatycznie wymaga łącza z zasilaczem UPS, ponieważ brak napięcia z którego wynika anormalne zamknięcie wymaga długiego, wręcz
bardzo długiego czasu resetowania – nie wspominając już o możliwości uszkodzenia sprzętu w skutek prostych awarii zasilania w energię.
Zestaw łączy dla systemy AS/400 umożliwia tym samym poprawne zamknięcie systemu OS/400 w przypadku przerwy w dostawie prądu.
OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

Zestaw przewodów do podłączenia UPS z serwerem IBM AS400 i iSeries

STORE

NR KAT.
USAS400KIT

Schrack CAD i Kalkulator Ofert

Najszybszy w: PROJEKTOWANIU, KOSZTORYSOWANIU,
ZAMÓWIENIACH I DOSTAWIE!
Schrack Digital

Oprogramowanie
Schrack CAD i Kalkulator Ofert
W

PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
TELETECHNICZNYCH, OŚWIETLENIOWYCH ORAZ AUTOMATYKI

W

POŁĄCZENIE ONLINE PROJEKTÓW CAD
Z KALKULATOREM OFERT I SKLEPEM SCHRACK

W

ZARZĄDZANIE TWOIMI KLIENTAMI, OFERTAMI I ZAMÓWIENIAMI
Pobierz teraz

www.schrack.pl

Projektowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w środowisku CAD nigdy nie
było takie wygodne. Dzięki Schrack CAD możliwe jest generowanie widoków rozdzielnic
i punktów dystrybucyjnych, listw zaciskowych, zestawień materiałów. W połączeniu
z Kalkulatorem Ofert umożliwia również tworzenie bazy klientów użytkownika, pozwalając
zarządzać kosztorysami, ofertami i zamówieniami.

POBIERZ TERAZ

www.schrack.pl/schrack-cad-live
Windows: Vista | 7 | 8 | 10

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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Oprogramowanie i akcesoria do UPS
w RTG 100 - modem GPRS do UPS
Strona
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USRTG100

w SCHRACK INFO
GPRS RTG 100 umożliwia zarządzanie podłączonymi UPS
bezpośrednio przez GSM w telefonie komórkowym. Została
stworzona aby dokonać integracji UPS bez podłączenia do sieci
do systemu zdalnego nadzoru TeleNetGuard. Dzięki temu w razie
ewentualnych uszkodzeń nadal ma się pełną kontrolę na UP,
a co za tym idzie można zdiagnozować problem. RTG 100 jest
w stanie komunikować się jednocześnie z UPS i zaoferować
system zdalnego sterowania TeleNetGuard lub oprogramowanie
UPS Mon jako właściwa alternatywa dla systemu ze stałym
dostępem do sieci.

w Właściwości
• Wysyłanie wiadomości SMS w przypadku alarmów i zmiany
statusu UPS
• Kompatybilny z TeleNetGuard i UPSMon
• Zarządzanie protokołami wyniku
• Firewall aktualizowany za pomocą GSM.

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

Modem GPRS do zarządzania UPS poprzez GSM - sieć komórkową

USRTG100

Schrack DESIGN
PROSTE I SZYBKIE PROJEKTOWANIE

Proste i szybkie projektowanie

Zgodnie
z PN-EN 61439

Schrack Design wspiera proces projektowania oferując dużą liczbę funkcji i jednocześnie
prostotę użytkowania. Obok tworzenia schematów i widoków elewacji użytkownik
ma możliwość weryﬁkacji przyrostu temperatury rozdzielnic, według standardu
IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 (do 630A).

www.schrack.pl/schrack-design

NR KAT.

Schrack Design wspiera proces projektowania oferując dużą liczbę funkcji
i jednocześnie prostotę użytkowania. Obok tworzenia schematów i widoków
elewacji użytkownik ma możliwość weryfikacji przyrostu temperatury rozdzielnic,
według standardu IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 (do 630A).
Nie wymaga środowiska CAD.

POBIERZ TERAZ

www.schrack.pl/schrack-design
Windows: Vista | 7 | 8 | 10

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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Oprogramowanie i akcesoria do UPS
w Multi Panel - Zdalny wyświetlacz dla UPS
Strona
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USMULTIPAN

w SCHRACK INFO
Multi Panel to panel obsługiwany zdalnie, który pozwala na
obserwację z daleka i otrzymywanie szczegółowych informacji
o stanie eksploatacji. Dzięki tej opcji możliwe jest przywoływanie
parametrów elektrycznych wejścia i wyjścia, baterii jak również
statusu UPS. Duży wyświetlacz można ustawić w języku polskim,
angielskim, włoskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, chińskim i
w wielu innych językach. Multi Panel został wyposażony
w trzy niezależne podłączenia seryjne, z których jedne służy
do nadzoru UPS za pomocą protokołu MODBUS /JBUS przez
interfejs seryjny RS485 lub RS232. Pozostałe, niezależne
interfejsy serialne umożliwiają podłączenie do innych urządzeń,
takich jak np. NetMan 204 Plus lub do komputera, który stosuje
oprogramowanie UPSMon.

w Właściwości
• Duże
frafiki
Duże LCD
LCDzzfunkcją
wyświetlaczem
graficznym
• Zarządzanie trzema grafikami
• Konfiguracja podłączeń dla MODBUS/JBUS jako RS232 lub
RS485
• Rozbudowa o najważniejszy BMS – programy zarządzania
• Możliwa aktualizacja firmware dzięki podłączeniu seryjnemu

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

Zdalny panel do UPS z wyświetlaczem LCD - połączenie z UPS poprzez RS-232

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

STORE

NR KAT.
USMULTIPAN
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16 A

USMSS

w SCHRACK INFO
GENIO Multi Switch umożliwia wysoki poziom bezpieczeństwa
w trakcie użytkowania instalacji. Jego funkcje gwarantują
w porównaniu z innymi, pojedynczymi UPS lub bypassami wysoki
poziom niezawodności.

w Funkcje
GENIO Multi Switch umożliwia bezpośrednie podłączenie
8 użytkowników do gniazd IEC 10 A lub 1 użytkownika do
gniazda 16 A na system z dwoma dowolnymi źródłami zasilania
(dwa wejścia lub dwa UPS). GENIO Multi Switch umożliwia
podłączenie do jednego z ośmiu gniazd użytkowników (każdy
z max poborem energii 4A) w każdej sieci, w każdym wyjściu
jednocześnie kontroluje się pobór prądu.

w Ochrona przed uszkodzeniami urządzeń
W razie uszkodzeń urządzeń (np. zwarcie) GENIO Multi Switch
ATS dzieli grupę gniazdek, która jest podłączona do urządzenia.
Dzięki temu unika się wyłączenia pozostałych urządzeń
(np. w wyniku słabej selektywności urządzeń ochronnych).

w Ochrona przed przerwami w zasilaniu
Jeśli któreś z obu źródeł zasilania jest poza granicą tolerancji
napięcia wejściowego, GENIO Multi Switch ATS przełącza
użytkownika do drugiego źródła (odbywa się natychmiastowo,
jeśli oba źródła zasilania są w tej samej fazie).

w Właściwości
• Całkowita ochrona użytkownika przed awariami zasalania
i urządzeń.
• Różnorodne zastosowanie: możliwe zasilanie GENIO Multi
Switch z dwóch różnych źródeł (2 UPS, różnego typu i różnej
wielkości).
• Do montażu w szafce 19’’
• Wyświetlacz LCD do nadzoru i oprogramowania
• PowerNetGuard: Możliwość podłączenia do
oprogramowania nadzorującego
• Brak połączenia sygnałowych między GENIO Multi Swich
a źródłem zasilania lub użytkownikiem
• Oprogramowanie do monitoringu

w Widok USMS: Przód i Tył

w Przycisk
A
B
C
D
E

Gniazda wyjściowe
Wersja “N“ - komunikacja poprzez ETHERNET
Wersja “S“ - komunikacja poprzez RS232
Zabezpieczenie wejść
Gniazda wejściowe
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w Szczegóły techniczne
MODEL
PRĄD ZNAMIONOWY
WEJŚCIE
Tolerancja napięcia wejściowego
Częstotliwość
Max. obciążenie dla każdego wejścia
Gniazda wyjściowe
WYJŚCIE
Napięcie znamionowe
Max. obciążenie dla każdego wyjścia
Gniazda wyjściowe
INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI
Waga (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Temperatura pracy
Wilgotność względna
Ochrona
Max. wysokość instalacji
Max. wysokość instalacji (w warunkach przechowywania)
Komunikacja
Kolor
Stopień ochrony
Poziom hałasu w odległości 1 metra

USMSS-S

USMSS-N
16A
180 - 276 V AC
50/60 Hz
16 A
2 x IEC 320 (16 A)
Wybór jednego z dwóch źródeł wejściowych
4A
8 x IEC 320 10 A

10
19“ x 360 x 2U
0 °C / +40 °C
poniżej 95 % bez kondensacji
nadprądowa - przepięciowa – od zbyt niskiego napięcia – ochrona przed zwrotem napięcia (Back-feed)
3000 m
6000 m; 45 °C
połączenie poprzez RS232

połączenie poprzez sieć Ethernet
Ciemnoszary RAL 5004
IP20
poniżej 35 dBA

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

NR KAT.

Multiswitch S - 16A, 3300VA, 2 wejścia zasilające 1-fazowe/ 8 wyjść max 4A, komunikacja: RS232

USMSS

Multiswitch N - 16A, 3300VA, 2 wejścia zasilające 1-fazowe/ 8 wyjść max 4A, komunikacja: SNMP

USMSN

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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16 A

USMSATS

w SCHRACK INFO
GENIO Multi Switch ATS umożliwia wysoki poziom
bezpieczeństwa w trakcie użytkowania instalacji. Funkcje
gwarantuja w porównaniu z innymi, pojedynczymi UPS lub
bypassami wysoki poziom niezawodności.

w Funkcje
GENIO Multi Switch ATS umożliwia bezpośrednie podłączenie 8
odbiorów do gniazd IEC 10 A lub do 1gniazda 16 A do systemu
z dwoma dowolnymi źródłami zasilania (dwa wejścia lub dwa
UPS). GENIO Multi Switch ATS może zostać podłączony do
dwóch źródeł zasilania, przy czym jednocześnie kontroluje pobór
prądu.

w Ochrona przed uszkodzeniami urządzeń
W razie uszkodzeń urządzeń (np. zwarcie) GENIO Multi Switch
ATS dzieli grupę gniazdek, która jest podłączona do urządzenia.
Dzięki temu unika się wyłączenia pozostałych urządzeń
(np. w wyniku słabej selektywności urządzeń ochronnych).

w Ochrona przed przerwami w zasilaniu
Jeśli któreś z obu źródeł zasilania ma parametry poza obrębem
granicy tolerancji napięcia , GENIO Multi Switch ATS przełącza
użytkownika do drugiego źródła (odbywa się natychmiastowo,
jeśli oba źródła zasilania są w tej samej fazie).

w Właściwości
• Całkowita ochrona użytkownika przed awariami zasalania
i urządzeń.
• Różnorodne zastosowanie: możliwe zasilanie GENIO Multi
Switch ATS z dwóch różnych źródeł (2 UPS, różnego typu
i różnej wielkości).
• Okablowanie w szafce 19’’
• Panel poglądowy
• PowerNetGuard: Możliwość podłączenia do
oprogramowania nadzorującego
• Brak połączenia sygnałowego między GENIO Multi Swich
ATS a źródłem zasilania lub użytkownikiem
• Kompatybilny z UPSMon

w Widok USMSATS: Przód i Tył

w Przycisk
A
B
C
D
E
F
G
H

Wyłącznik ZAŁ / WYŁ (On/Off)
Zabezpieczenie termiczne wejścia
Gniazdo na karty komunikacyjne
Port komunikacyjny RS232
Port komunikacyjny USB
Listwa przyłączeniowa styków bezpotencjałowych
Gniazda wyjściowe
Gniazda wejściowe
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w Dane techniczne
MODEL
PRĄD ZNAMIONOWY
WEJŚCIE
Tolerancja napięcia wejściowego
Częstotliwość
Max. obciążenie dla każdego wejścia
Gniazda wyjściowe
WYJŚCIE
Napięcie znamionowe
Max. obciążenie dla każdego wyjścia
Gniazda wyjściowe
INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI
Waga (kg)
Wymiary (szer x gł x wys) (mm)
Temperatura pracy
Wilgotność względna
Ochrona
Max. wysokość instalacji
Max. wysokość instalacji (w warunkach
przechowywania))
Komunikacja
Kolor
Stopień ochrony
Poziom hałasu w odległości 1 metra

USMSATS
16A
180 - 276 V AC
50/60 Hz
16 A
2 x IEC-320 C20 (16 A)
Wybór jednego z dwóch źródeł wejściowych
10 A dla IEC-320 C13 / 16 A dla IEC-320 C19
4+4 x IEC-320 C13 (10 A) + 1 x IEC-320 C19 (16 A)
6
19“ x 330 x 1U
0 °C / +40 °C
poniżej 95 % bez kondensacji
nadprądowa - przepięciowa – od zbyt niskiego napięcia – ochrona przed zwrotem napięcia (Back-feed
3000 m
6000 m; 45 °C
Port komunikacyjny RS232,Port komunikacyjny USB, Gniazdo na karty komunikacyjne, Złącze ze stykami bezpotencjałowymi
Ciemnoszary RAL 5004
IP20
poniżej 35 dBA

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

MULTISWITCH ATS 16A, 2 wejścia zasilające 1-fazowe, wyjście: 2 x4 IEC10A lub IEC16A, komunikacja: RS232/USB
oraz SNMP

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

STORE

NR KAT.
USMSATS
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USRACKGUID

w SCHRACK-INFO
Uniwersalne szyny (USRACKGUIDE) do zamontowania UPS w szafie RACK – 19”, umożliwiając stabilne i bezpieczne mocowanie.
Idealnie nadaje się do maksymalnego obciążenia 40 kg. Idealnie nadaje się do maksymalnego obciążenia 40 kg. W przypadku
większego obciążenia zaleca się stosowanie mocowania o większej wytrzymałości.
NA ZAMÓWIENIE

Schrack CAD i Kalkulator Ofert

Najszybszy w: PROJEKTOWANIU, KOSZTORYSOWANIU,
ZAMÓWIENIACH I DOSTAWIE!
Schrack Digital

Oprogramowanie
Schrack CAD i Kalkulator Ofert
W

PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
TELETECHNICZNYCH, OŚWIETLENIOWYCH ORAZ AUTOMATYKI

W

POŁĄCZENIE ONLINE PROJEKTÓW CAD
Z KALKULATOREM OFERT I SKLEPEM SCHRACK

W

ZARZĄDZANIE TWOIMI KLIENTAMI, OFERTAMI I ZAMÓWIENIAMI
Pobierz teraz

www.schrack.pl

Projektowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w środowisku CAD nigdy nie
było takie wygodne. Dzięki Schrack CAD możliwe jest generowanie widoków rozdzielnic
i punktów dystrybucyjnych, listw zaciskowych, zestawień materiałów. W połączeniu
z Kalkulatorem Ofert umożliwia również tworzenie bazy klientów użytkownika, pozwalając
zarządzać kosztorysami, ofertami i zamówieniami.

POBIERZ TERAZ

www.schrack.pl/schrack-cad-live
Windows: Vista | 7 | 8 | 10

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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USBYM

w SCHRACK INFO

w Właściwości

Ręczny zewnętrzny bypass MultiPass w razie awarii lub
konserwacji pozwala przejść UPS na bypass. Ta wersja
MultiPass przeznaczona jest do instalacji na ścianie.

• Wersja - montaż naścienny
• Ochrona przed doładowaniem regeneracyjnym
• Sygnalizacja statusu

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

Bypass zewnętrzny serwisowy 16A (do UPS 3kVA) - montaż ścienny

NR KAT.
USBYM

Schrack DESIGN
PROSTE I SZYBKIE PROJEKTOWANIE

Proste i szybkie projektowanie

Zgodnie
z PN-EN 61439

Schrack Design wspiera proces projektowania oferując dużą liczbę funkcji i jednocześnie
prostotę użytkowania. Obok tworzenia schematów i widoków elewacji użytkownik
ma możliwość weryﬁkacji przyrostu temperatury rozdzielnic, według standardu
IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 (do 630A).

www.schrack.pl/schrack-design

STORE

Schrack Design wspiera proces projektowania oferując dużą liczbę funkcji
i jednocześnie prostotę użytkowania. Obok tworzenia schematów i widoków
elewacji użytkownik ma możliwość weryfikacji przyrostu temperatury rozdzielnic,
według standardu IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 (do 630A).
Nie wymaga środowiska CAD.

POBIERZ TERAZ

www.schrack.pl/schrack-design
Windows: Vista | 7 | 8 | 10

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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USBYMR

w SCHRACK INFO

w Właściwości

Ręczny zewnętrzny bypass MultiPass w razie awarii lub
konserwacji pozwala przejść UPS na bypass. Ta wersja
MultiPass przeznaczona jest do instalacji instalacji w szafach
typu Rack.

• Wersja - 19" Rack
• Ochrona przed doładowaniem regeneracyjnym
• Wyświetlacz statusu

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

Bypass zewnętrzny serwisowy 16A (do UPS 3kVA) - montaż 19“ Rack

NR KAT.
USBYMR

Schrack CAD i Kalkulator Ofert

Najszybszy w: PROJEKTOWANIU, KOSZTORYSOWANIU,
ZAMÓWIENIACH I DOSTAWIE!
Schrack Digital

Oprogramowanie
Schrack CAD i Kalkulator Ofert
W

PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
TELETECHNICZNYCH, OŚWIETLENIOWYCH ORAZ AUTOMATYKI

W

POŁĄCZENIE ONLINE PROJEKTÓW CAD
Z KALKULATOREM OFERT I SKLEPEM SCHRACK

W

ZARZĄDZANIE TWOIMI KLIENTAMI, OFERTAMI I ZAMÓWIENIAMI
Pobierz teraz

www.schrack.pl

Projektowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w środowisku CAD nigdy nie
było takie wygodne. Dzięki Schrack CAD możliwe jest generowanie widoków rozdzielnic
i punktów dystrybucyjnych, listw zaciskowych, zestawień materiałów. W połączeniu
z Kalkulatorem Ofert umożliwia również tworzenie bazy klientów użytkownika, pozwalając
zarządzać kosztorysami, ofertami i zamówieniami.

POBIERZ TERAZ

www.schrack.pl/schrack-cad-live
Windows: Vista | 7 | 8 | 10

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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w SCHRACK INFO
Zewnętrzny bypass MBB 32A został stworzony dla
jednofazowych urządzeń do 32A. Umożliwia podłączenie
jednofazowego urządzenia UPS do 6kVA. MBB 32 umożliwia
sprawne przełączenia urządzenia na sieć. Dzięki temu w tym
czasie można przeprowadzić prace serwisowe i konserwacyjne
urządzeń UPS. Został wyposażony w uchwyt metalowy do
mocowania na ścianie.

USMBB32A

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

Bypass zewnętrzny serwisowy 32A (do UPS 6kVA) - montaż ścienny

NR KAT.
USMBB32A

Schrack DESIGN
PROSTE I SZYBKIE PROJEKTOWANIE

Proste i szybkie projektowanie

Zgodnie
z PN-EN 61439

Schrack Design wspiera proces projektowania oferując dużą liczbę funkcji i jednocześnie
prostotę użytkowania. Obok tworzenia schematów i widoków elewacji użytkownik
ma możliwość weryﬁkacji przyrostu temperatury rozdzielnic, według standardu
IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 (do 630A).

www.schrack.pl/schrack-design

STORE

Schrack Design wspiera proces projektowania oferując dużą liczbę funkcji
i jednocześnie prostotę użytkowania. Obok tworzenia schematów i widoków
elewacji użytkownik ma możliwość weryfikacji przyrostu temperatury rozdzielnic,
według standardu IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 (do 630A).
Nie wymaga środowiska CAD.

POBIERZ TERAZ

www.schrack.pl/schrack-design
Windows: Vista | 7 | 8 | 10

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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USMBB100A

w SCHRACK INFO

w Wskazówki

Zewnętrzny bajpas konserwacyjny MBB 100A umożliwia
podłączenie jednofazowych urządzeń UPS do 20 kVA lub
trójfazowych urządzeń do 40kVA. System został zaopatrzony
w trzy rozłączniki, które zapewniają pełną izolację UPS podczas
prac konserwacyjnych lub demontaż, bez przerw w dostawie
energii do użytkownika. Bypass został zaopatrzony w styk
pomocniczy, która sygnalizuje ręczne przełączenie na bypass
do zasilacza UPS. Dzięki temu można uniknąć równoczesnej
aktywacji ręcznej bypassu w UPS i wyłączenie falownika.

Z powodu ograniczonego miejsca na kable zaleca się
stosowanie elastycznych przewodów ze względu na wysokie
zapotrzebowanie mocowe

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

STORE

Bypass zewnętrzny serwisowy 100A (do UPS 20kVA/1-fazowego; 40kVA/3-fazowego)

NR KAT.
USMBB100A

Schrack CAD i Kalkulator Ofert

Najszybszy w: PROJEKTOWANIU, KOSZTORYSOWANIU,
ZAMÓWIENIACH I DOSTAWIE!
Schrack Digital

Oprogramowanie
Schrack CAD i Kalkulator Ofert
W

PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
TELETECHNICZNYCH, OŚWIETLENIOWYCH ORAZ AUTOMATYKI

W

POŁĄCZENIE ONLINE PROJEKTÓW CAD
Z KALKULATOREM OFERT I SKLEPEM SCHRACK

W

ZARZĄDZANIE TWOIMI KLIENTAMI, OFERTAMI I ZAMÓWIENIAMI
Pobierz teraz

www.schrack.pl

Projektowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w środowisku CAD nigdy nie
było takie wygodne. Dzięki Schrack CAD możliwe jest generowanie widoków rozdzielnic
i punktów dystrybucyjnych, listw zaciskowych, zestawień materiałów. W połączeniu
z Kalkulatorem Ofert umożliwia również tworzenie bazy klientów użytkownika, pozwalając
zarządzać kosztorysami, ofertami i zamówieniami.

POBIERZ TERAZ

www.schrack.pl/schrack-cad-live
Windows: Vista | 7 | 8 | 10

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

USV_2015_Kap.04_PL_8:KabelPreisliste_2006_1 09.09.15 16:18 Seite 129

Oprogramowanie i akcesoria do UPS
w Baterie
Strona

w SCHRACK INFO
Akumulatory o wysokim prądzie są idealnym rozwiązaniem przy
wysokich wyładowaniach w krótkim czasie. Idealny dla systemów
UPS, zasilaczy DC o krótkim czasie podtrzymania, ogólnego
zasilania prądem stałym i systemów oświetlenia awaryjnego.
Oferuje o około 50% lepsze zasilanie niż w przypadku baterii
o podobnej wielkości przy 10 minutowych rozładowaniu.
Zakładana żywotność takiej baterii wg. Eurobat wynosi 3-5 lat.

OYSBH30012

w Wymiary

w Charakterystyki wyładowań

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

Akumulator ołowiowy o wysokiej wydajności prądowej 12V, 300W

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE

STORE

NR KAT.
OYSBH30012

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

129
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Oprogramowanie i akcesoria do UPS
W Aplikacje Akumulatorow RPOWER OGIV Żywotność 10-12 lat
Strona

130

NLBA040

W Charakterystyki (0.25, 25°C)
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Oprogramowanie i akcesoria do UPS
W Aplikacje Akumulatorow RPOWER OGIV Żywotność 10-12 lat
Strona

W Żywotność (25°C)

131

NA ZAMÓWIENIE

Schrack DESIGN
PROSTE I SZYBKIE PROJEKTOWANIE

Proste i szybkie projektowanie

Zgodnie
z PN-EN 61439

Schrack Design wspiera proces projektowania oferując dużą liczbę funkcji i jednocześnie
prostotę użytkowania. Obok tworzenia schematów i widoków elewacji użytkownik
ma możliwość weryﬁkacji przyrostu temperatury rozdzielnic, według standardu
IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 (do 630A).

www.schrack.pl/schrack-design

Schrack Design wspiera proces projektowania oferując dużą liczbę funkcji
i jednocześnie prostotę użytkowania. Obok tworzenia schematów i widoków
elewacji użytkownik ma możliwość weryfikacji przyrostu temperatury rozdzielnic,
według standardu IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 (do 630A).
Nie wymaga środowiska CAD.

POBIERZ TERAZ

www.schrack.pl/schrack-design
Windows: Vista | 7 | 8 | 10
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

Orderwno.
blue:STORE
on stock,
– produkt dostępny
SCHRACK

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

usually ready for delivery
on the– produkt
day ofnaorder!
BRAK IKONKI
zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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Komunikacja z UPS
w SPIS TREŚCI

Przykłady komunikacji UPS z komputerem lub
urządzeniami kontrolnymi ................................................................................ Strona

134
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Komunikacja z UPS
W PRZYKŁADY KOMUNIKACJI UPS Z KOMPUTEREM LUB URZĄDZENIAMI KONTROLNYMI
Strona

134

Podłączenie zasilacza do innych
urządzeń, czujników, komputerów
i zasilania, oznacza z jednej strony,
możliwość monitorowania przez
użytkownika parametrów pracy
zasilacza UPS i zapobieganie sytuacjom
kryzysowym, a z drugiej strony
zapewnia UPS kontrolę parametrów
wejściowych oraz środowiska pracy.

Poprzez przetwarzanie tych parametrów
UPS jest w stanie włączyć, wyłączyć się,
informować o swoim statusie itp.
Ten krótki przegląd pokazuje kilka
podstawowych konfiguracji połączeń,
pogrupowanych według celu
końcowego i sytuacji dla każdego
przypadku.

• Połączenie punkt w punkt
• Połączenia kilku punktóws
• Równoczesne podłączenie kilku UPS
• Równoczesne podłączenie kilku systemów i STS
• Podłączenie z protokołem Fieldbusa
• Podłączenie z protokołem Fieldbusa przez
Ethernet
• Podłączenie z seryjnym protokołem Fieldbusa

Połączenie punkt w punkt
Nadzór i sterowanie UPS z jednego stanowiska
Schrack
UPS

1

UPS podłączone do sieci

2

Lokalny komputer z oprogramowaniem bezpłatnym
UPSMon

1

USB lub RS232

2

3

Nadzór i sterowanie UPS za pomocą sieci TCP/IP

Schrack
UPS

1

UPS podłączone do sieci

2

Lokalny komputer z oprogramowaniem bezplatnym
UPSMon

3
1

2

Karta Netman 204 USNETMA204
Ethernet
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Komunikacja z UPS
Połączenia kilku punktów
Strona

2

Podłączenie więcej niż jednego zasilacza UPS.
Wymaga oprogramowania UPSMon w pełnej wersji,

Schrack
UPS

jak również karty komunikacyjnej Netman 204

1

do każdego UPS.

3

5

2

Schrack
UPS
1

4

1

UPS podłączone do sieci

2

Karta Netman 204 USNETMA204

3

Firewall

4

Switch

5

Komputer podłączony do internetu

6

Lokalny komputer

7

Komputer lokalny kontrolujący UPS (8) przez USB
lub RS232 i UPS (1) przez sieć LAN i Ethernet

8

UPS podłączony do sieci
USB lub RS232

6

Ethernet
Sieć WWW (World Wide Web)

Schrack
UPS
2

1

8

7

Konfiguracja zasilaczy UPS w pracy równoległej
1

Przy konfiguracji UPS pracujących równolegle musi być
używana pełna wersja oprogramowania UPSMON.
2

Płytka komunikacyjna Netman 204 musi być
zainstalowana w każdym UPS.
5

3
1

1

UPS w pracy równoległej podłączony do sieci

2

Karta Netman 204 USNETMA204

3

Firewall

4

Switch

5

Komputer podłączony do internetu

6

Lokalny komputer
Ethernet

2

Sieć WWW (World Wide Web)
Magistrala komunikacyjna przy pracy równoległej

4

1

2

6
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Komunikacja z UPS
Konfiguracja wielu równoległych systemów zasilania z STS
Strona

136

Przy konfiguracji UPS pracujących równolegle musi być

8
1

używana pełna wersja oprogramowania UPSMON.
Płytka komunikacyjna Netman 204 musi być
zainstalowana w każdym UPS.

2
5

4

2

2

7

1

2

1

UPS pracujący równolegle podłączony do STS

2

Karta Netman 204 USNETMA204

3

UPS pracujący rownolegle podłączony do STS

4

Switch

5

Firewall

6

STS podłączony do obciążenia

7

UGS

8

Lokalny komputer z oprogramowaniem UPSMon

9

Komputer z oprogramowaniem UPSMon
podłączony do internetu z oprghramowaniem

3

UPSMon
Kohfiguracja pracy równoległej z UGS

2

Magistrala komunikacyjna przy pracy równoległej
Ethernet
Sieć WWW (World Wide Web)
6

6

Magistrala komunikacyjna przy pracy równoległej
Podłączenie mocy

9

2
3

Podłączenie Fieldbus do sieci Ethernet
1

Do zarządzania UPS w środowiskach przemysłowych
lub cywilnych, wymagających komunikacji protokołem
Modbus przez Ethernet.
2

1

UPS podłączone do sieci

2

Karta Netman 204 USNETMA204

3

System zarządzania siecią

4

Switch
Ethernet

3
4
1

2

Modbus/TCP przez Ethernet
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Komunikacja z UPS
Podłączenie Fieldbus do sieci Modbus
Strona

Do zarządzanie UPS w środowiskach przemysłowych

1

lub cywilnych wymagających komunikacji protokołem
Modbus poprzez RS485.

2

1

UPS podłączone do sieci

2

Karta Multicom 302 USMULTI302

3

System zarządzania siecią
Ethernet
Modbus/TCP przez Ethernet

1
2

3

1

1
2

Podłączenie Fieldbus do sieci Profibus DP
Do zarządzanie UPS w środowiskach przemysłowych

1

lub cywilnych wymagających komunikacji protokołem
Profibus DP poprzez Ethernet.

2

1

UPS podłączone do sieci

2

Karta Multicom 401 USMULTI401

3

System zarządzania siecią
Ethernet
Profibus DP

1
2

3

1

1
2

137
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Spis treści,
Spis numerów katalogowych
w SPIS TREŚCI
Spis treści

................................................................................................................ Strona 140

Spis numerów katalogowych

........................................................................ Strona 142
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Spis treści
B
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140

O

Bypass zewnętrzny 100A - do 20 kVA (1/1) lub do 40kVA (3/3) -

Obszary zastosowania UPS

14

montaż ścienny

128

Obudowy UPS

80

Bypass zewnętrzny do 16A / 3 kVA - montaż 19“ Rack

126

Ogólne warunki dostawy

Bypass zewnętrzny do 16A / 3 kVA - montaż ścienny

125

Opieka Medyczna i Zdrowotna

Bypass zewnętrzny do 32A / 6 kVA - montaż ścienny

127

Oprogramowanie i akcesoria do UPS

C
Czujniki warunków środowiskowych do UPS

16
107

P
112

PDU do szaf 19"
PDU do UPS

D
Dane akumulatorów RPOWER OGIV

146

130

27
27

Podłączenie FieldBus

137

Połączenia kilku punktów

135
136

Data Center

15

Połączenia magistrali przez Ethernet

Dom i Biuro

14

Połączenia magistrali szeregowej

137

Połączenie punkt w punkt

134

PowerNetGuard – Oprogramowanie monitorujące do UPS

110

G
GENIO Multi Switch ATS 16 A - 1/1 fazę do montażu w szafie 19"

123

Poziomy Eco Energy

GENIO Multi Switch do montażu w szafie 19"

121

Przykłady komunikacji UPS z komputerem lub

GENIO On-line 0,7 kVA do 20 kVA

39

urządzeniami kontrolnymi

I
I/O - karta rozszerzeń do AVARA Multi
Informacje ogólne

12

133

R
118

RTG 100 - Modem GPRS do Zdalnego Monitoringu UPS

119

12
S

K
Kabel połączeniowy ze złączem C19 / C20

27

Konfiguracja kilku systemów mocy w pracy równoległej z STS

136

Konfiguracja pracy rónoległej UPS

135

L
Lista z numerami porządkowymi

140

M

Seria UPS GENIO Eco – 600 VA do 3000 VA

21

T
Tabela doboru akcesoriów do UPS

11

Tabela doboru UPS oraz przełączników

10

Transport 18

UPS - Opis oznaczeń ikon
43

Multi I/O - karta dodatkowa z programowanymi stykami i

UPS Modułowe
UPSMon – Oprogramowanie komunikacyjne do UPS

konwerterem protokołu

117

Multi Panel - Zdalny wyświetlacz do UPS

120

Multicom 301/302 – konwerter protokołów MODBUS/JBUS

114

Multicom 382 – karta ze stykami do komunikatów o stanie i

Urządzenia przemysłowe

115

Multicom 401 – konwerter protokołu PROFIBUS

116

N
111

8
80
108
17

W
Wysoko prądowe akumulatory

alarmach UPS

Netman 204 Plus – Połączenie sieci Ethernet z UPS (SNMP V3)

65

U

Modem GPRS do zarządzania UPS za pośrednictwem mobilnej
sieci telefonicznej GSM

Seria UPS AVARA 10 kVA do 800 kVA

129

Z
Zakres produktów UPS

4

Zakres produktów UPS i Akcesoriów

6

Zasilacze Awaryjne

19

Zdalny Panel z Wyświetlaczem do UPS z Graficznym
Komunikatami i RS232

43

Zestaw do pracy równoległej dla USSP

63

Zestaw kabli AS 400 do UPS iPlug oraz iDialog

118

Zestaw kabli AS400 do UPS

43
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Schrack Digital: Sklep kompetentny i osobisty
Wiedza i serwis całą dobę:

Karty katalogowe, Video oraz dane
techniczne wszystkich produktów
W sklepie internetowym Schrack Online Shop za pomocą aplikacji można znaleźć
szczegółowe informacje, arkusze i dane wszystkich produktów 24 godziny na dobę.
Kanał Video
Filmy montażowe oraz prezentacje naszych produktów odnajdą Państwo na naszej stronie
www.schrack.pl oraz na kanale YouTube www.youtube.com/SchrackTechnikPL

Katalogi Online: Przeglądanie katalogu
w dowolnym miejscu i czasie!
W Sklepie Online odnajdą Państwo najnowsze katalogi rozdziału energii, rozwiązań
oświetleniowych i okablowania strukturalnego. Informacje o dostępności, produktach
i wysyłce są dostępne w każdej chwili, przez cała dobę!
Ponadto kilkadziesiąt katalogów można pobrać z naszej strony lub zamówić do
wysyłki.
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Spis numerów katalogowych
NR.KAT.

Strona
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STRONA

I
IU070130

27

N

NR.KAT.

STRONA

NR.KAT.

STRONA

NR.KAT.

USAB480H4

80

USBB72M1A

38

USMBB32A

USAB480XA0

74

USBC10814

54

USMG15

USAB480YB0

74

USBC10838

54

STRONA

127

NR.KAT.

STRONA

NR.KAT.

STRONA

USMLT40XM5

74

USPRP300ER

43

80

USMLT60

74

USPRP70

43

USMGC120

80

USMLT80

74

USPW1000

58

43

USPW500

58

NLBA007L

131

USAC240A0A

58

USBC19212

54

USMGC30

80

USMMDP300

NLBA012L

131

USAC240N1

63

USBC240A5

54

USMGC60

80

USMSATS

123

USPW600

58

NLBA017

131

USAS400KIT

117

USBC240M1A

58

USMGKBM

80

USMSN

121

USPW600A0

58

NLBA026

131

USBB10807

54

USBC240M5A

58

USMGRELAY

80

USMSS

121

USPW650

58

NLBA028

131

USBB180A5

63

USBYM

125

USMLM10XA0

73

USMULTI301

113

USPW800

58

NLBA033

131

USBB180M4

63

USBYMR

126

USMLM15XA0

73

USMULTI302

113

USRACKGUID

34

NLBA040

131

USBB19207

54

USDD1000A0

54

USMLM20XA0

73

USMULTI382

114

USRTG100

118

NLBA045

131

USBB240A3

54

USDD1000T0

54

USMLT100

74

USMULTI392

117

USSENSIOTD

113

NLBA050

131

USBB240A3A

58

USDD330

54

USMLT10XA0

73

USMULTI401

115

USSENSIOTR

113

NLBA055

131

USBB240A5

54

USDD400

54

USMLT10XA3

73

USMULTIIOB

116

USSENSTD

113

NLBA060

131

USBB240A5S

63

USDD500

54

USMLT10XA5

73

USMULTIIOD

116

USSENSTHD

113

NLBA065

131

USBB240A6A

58

USDD600

54

USMLT10XM1

73

USMULTIPAN

119

USSENSTHR

113

NLBA075

131

USBB240B1

63

USDD650TM0

54

USMLT120

74

USNETMA204

111

USSENSTR

113

NLBA080

131

USBB240M4

63

USDD800A0

54

USMLT12XA0

73

USNPW100

29

USSPH08

63

NLBA090

131

USBB240N1

63

USDD800TM0

54

USMLT12XA3

73

USNPW150

29

USSPH10

63

NLBA100

131

USBB36A3

43

USDVT110A

32

USMLT12XA5

73

USNPW200

29

USSPH10ER

63

NLBA110

131

USBB36A3A

48

USDVT150A

32

USMLT12XM1

73

USNPW60

29

USSPH15

63

NLBA120

131

USBB36B1

43

USDVT200A

32

USMLT12XM5

73

USNPW80

29

USSPH20

63

NLBA134

131

USBB36M1

43

USDVT80A

32

USMLT15XA0

73

USPOWNETG

110

USSPH20ER

63

NLBA150

131

USBB36M1A

48

USID120

25

USMLT15XA3

73

USPOWNLIC

110

USSPHPAR

63

NLBA180

131

USBB480B1

63

USID160

25

USMLT15XA5

73

USPRD100

48

USSPM06

63

NLBA200

131

USBB480XM5

63

USID40

25

USMLT15XM1

74

USPRD150

48

USUPSMON

NLBA260

131

USBB480XM6

63

USID60

25

USMLT160

74

USPRD220

48

USVSD110

38

USBB480XM7

63

USID80

25

USMLT200

74

USPRD220ER

48

USVSD150

38

USBB480YJ8

63

USIDR120

27

USMLT20XA0

74

USPRD300

48

USVSD220

38

USBB480YJ9

74

USIDR60

27

USMLT20XA5

74

USPRD300ER

48

USVSD220ER

38

USBB480YK1

74

USIPLUG60

23

USMLT20XM1

74

USPRP100

43

USVSD300

38

USBB480YK2

74

USIPLUG80

23

USMLT20XM5

74

USPRP100ER

43

USVSD300ER

38

O
OYSBH30012

129

Q
Q7533060

25

U

109

USAB240A0

54

USBB72A3

43

USKITM40X

74

USMLT2INP

74

USPRP150

43

USVSR110

34

USAB240A0A

58

USBB72A3A

38

USKITMG

80

USMLT30XA0

74

USPRP220

43

USVSR80

34

USAB240M1

63

USBB72B1

38

USKITPARML

74

USMLT30XM1

74

USPRP220ER

43

USAB480B1

74

USBB72M1

43

USMBB100A

128

USMLT40XA0

74

USPRP300

43
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Schrack Digital: Sklep Online
Funkcjonalności Sklepu dla Państwa wygody:
PROSTY I
FUNKCJONALNY

Podgląd dokumentów i zamówień
Potrzebują Państwo szybkiego dostępu do wszystkich zamówień z ubiegłego roku?
Albo z innego okresu? W zakładce Moje Konto odnajdą Państwo podgląd
wszystkich faktur, dostaw oraz zamówień!

Dostawa w 24h i śledzenie przesyłek
Track & Trace
Potrzebne Państwu produkty z Centralnego Magazynu w Warszawie dostarczymy
pod wskazany adres w ciągu 24 godzin od zamówienia!

Zestawienia materiałowe
Robią Państwo częste zakupy tych samych produktów? Dzięki zestawieniom
materiałowym ponawianie zamówień jest proste, wystarczy kilka kliknięć!
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Schrack Digital: Live Phone

Dla Androida i iOS

MOBILNE
NARZĘDZIE DLA
PROFESJONALISTÓW!

Łatwe wyszukiwanie produktów
Wyszukiwanie produktów nigdy nie było tak proste! Aby uzyskać informacje
o produkcie, dostępności i cenie, wystarczy wprowadzić nazwę produktu lub
jego numer albo zeskanować kod EAN.
Zintegrowana funkcja skanowania kodu EAN umożliwia automatyczne
odnalezienie informacji o produkcie. Kody do skanowania znajdują się
na produkcie, opakowaniu, a także na wszystkich informacjach handlowych
Schrack oraz etykietach na półkach w punktach sprzedaży STORE.
Funkcja Nawigatora pozwala nawet przy niepełnych danych wyszukiwania
na odnalezienie wszystkich produktów dzięki możliwości ﬁltrowania
parametrów technicznych.
Download for
Android

Dane techniczne produktów
Wszystkie informacje techniczne, instrukcje oraz certyﬁkaty można obejrzeć
na ekranie telefonu lub przesłać do współpracowników. Jednym kliknięciem
można tez dodać produkt do koszyka!

Innowacyjny i wyjątkowy
Wybrane produkty mogą zostać kupione za pomocą smartfona. Nasza
aplikacja pozwala również wybrać, czy Państwa zamówienie ma zostać
dostarczone w wybrane miejsce, czy wolą Państwo odebrać je osobiście
w jednym z naszych sklepów STORE.

Zamówienie i zakup
Download for
IOS

Zamów produkty w sklepie internetowym i zdecyduj czy chcesz odebrać
swoje zamówienie w jednym z wybranej placówki Schrack Store lub
preferujesz dostawę.
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Schrack Digital

Kompetentna i Osobista

www.schrack.pl
Opieka:

Kompetencja:

Osoba kontaktowa jest
zawsze do Państwa
dyspozycji

Pobierz arkusze danych,
zainstaluj wideo klip oraz
szczegółowe informacje na
temat wszystkich produktów

Get Ready.
Get Schrack.

Przyjazny
użytkownikowi:
Dwa kliknięcia, aby dostać
się do produktu
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SCHRACK TECHNIK
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W MISJA SCHRACK TECHNIK

Misją ﬁrmy Schrack Technik jest zaspokojenie potrzeb Klienta w zakresie obsługi techniczno-handlowej
oraz zapewnienie szybkich dostaw produktów i rozwiązań dla przemysłu, elektrotechniki, budownictwa,
bezpieczeństwa, sieci komputerowych, kabli, oświetlenia i systemów fotowoltaicznych.
ELEKTROTECHNIKA
Obudowy i szafy rozdzielcze, wyłączniki ochronne, modułowe aparaty sterownicze
i łączeniowe, ochrona przeciwprzepięciowa, rozłączniki bezpiecznikowe z systemem,
rozdziału mocy do 5000 A, technika zaciskowa i podłączeniowa.
PRZEMYSŁ
Przekaźniki, transformatory i zasilacze, mierniki i liczniki, wyłączniki i rozłączniki mocy,
styczniki i wyłączniki silnikowe, łączniki krzywkowe, aparaty sterownicze i łączeniowe.
BUDOWNICTWO
Osprzęt elektroinstalacyjny, systemy domofonowe i wideodomofonowe,
systemy kontroli dostępu, czujniki ruchu.
BEZPIECZEŃSTWO
Systemy zasilania awaryjnego UPS do 800 kVA, oprawy zasilania awaryjnego,
systemy kompensacji mocy biernej, baterie kondensatorowe, regulatory.
DANE
Okablowanie strukturalne w wersji miedzianej i światłowodowej, systemy kat. 5, 6, 6 A , 7 i 7A
do 1500 mHz, szafy telekomunikacyjne, komponenty aktywne.
KABLE
Kable niskiego napięcia, kable średniego napięcia, kable sterownicze i przemysłowe,
kable i przewody niepalne.
OŚWIETLENIE
Oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie przemysłowe,
oświetlenie architektoniczne, oświetlenie nastrojowe, źródła światła.
FOTOWOLTAIKA
Moduły fotowoltaiczne, inwertery i falowniki, elementy montażowe, ochronniki
przeciwprzepięciowe, kable do systemów fotowoltaicznych, akcesoria i narzędzia.
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INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE O FIRMIE
W WYGODNE ZAKUPY PRZEZ INTERNET

w ZAPEWNIAMY WSPARCIE TECHNICZNE
w Na etapie projektowania

• Przy doborze UPS oraz baterii w celu uzyskania
wymaganych parametrów
• Przy konﬁguracji systemów
• Analizę techniczno – ekonomiczną dla
alternatywnych rozwiązań
w Przy doborze UPS do urządzeń pracujących
w Przy modernizacji serwerowni lub DATA CENTER
w Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji
w Na etapie wykonawstwa
w Przy integracji UPS z systemami pracującymi
w Przy konfigurowaniu monitorowania UPS za pomocą

oprogramowania, kart SNMP, dodatkowych kart
komunikacyjnych do BMS, ModBUS itp.

w Najkorzystniejsze ceny i zarządzanie własnym kontem
w Proste i szybkie zamawianie produktów przez 24 h
w Największy asortyment i najszybsza dostawa w miejsce budowy

w SERWIS TECHNICZNY

w Wybór z ponad 20 000 produktów
w Sprawdzanie dostępności w magazynach w Polsce i Austrii

Realizujemy przeglądy oraz konserwację zasilaczy UPS
w celu zapewnienia ich niezawodnej i bezawaryjnej
pracy.

w Dostęp do informacji technicznych

www.schrack.pl
Dołącz do grona zadowolonych klientów. Zarejestruj się już dziś: sklep.schrack.pl

Regularne przeglądy pozwalają na wczesne wykrycie
usterek i zwiększają niezawodność funkcjonowania
UPS oraz minimalizują ryzyko wystąpienia awarii.

W INFORMACJE OGÓLNE
w ZAKRES PRAC SERWISOWYCH
w Serwis gwarancyjny

• Instalacje nowych UPS
• Uruchomienie UPS i systemów
• Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzeń
• Okresowe przeglądy na podstawie odrębnych
umów

w Serwis pogwarancyjny

• Przeglądy konserwacyjne (czyszczenie urządzeń,
sprawdzenie stanów połączeń)
• Wymiana elementów podlegających okresowej
wymianie (wentylatory, kondensatory, itp.)
• Testy poprawnej pracy

• Naprawy wynikające z warunków gwarancji

• Pomiary parametrów oraz wymiana baterii

• Sprawdzenie wykonania przygotowanej instalacji
elektrycznej

• Pomiary parametrów sieci zasilającej
• Okresowe przeglądy na podstawie odrębnych
umów

-

Wszystkie rysunki wymiarowe pokazane są w ramach dostępnego miejsca na stronie i naley je traktować jako
wskazówkę.
Wszystkie schematy obwodów są schematami ideowymi połączeń, które mają umoliwić lepsze zrozumienie
funkcjonowania i powinny być edytowane / dodane w trakcie planowania projektu.
Wszystkie zdjęcia przedstawiają próbki produktu i są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych.

Jeeli nie określono inaczej, naley stosować obecną wersję Ogólnych Warunków Dostawy wydanych przez
Stowarzyszenie Austriackiego Przemysłu Elektrycznego i Elektronicznego “FEEI”. Kopia tego dokumentu znajdujesię na
końcu katalogu.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tekście, rodzaju lub obrazu; zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian w specyfikacji technicznej produktów.
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FIRMA
CENTRALA WIEDEŃ

UPS – Bezprzerwowe
Zasilanie Energią

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, A-1230 Wien
TEL
+43(0)1/866 85-5900
FAX
+43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

CENTRUM LOGISTYCZNE I KOMPETENCYJNE DLA POLSKI
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Prologis Park Warszawa II, Budynek 2
TEL
+48 22/205 31 00
FAX
+48 22/205 31 11
E-MAIL kontakt@schrack.pl

BIURO HANDLOWE
& STORE WIELKOPOLSKA
ul. Prymasa Augusta Hlonda 5;
61-008 Poznań
TEL
(61) 652 33 60
FAX
(61) 652 33 61

BIURO HANDLOWE
& STORE ŚLASKĄ
ul. Żeliwna 43;
40-599 Katowice
TEL
(32) 363 59 60
FAX
(32) 363 59 61

BIURO HANDLOWE
& STORE WARSZAWA
ul. Staniewicka 5;
03-310 Warszawa
TEL
(22) 205 31 10
FAX
(22) 205 31 11

BIURO HANDLOWE
& STORE POMORZE
ul. Grunwaldzka 613;
80-337 Gdańsk
TEL
(58) 342 28 20
FAX
(58) 342 28 21

BIURO HANDLOWE
& STORE DOLNY ŚLASKĄ
ul. E. Kwiatkowskiego 15;
52-326 Wrocław
TEL
(71) 716 45 30
FAX
(71) 716 45 31

STORE BIAŁYSTOK
ul. Wiejska 65 lok. 10;
15-351 Białystok
TEL
(85) 745 64 80
FAX
(85) 745 64 81

STORE KIELCE
ul. Klonowa 33 lok c;
25-553 Kielce
TEL
(41) 335 55 60
FAX
(41) 335 55 61

BIURO TECHNICZNE
SZCZECIN
ul. Południowa 25B, pokój 420;
71-001 Szczecin
KOM 0 600 336 141
TEL
(91) 453 65 23
FAX
(91) 453 65 23

BELGIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL
+32 9/384 79 92
FAX
+32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

RUMUNIA
SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-410204 Oradea
TEL
+40 259/435 887
FAX
+40 259/412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

SŁOWENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL
+38 6/2 883 92 00
FAX
+38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

BUŁGARIA
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162, Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL
+359/(2) 890 79 13
FAX
+359/(2) 890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

SERBIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
TEL
+38 1/11 309 2600
FAX
+38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.co.rs

CZECHY
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL
+42(0)2/810 08 264
FAX
+42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

CHORWACJA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL
+385 1/605 55 00
FAX
+385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

SŁOWACJA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL
+42 (02)/491 081 01
FAX
+42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

WĘGRY
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL
+36 1/253 14 01
FAX
+36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

UPS – Bezprzerwowe Zasilanie Energią

PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNE

WYGODNE ZAKUPY ONLINE!

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW
z Centrum Logistycznego w Warszawie

w biurze, jak i w podróży z aplikacji Live Phone

K-USV-PL15

w SCHRACK STORE

WWW.SCHRACK.PL
www.schrack.pl

DANE

Get Ready. Get Schrack.

