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SEDIU CENTRAL

UPS – Surse de
alimentare neîntreruptibilă
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E-MAIL info@schrack.at

FILIALE DIN ROMÂNIA
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E-MAIL schrack@schrack.hr
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SK-82104 Bratislava
TEL
+42 (02)/491 081 01
FAX
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SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
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FAX
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E-MAIL schrack@schrack.ba
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SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
PHONE +49 89/999 533 900
FAX
+49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

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

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

POLONIA
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL
+48 22/205 31 00
FAX
+48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

UNGARIA
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

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

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

WWW.SCHRACK.RO

COMANDAŢI ONLINE!

INCLUDE INFORMAŢII DESPRE DISPONIBILITATE

Prin navigare pe site sau de pe mobil
cu aplicaţia Schrack LiVE Phone

Depozit central Bucureşti
Depozit Viena

Stoc Store: Oradea,
Sibiu, Timișoara, Bacău

K-USV-RO15
www.schrack.ro

ECHIPAMENTE

Get Ready. Get Schrack.
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CONDIŢII GENERALE DE LIVRARE
8. Garanţia şi acceptarea obligaţiei de remediere a defectelor
8.1 Odată ce condiţiile de plată convenite sunt îndeplinite, vânzătorul este obligat,
conform prezentelor dispoziţii, să remedieze orice defect existent în momentul
acceptării echipamentului, dacă acesta are la bază erori constructive sau defecte de
material ori de execuţie. Nu se pot face revendicări de garanţie pe baza informaţiilor
incluse în cataloage, prospecte, texte publicitare şi afirmaţiilor verbale sau scrise care
nu au fost incluse în contract.
8.2 Dacă nu au fost convenite termene de garanţie speciale pentru anumite componente
livrate, atunci termenul de garanţie este de 12 luni. Acest lucru este valabil şi pentru
bunurile livrate sau serviciile efectuate pentru bunurile furnizate, care sunt montate
ferm pe clădiri sau pe sol. Calcularea termenului de garanţie începe din momentul
transferării riscurilor conform punctului 6.
8.3 Obligaţiile de garanţie sunt condiţionate de semnalarea în scris a defectelor de către
cumpărător, şi de primirea de către vânzător a acestei notificări. Cumpărătorul
trebuie să dovedească existenţa defecţiunii într-un termen rezonabil şi va pune la
dispoziţia vânzătorului toate materialele şi datele aflate în posesia sa. În cazul
existenţei unei defecţiuni ce intră sub incidenţa condiţiilor de garanţie, conform
punctului 8.1, la primirea unei astfel de notificări, vânzătorul va opta fie pentru
înlocuirea bunului defect sau a pieselor defecte sau pentru repararea acestora la
sediul cumpărătorului, fie pentru returnarea acestora în vederea reparării sau
acordarea unei reduceri de preţ corespunzătoare.
8.4 Toate costurile generate de remedierea defecţiunilor (de ex. pentru montare şi
demontare, transport, casare, timp de deplasare şi lipsă) cad în sarcina
cumpărătorului.
8.5 Pentru lucrările de garanţie la sediul cumpărătorului, acesta din urmă va asigura în
mod gratuit personal auxiliar, instalaţii de ridicare, schele, consumabile şi alte
articole neprevăzute. Piesele înlocuite devin proprietatea vânzătorului.
8.6 Dacă un articol este confecţionat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a
desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
garanţia vânzătorului se limitează numai la neconformitatea cu specificaţiile
cumpărătorului.
8.7 Sunt exceptate de la condiţiile de garanţie acele defectele provocate de asamblări şi
montaje neefectuate de către vânzător, de echipamente necorespunzătoare, de
nerespectarea cerinţelor de instalare şi a condiţiilor de utilizare, de suprasolicitarea
pieselor în afara parametrilor specificaţi de vânzător, de manipularea neglijentă sau
necorespunzătoare şi de folosirea de materiale de consum neadecvate; acest lucru
este valabil şi pentru defectele cauzate de materialele furnizate de către beneficiar.
Vânzătorul nu răspunde nici de daunele provocate de acţiunile terţilor, de descărcări
atmosferice, supratensiuni şi influenţe chimice. Garanţia nu se referă la înlocuirea
pieselor care fac obiectul uzurii naturale. Vânzătorul nu acordă garanţii pentru
vânzarea de bunuri uzate. Garanţia se anulează imediat, dacă, fără acordul scris al
vânzătorului, cumpărătorul însuşi sau un terţ, care nu a fost autorizat în scris şi în
mod expres de către vânzător, aduce modificări sau remedieri la articolele livrate.
8.8 Revendicările privitoare la garanţie se prescriu odată cu expirarea termenului
specificat la punctul 8.2.
8.9 Dispoziţiile menţionate la punctele de la 8.1 la 8.8 se aplică - mutatis mutandis - în
toate cazurile unde obligaţia de remediere a defectelor trebuie acceptată din alte
motive legale.
9. Denunţarea contractului
9.1 Cumpărătorul se poate retrage din contract numai în cazul unei întârzieri provocate
de neglijenţa gravă a vânzătorului şi numai după expirarea unei perioade de graţie
rezonabile. Retragerea din contract trebuie anunţată prin scrisoare recomandată.
9.2 Indiferent de celelalte drepturi ale sale, vânzătorul are dreptul să se retragă din
contract în următoarele situaţii:
a) în cazul excluderii livrării sau dacă începerea sau continuarea prestaţiei conform
contractului devin imposibile din motive imputabile cumpărătorului sau dacă
întârzierea depăşeşte perioada de graţie rezonabilă;
b) dacă au apărut suspiciuni în privinţa capacităţii de plată a cumpărătorului şi dacă
acesta, la cererea vânzătorului, nu efectuează nici plăţi în avans şi nici nu depune
garanţii viabile înaintea livrării, sau
c) dacă, din motivele menţionate la punctul 5.4, termenul de livrare se prelungeşte cu
mai mult de jumătate din termenul de livrare convenit iniţial sau cu cel puţin 6
luni.
9.3 Pentru motivele de mai sus, retragerea este posibilă şi pentru orice parte restantă a
livrării sau a prestaţiei contractate.
9.4 În cazul în care împotriva uneia din părţile contractante se iniţiază procedura de
faliment sau o cerere pentru iniţierea procedurii de faliment este respinsă datorită
activelor insuficiente, cealaltă parte contractantă are dreptul să se retragă din
contract fără acordarea unei perioade de graţie.

9.5 Fără a prejudicia solicitarea vânzătorului pentru plata daunelor respective, inclusiv
costurile premergătoare unui proces în instanţă, la retragerea din contract, livrările sau
prestaţiile integrale sau parţiale se vor factura şi achita conform contractului. Această
prevedere acoperă şi livrările sau prestaţiile care nu au fost încă acceptate de
cumpărător, precum şi acţiunile pregătitoare efectuate de către vânzător. Alternativ,
vânzătorul are totuşi posibilitatea de a solicita returnarea articolelor deja livrate.
9.6 În afara celor de mai sus, orice alte consecinţe pentru retragerea din contract sunt
excluse.
9.7 Exercitarea revendicărilor în baza unei pagube excesive (laesio enormis), unei erori şi
anulării obiectului de către cumpărător este exclusă.
10. Eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
10.1 Cumpărătorul de echipamente electrice şi electronice în scopuri comerciale, cu sediul în
România, îşi asumă obligaţia de a finanţa colectarea şi tratarea deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice în conformitate cu Ordonanţa privind deşeurile de
echipamente electrice, în cazul în care acesta este utilizatorul efectiv al echipamentelor
electrice/electronice. Când cumpărătorul nu este utilizatorul final, acesta va transfera
obligaţia financiară completă către clientul său, pe baza unui contract, şi va transmite
vânzătorului dovada transferului respectiv.
10.2 Cumpărătorul cu sediul în România trebuie să pună la dispoziţia vânzătorului toate
informaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor vânzătorului în calitate de
producător/importator conform §§ 11 şi 24 ale Ordonanţei de reglementare a
gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi Legea gestionării deşeurilor.
10.3 Cumpărătorul cu sediul în România este responsabil faţă de vânzător pentru toate
daunele şi alte dezavantaje financiare suportate de vânzător datorită neîndeplinirii sau
îndeplinirii parţiale de către cumpărător a obligaţiilor sale financiare, precum şi a
oricăror obligaţii care îi revin conform punctului 10. Cumpărătorul trebuie să facă
dovada îndeplinirii acestei obligaţii.
11. Răspunderea vânzătorului
11.1 În afară de legea referitoare la responsabilitatea pentru produs, vânzătorul îşi asumă
responsabilitatea numai pentru produsele care au fost alese să funcţioneze la
parametrii nominali indicaţi în cataloagele Schrack sau în fişele tehnice. Răspunderea
vânzătorului este în limita valorii produsului din factură. Vânzătorul nu va răspunde de
daune provocate de acte de neglijenţă minoră, nici de daune de consecinţă şi daune
pentru pierderi economice, pierderi de economii sau de dobândă sau de daune ce
rezultă din pretenţii ale terţilor împotriva cumpărătorului.
11.2 Vânzătorul nu va răspunde pentru daune în cazul nerespectării condiţiilor de montaj, de
punere în funcţiune şi de exploatare (cum ar fi de exemplu cele din instrucţiunile de
utilizare) sau a condiţiilor de licenţiere.
11.3 Pretenţiile care depăşesc penalităţile contractuale convenite sunt excluse din titlul
respectiv.
12. Drepturile de proprietate industrială şi drepturile de autor
12.1 Dacă un produs este realizat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a
desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
cumpărătorul va compensa vânzătorul şi nu-l va implica în nicio revendicare pentru
încălcarea drepturilor de proprietate industrială solicitate împotriva cumpărătorului.
12.2 Documentaţia de execuţie, cum sunt planurile, desenele şi alte specificaţii tehnice,
precum şi eşantioanele, cataloagele, prospectele, ilustraţiile şi alte materiale similare,
vor fi întotdeauna proprietatea intelectuală a vânzătorului şi vor rămâne sub incidenţa
prevederilor legale referitoare la multiplicare, copiere, concurenţă etc. Punctul 2.2 se
aplică şi pentru documentaţia de proiectare.
13

Generalităţi
În cazul în care anumite prevederi ale prezentului contract sau ale acestor clauze nu
sunt valide, validitatea celorlalte prevederi nu este afectată. Prevederea nevalidă se va
înlocui cu o altă prevedere valabilă, cât mai asemănătoare scopului urmărit.

14

Jurisdicţia şi legislaţia aplicabilă
Orice dispută rezultată din contract - inclusiv litigiile referitoare la existenţa sau
inexistenţa acestora - va cădea în sarcina jurisdicţiei exclusive a instanţei competente
din teritoriul sediului vânzătorului.

USV_red_2015_Kap.01_RO:KabelPreisliste_2006_1 31.07.15 11:16 Seite 3

Cuprins
Gama de produse UPS ...................................................................................................... Pagina

4
Pagina

Accesorii pentru UPS-uri .................................................................................................... Pagina

5

Tabel de selecţie UPS-uri și UPS Switch-uri ........................................................................ Pagina

7

Tabel de selecţie accesorii pentru UPS-uri ........................................................................ Pagina

7

Legendă interpretare simboluri grafice .............................................................................. Pagina 8
Informaţii generale .............................................................................................................. Pagina

9

Domenii de utilizare pentru UPS-uri .................................................................................. Pagina 10
UPS Seria GENIO Eco – 600VA până la 3000VA .......................................................... Pagina 18
UPS Seria GENIO Online 0,7kVA până la 10kVA ............................................................ Pagina 35
Software și accesorii pentru UPS-uri .................................................................................. Pagina 52
Exemple de comunicaţie între UPS și PC sau UPS și unitate de control ............................ Pagina 76
Index cu codurile de comandă .......................................................................................... Pagina 81

3

USV_red_2015_Kap.01_RO:KabelPreisliste_2006_1 31.07.15 11:16 Seite 4

Gama de produse UPS
w GENIO iPlug
Pagina

600 – 800VA

w GENIO iDialog / iDialog Rack
400 – 1600VA

w GENIO Net Power
600 – 2000VA
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Pagina 18

w GENIO Flex Plus Tower
800 – 2000VA

Pagina 26

w GENIO Tower
700 – 3000VA

Pagina 35

Pagina 20, 22

w GENIO Flex Plus Rack
800 – 1100VA

Pagina 29

w GENIO Dual Midi

Pagina 24

w GENIO Flex Plus Dual
1100 – 3000VA

Pagina 31

w GENIO Dual Maxi

1 – 3kVA

Pagina 40

3,3 – 10kVA / 6,5 – 10kVA

Pagina 45
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Accesorii pentru UPS-uri
w UPSMon – Software de comunicaţie
pentru UPS-uri

w Netman 204 Plus – Modul comunicaţie
Ethernet pentru UPS-uri (SNMP V3)

w Senzori de condiţii ambientale pentru
UPS-uri

Pagina
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w US Multicom 301/302 –
Convertor protocol MODBUS/JBUS

Pagina 58

w US Multi I/O – Card cu contacte
programabile & convertor protocol

Pagina 61

Pagina 56

w US Multicom 382 – Modul de ieșire digital
pentru semnalizare stare și alarme UPS-uri

Pagina 59

w RTG 100 – Modem GPRS pentru
monitorizare la distanţă UPS-uri

Pagina 62

Pagina 57

w US Multicom 401 –
Convertor protocol PROFIBUS

Pagina 60

w Multi Panel – Panou comandă de la
distanţă pentru UPS-uri

Pagina 63
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Accesorii pentru UPS-uri

Pagina

w GENIO Multi Switch
cu montaj în rack de 19"

w GENIO Multi Switch ATS
cu montaj în rack de 19", 16A - 1/1 fază

w Montant glisant universal pentru rack 19"
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w Bypass de serviciu 16A cu montaj în rack
(UPS de maxim 3kVA)

Pagina 69

w Bypass de serviciu 100A cu montaj mural
(UPS de maxim 20kVA 1/1 fază sau
40kVA 3/3 faze)

Pagina 72

Pagina 66

w Bypass de serviciu 16A cu montaj mural
(UPS de maxim 3kVA)

Pagina 70

w Acumulatori de mare curent

Pagina 73

Pagina 68

w Bypass de serviciu 32A cu montaj mural
(UPS de maxim 6kVA)

Pagina 71

w Acumulatori RPOWER OGIV cu viaţă
lungă 10-12 ani

Pagina 74
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Tabel de selecţie UPS-uri și UPS Switch-uri, accesorii pentru UPS-uri
W TABEL DE SELECŢIE UPS-URI ȘI UPS SWITCH-URI
Pagina
Pagina
Surse de emergenţă

Industrie

Medical/îngrijire sănătate

Centre de calcul

Casnice/birouri

EPO

Transformator pe ieșire

Contacte libere de potenţial

Fără transformator

RS232

Recomandate pentru

USB

Service 1st start

Plug & play

Energy Share

Acumulatori interni

Hot Swap

Montabil în paralel

Opţionale

Slot comunicaţie

Instalare

Bypass manual

Inst. Byp.

Online

Line interactive

Offline

Tip

3:3

3:1

1:3

Număr de faze

1:1

Putere

GENIO
iPlug USIPLUG..

600 - 800VA

•

•

T

•

•

•

•

•

18

iDialog USID..

400 - 1600VA

•

•

T

•

•

• std. •

•

20

iDialog Rack USIDR

600 - 1200VA

•

•

R

•

•

• • •

•

22

Net Power USNPW..

600 - 2000VA •

•

T

•

•

• std. •

Flex Plus Tower USDVT..A

800 - 2000VA •

•

T

1

• •

•

• • •

opt.

Flex Plus Rack USVSR

800 - 1100VA

•

•

R

1

• •

•

• • •

opt. • • •

29

Flex Plus Dual USVSD..

1100 - 3000VA •

•

T/R

1

• • • •

• • •

opt. • • •

31

Tower USPRP

700 - 3000VA •

T

1

Dual Midi USPRD..

1 - 3kVA

•

Dual Maxi USDD..

3,3 - 10kVA

•

Dual Maxi USDD..TM

6,5 - 10kVA

Multi Switch USMS.

16A

•

R

•

part.

Multi Switch ATS USMSATS 16A

•

R

•

part.

•

•

•

•

• • •

opt.

• • •

35

1

• • • •

• • •

opt. • • • • • •

40

• T/R

1

• • •

• • •

opt. • • • • • •

45

• T/R

1

• • •

• • •

opt. • • • • • •

45

std.

•

64

std.

•

66

part ... parţial, opt ... opţional, std ... inclus standard

W TABEL DE SELECŢIE ACCESORII PENTRU UPS-URI

MANUAL BY-PASS 100A

USMBB100A

USMBB32A

MANUAL BY-PASS 32A

MANUAL BY-PASS 16A
RACK USBYMR

MANUAL BY-PASS 16A

USBYM

Şine pentru montaj19"

USRACKGUID

Modem GPRS

RTG 100

Panou de comandă LCD detașat

Pagina

MULTIPANEL

INTERFEŢE
AS400

MULTI I/O Box Relay I/O
Card & interfaţă modbus/Jbus

Interfaţă Profibus DP

MULTICOM 401

Placă cu relee I/O

MULTICOM 382

Placă interfaţă Modbus/Jbus

MULTICOM 302

Interfaţă Modbus/Jbus

Card Ethernet-SNMP

MULTICOM 301

NETMAN 204 Plus

Software de monitorizare

Accessories

POWER NETGUARD

Software pentru shutdown

UPS Mon

Software

GENIO
•

iDialog USID..

•

iDialog Rack USIDR

•

Net Power USNPW..

•

Flex Plus Tower USDVT..A

•

Flex Plus Rack USVSR
Flex Plus Dual USVSD..

18
20
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tower USPRP

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dual Midi USPRD..

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dual Maxi USDD..

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dual Maxi USDD..TM

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Multi Switch ATS USMSATS
part ... parţial

•
•

22
24

•

Multi Switch USMS.

•

•

•

24
26

• T/R

Tip instalare: T = turn, R = rack, T/R = turn/rack, M = modular

iPlug USIPLUG..

•
•

26
•

•

29
31

•
•

•

35
•

part. part. part.
part. part.

40
•

45
45

•

64

•

66

•

7
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Legendă interpretare simboluri grafice
Număr faze

Opţiuni

Pagina

8

1 fază intrare și ieșire

3 faze intrare, 1 fază ieșire

1 fază sau 3 faze intrare, 1 fază ieșire

Tip
UPS Off-line (tensiune și frecvenţă dependentă de sursă)
întrerupere la comutare
UPS Interactivă de reţea (tensiune independentă) întrerupere scurtă la comutare, reglare automată tensiune (AVR)
UPS On-line (tensiune și frecvenţă independentă) fără întrerupere la comutare, tensiune de ieșire constant sinusoidală

Instalare

UPS cu certificare UL

UPS testat GS

Hot Swap: acumulatorii pot fi înlocuiţi fără deconectarea
echipamentului de la reţea
UPS disponibil cu capacitoare SuperCap în loc de
acumulatori
EnergyShare – prize programabile pentru reducerea
consumului pe durata operării pe acumulatori
Plug and play – instalarea UPS-ului nu necesită personal
calificat
La instalare și punere în funcţiune este necesară prezenţa
personalului calificat

Tower – UPS-ul se montează în poziţie verticală
Interfaţă USB

Rack – UPS-ul se montează în rack de 19"
Tower/Rack – UPS-ul poate fi montat atât în poziţie verticală
cât şi în rack de 19"; ecranul echipamentului se rotește
conform poziţiei de montaj

Forma de undă a tensiunii de ieșire
Formă de undă cvasisinusoidală
Potrivită pentru: echipamente cu sursă de alimentare în
comutaţie
Formă de undă sinusoidală

Montaj pe perete

Eco Level

Recomandate a fi utilizate la

UPS Eco Level clasificare = 1

UPS-uri pentru aplicaţii rezidenţiale și birouri mici

UPS Eco Level clasificare = 2

UPS-uri pentru centre de calcul

UPS Eco Level clasificare = 3

UPS-uri pentru aplicaţii medicale și îngrijirea sănătăţii

UPS Eco Level clasificare = 4

UPS-uri pentru aplicaţii industriale

UPS Eco Level clasificare = 5

UPS-uri pentru aplicaţii în transport
(căi ferate, aeroporturi, marine)

UPS Eco Level clasificare = 6

UPS-uri pentru aplicaţii în transport
(căi ferate, aeroporturi, marine)
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Informaţii generale
W NIVELE ECO ENERGY (ECO ENERGY LEVELS)
Pagina
Sursele de energie UPS de la Schrack
Technik alimentează în ziua de azi unele din
cele mai critice centre de date și servere.
Managementul energiei este critic în aceste
împrejurări. Costurile aferente exploatării
trebuie menţinute la minim fără a compromite
alimentarea cu energie sau disponibilitatea.
Cu alte cuvinte, sistemele trebuie sa fie
capabile să asigure, în ciuda condiţiilor
externe, alimentarea consumatorilor în
parametri.
Echipamentele trebuie să funcţioneze la cel
mai ridicat nivel de eficienţă pentru a reduce
solicitarea sursei de energie, critică pentru
producţie și pentru a optimiza consumul de
energie.

Astfel UPS-urile de la Schrack Technik au
fost întotdeauna în concordanţă cu cel mai
ridicat nivel de eficienţă în sensul conservării
și folosirii energiei. Ele sunt clasificate în
șase nivele, fiecare corespunzând nivelului
de eficienţă al UPS-ului, respectând Codul
de Conduită Europeană (European Code of
Conduct) cunoscut sub denumirea de "ECO
Energy Levels".
ECO Energy Levels este o unealtă
implementată de Schrack Technik pentru a
ușura identificarea produsului cu cel mai
ridicat nivel de eficienţă în sensul
conservării și folosirii energiei. Cele șase
nivele au fost recent actualizate pentru a fi
în concordanţă cu noile reglementări
stringente CoC valabile pentru 2013-2014.

ECO Mode

ECO
Mode

< standard CoC

Graficul ECO Energy Level demonstrează
că un UPS mai eficient are capacitatea de a
economisi energie, ceea ce duce la
amortizarea rapidă a costurilor investiţiei,
comparat cu un UPS de eficienţă standard.
De asemenea demonstrează că un UPS
eficient reduce considerabil emisiile de CO2.

ECO
Mode

ECO
Mode

CoC le ve l

Modul de funcţionare ingenioasă Smart
Mode reprezintă o metodă adiţională de
îmbunătăţire a eficienţei pentru a optimiza
nivelul ECO Energy Level.
ECO Energy Level implementat de Schrack
Technik este mai mult decât o teorie. Este un
sistem ce indică clar în ce fel un UPS cu
calificare înaltă (nivelul 4, 5 și 6) este mai
eficient, producând beneficii financiare și de
mediu.

= standard CoC

> standard CoC

9
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Rezidenţiale și birouri

Avantaje
• Consum scăzut de energie
• Amprentă la podea redusă
• Comunicaţii avansate

w GENIO iPlug

w GENIO Net Power

w GENIO Flex Plus Tower

w GENIO Flex Plus Dual

w GENIO Tower

w GENIO Dual Midi

Aplicaţii
• Sisteme de divertisment
• PC
• Conexiuni xDSL
• Case de marcat

W REZIDENŢIALE ȘI BIROURI
Domeniu de utilizare al UPS-urilor
Piaţa de clădiri rezidenţiale și de birouri
(cunoscută și ca SoHo - prescurtare de la
Small office Home office) devine din ce în
ce mai importantă, acoperind sectoare cum
ar fi meseriașii, întreprinderile mici și
liber-profesioniștii care lucrează de acasă.
La fel de importanţi sunt consumatorii
casnici, care odată cu creșterea numărului
de aparatură electronică și media, necesită
energie electrică de calitate superioară,
lipsită de distorsiuni și întreruperi.

Technik, proiectate să atingă cea mai bună
eficienţă energetică și cel mai scăzut impact
asupra mediului înconjurător, în timp ce
asigură cele mai ridicate performanţe posibile.

Amprentă la podea redusă
Proiecţia redusă pe podea a UPS-urilor de
la Schrack Technik permite instalarea lor
oriunde în zona birourilor, fără a ocupa loc
preţios în căminul sau biroul clientului. De
asemenea sunt disponibile și variante cu
montaj în rack.

Consum de energie scăzut

Funcţionare sinelţioasă

Reducerea consumului de energie a devenit
o obligaţie morală totodată și o necesitate
ecologică. Ca atare este necesară alegerea
unor UPS-uri ce înglobează tehnologie
"verde", cum sunt cele oferite de Schrack

La locul de muncă precum și acasă,
funcţionarea silenţioasă a echipamentului
este foarte importantă. Prin urmare, UPSurile noastre sunt dotate cu sisteme cu microprocesoare sofisticate capabile să reducă

turaţia ventilatoarelor și să le oprească din
funcţionare atunci când nu este nevoie de
ele. Întreaga gamă de produse offline
folosește componente de înaltă frecvenţă
fără părţi în mișcare, ceea ce le face
silenţioase în funcţionare. Nivelul de zgomot
al UPS-urilor este echivalent cu 0 dbA.

Comunicaţie facilă
UPS-urile de la Schrack Technik sunt
echipate cu porturi USB și RS232, care
asigură management și comunicare în
vederea protejării datelor și păstrării reţelei
IT în condiţii optime. Tipurile de UPS-uri cu
tehnologie line interactive și online sunt
echipate și cu sloturi adiţionale pentru
comunicaţii prin care sunt asigurate diverse
funcţionalităţi de comunicare oferite de
Schrack Technik.
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Domenii de utilizare ale UPS-urilor
Produse recomandate

Centre de calcul

Avantaje
• Disponibilitate de top
• Consum scăzut de energie
• Amprentă redusă la podea
• Flexibilitate în configuraţie

Pagina
w GENIO Flex Plus Rack

w GENIO Flex Plus Dual

w GENIO Dual Midi

w GENIO Dual Maxi

w GENIO Multi Switch

w GENIO Multi Switch ATS

Aplicaţii
• Centre de calcul
• Centre de Servere
• Baze de stocare date extinse
• Telecomunicaţii și IT
• Bănci și asigurări

W CENTRE DE CALCUL
Domeniu de utilizare al UPS-urilor
Centrele de calcul sunt printre cele mai
importante active ale unei companii,
structură de care depinde întreaga
organizaţie. Astfel, centrele de calcul trebuie
configurate în așa fel încât să funcţioneze în
siguranţă tot timpul și în toate condiţiile,
pornind de la executarea corectă a cablării
electrice și respectând criteriile precise de
calitate.

proiectată, acest nivel de disponibilitate
poate fi atins. UPS-urile trebuie să fie
versatile, compacte și să permită
funcţionarea în paralel, pentru a asigura
flexibilitatea cerută. Ele trebuie să fie
capabile să suporte toate tipurile de sarcini,
atât cele inductive cât și cele capacitive.
UPS-urile trebuie totodată să aibă
capacitatea de a se integra în sistem
împreună cu celelalte componente (de ex.
generatoare).

Disponibilitate
Conform standardului TIER disponibilitatea
sistemului trebuie să fie între 99.9 și 99.999
%. Nu este permisă oprirea sistemului.
Folosind UPS-uri de înaltă calitate de la
Schrack Technik într-o configuraţie bine

Consum de energie
Reducerea consumului de energie a devenit
o obligaţie morală totodată și o necesitate
ecologică pentru toate tipurile de afaceri.
Ca atare este necesară alegerea unor UPS-

uri ce înglobează tehnologie "verde",
proiectate să atingă cea mai bună eficienţă
energetică și cel mai scăzut impact asupra
mediului înconjurător, în timp ce asigură
cele mai bune performanţe posibile. Cu
ajutorul ECO Energy Levels se pot identifica
produsele Schrack Technik cele mai eficiente.

Cerinţe de spaţiu
În centrele de calcul este critică optimizarea
spaţiului disponibil. Virtualizarea serverelor
este de ajutor, dar totodată este importantă
și alegerea UPS-ului cu amprentă redusă la
podea pentru a evita risipa de spaţiu
valoros. Produsele din familiile AVARA Multi
și AVARA Plus HIP sunt cele cu cea mai mică
amprentă la sol de pe piaţă.

11
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Medicină și îngrijirea sănătăţii

w GENIO Tower

w GENIO Dual Midi

w GENIO Dual Maxi

Avantaje
• Eficienţă și siguranţă maximă pentru
aplicaţii critice
• Robusteţe și fiabilitate
• Compatibilitate cu standardele aplicabile

Aplicaţii
• Sisteme Backup și surse de emergenţă
• Laboratoare medicale
• Spitale

W MEDICINĂ ȘI ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂŢII
Din ce în ce mai multe domenii de afaceri
depind de echipamente electronice.
Sistemele medicale și pentru îngrijirea
sănătăţii se bazează puternic pe tehnologiile
digitale. Datorită naturii critice a acestor
aplicaţii, care sunt în legătură directă cu
starea de sănătate a pacienţilor și clienţilor,
serviciile și infrastructura trebuiesc proiectate
în așa fel încât să asigure nivelul maxim de
fiabilitate și siguranţă în funcţionare.

trebuie să asigure imunitate faţă de
influenţele externe și să asigure siguranţa
pacientului, asigurând compatibilitate cu:
gradul de protecţie IP, izolaţie electrică pe
intrare/ieșire, să permită utilizarea
transformatoarelor de separaţie și a
sistemelor de monitorizare. Schrack Technik
răspunde cerinţelor de mai sus cu produse
care satisfac toate cerinţele de putere și
securitate asociate diferitelor aplicaţii
medicale și de îngrijire a sănătăţii.

Eficienţă și siguranţă

Fiabilitate

În concordanţă cu reglementările aplicabile
acestui sector de activitate, toate
echipamentele medicale trebuie să
îndeplinească standarde stringente de
siguranţă. Bazat pe tipul de aplicaţie UPS-ul

In context medical serviciile fiabile sunt
critice și ca atare alegerea UPS-ului trebuie
să favorizeze cea mai bună soluţie tehnică
(online double conversion). Aceasta
garantează compatibilitate cu toate nivelele

Domeniu de utilizare al UPS-urilor

de arhitectură destinate creșterii
disponibilităţii și elasticităţii sistemului
(paralelibilitate, suportarea modului de
funcţionare redundant conform standardului
TIER). Continuitatea alimentării cu energie
nu poate fi garantată decât dacă UPS-ul
este dotat cu sistem de monitorizare și
control, sistem ce trebuie să fie flexibil și
capabil să adopte diferite sisteme și
protocoale instalate în infrastructura
medicală. Schrack Technik își dezvoltă,
testează și perfecţionează produsele
precum și sistemele de monitorizare și
control, garantând flexibilitate completă
relativ la o gamă largă de protocoale și un
răspuns prompt la orice pretenţie privind
interfaţarea.
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Domenii de utilizare ale UPS-urilor
Produse recomandate

Industrie

Pagina
w GENIO Tower

w GENIO Dual Midi

w GENIO Dual Maxi

Avantaje
• Fiabilitate și robusteţe
• Parametrizabile individual
• Timpi de autonomie mari
• Suport ModBus și Profibus

Aplicaţii
• Producţie și control proces
• Centrale electrice
• Tratarea apei
• Petrol și gaze
• Sisteme standby/backup

W INDUSTRIE
Domeniu de utilizare al UPS-urilor
Instalaţiile industriale complexe sunt
deosebit de critice și ca atare se dorește un
nivel excepţional de disponibilitate și
fiabilitate în toate condiţiile de funcţionare și
de mediu. UPS-ul este o componentă
fundamentală al sistemului, garantând
continuitatea alimentării cu energie, starea
de funcţionare a sistemului și siguranţă.

Fiabilitate
Continuitatea alimentării cu energie este
fundamentală în sectorul industrial. Lipsa
energiei sau defectarea sistemului de
monitorizare/control nu este o opţiune. Ca

urmare, UPS-uri de înaltă calitate furnizate
de Schrack Technik sunt folosite în acest
sector. Acestea sunt versatile, avansate
tehnologic și dedicate a fi folosite în condiţii
ambientale dificile (temperatură, umiditate,
fluctuaţii de tensiune, etc.).

Robusteţe
In sectorul industrial adesea sunt cerute
UPS-uri care să fie compatibile cu standarde
mecanice stringente (grad de protecţie
IP > 21, rezistenţă la vibraţii, stabilitate
structurală). Pe lângă reglementările
generale, deseori în aplicaţiile industriale se
solicită folosirea filtrelor, conectorilor izolaţi,

cablurilor speciale (fără halogen, etc.) ori a
sistemelor de fixare performante cu
rezistenţă crescută şi stabilitate mecanică.

Flexibilitate și parametrizare
UPS-urile Schrack sunt "flexibile", de ex. ele
pot fi folosite cu diverse tipuri de surse de
curent (1 fază, 3 faze, cu sau fără
conductor de nul). Pot fi dotate nu doar cu
transformatoare de separaţie, dar și cu
redresoare și bypass. Sunt compatibile cu o
variată gamă de protocoale de comunicaţie
pentru control la distanţă și pot fi fabricate în
conformitate cu necesităţile infrastructurii
existente.

13
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Transporturi

w GENIO Tower

w GENIO Dual Midi

w GENIO Dual Maxi

Avantaje
• Continuitate pentru aplicaţii critice
• Adaptabilitate flexibilă oricărei reţele de
alimentare
• Adaptabilitate flexibilă după natura sarcinii
• Robusteţe maximăe

Aplicaţii
• Căi ferate
• Aeroporturi
• Porţi de taxare
• Marină

W TRANSPORTURI
Domeniu de utilizare al UPS-urilor
Topologia infrastructurii sectorului de
transporturi devine din ce în ce mai avansată
și complexă, deoarece se impun o
disponibilitate și fiabilitate maximă indiferent
de condiţiile de mediu. UPS-ul și continuitatea
alimentării cu energie sunt cruciale în
garantarea continuităţii operării și menţinerea
calităţii serviciilor.

Flexibilitate în instalare
Toate aplicaţiile în sectorul transporturi au
reglementări, necesităţi și standarde foarte
specifice. Drept urmare este fundamental ca
UPS-urile sa poată fi adaptate la diferite surse
de energie (monofazată, trifazată, cu sau fără
conductor de nul) și ca ele să fie compatibile

cu diverse protocoale de comunicaţie pentru
control la distanţă, iar acestea să fie
cuprinzătoare și fiabile.

Robusteţe generală
Necesitatea asigurării alimentării continue cu
energie solicită un nivel ridicat de
compatibilitate cu standarde mecanice
stringente (grad de protecţie IP, rezistenţă la
vibraţii, stabilitate structurală). Deseori se
solicită folosirea filtrelor, conectorilor izolaţi,
cablurilor speciale ori a sistemelor de fixare
performante cu rezistenţă crescută şi stabilitate
mecanică. Schrack Technik este capabil să
ofere soluţii particulare ce satisfac
reglementările sau cerinţele speciale de
funcţionare.

Fiabilitate
Funcţionarea continuă este fundamentală în
sectorul transporturilor. Nu sunt acceptate
întreruperi în alimentarea cu energie electrică
sau în sistemul de monitorizare/control. Acest
nivel de continuitate poate fi garantat folosind
sisteme de UPS-uri de înaltă calitate și cu
posibilitatea conectării în paralel, care sunt
capabile să funcţioneze în condiţii
ambientale dificile (temperatură, fluctuaţii de t
ensiune, solicitări mecanice de tragere/
comprimare,etc.). Schrack Technik cu gama
de produse cu și fără transformatoare, este
capabil să satisfacă cele mai diverse și
complexe cerinţe, asigurând continuitatea
funcţionării și liniștea sufletească a
pasagerilor.
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Surse de emergenţă

Pagina
w GENIO Tower

w GENIO Dual Midi

w GENIO Dual Maxi

Avantaje
• Fiabilitate ridicată
• Conform cu standardul EN 50171
• Durata de viaţă a acumulatorilor este de
10 ani conform Eurobat (la 20°C)
• Carcasele sunt conforme cu standardul
EN 60598-1
• Diagnostizare avansată

Aplicaţii
• Spitale
• Gări
• Stadioane și terenuri de sports
• Malluri
• Școli
• Clădiri publice

W SURSE DE EMERGENŢĂ
Domeniu de utilizare al UPS-urilor
Sistemul de UPS-uri centralizat al Schrack
Technik este proiectat pentru clădiri la care
sunt aplicabile standarde și reglementări din
cele mai stringente. Proiectate și realizate în
concordanţă cu standardul EN 50171 CPS
(Central Power Supply systems) și alte
reglementări și directive, aceste sisteme
garantează funcţionarea iluminatului în caz
de emergenţă. La fel, ele pot fi folosite ca și
surse de emergenţă/backup și în aplicaţii
cum ar fi:
• Sisteme de prevenire incendii
• Sisteme de detectare alarmă și
emergenţe

• Exhaustoare de fum
• Sisteme de detecţie monoxid de carbon
• Sisteme de securitate particularizate și
instalaţii în zone critice

• Calităţi de diagnosticare avansate
(informaţii pe display)
• Interfaţă notificare alarme
• Curent mare de scurtcircuit

Principalele avantaje ale UPS-urilor pentru
emergenţă și backup de la Schrack Technik
sunt:
• Timp de autonomie de până la 3 ore
(și peste, la cerere)
• Timp de încărcare acumulatori sub
12 ore
• Sistem de monitorizare acumulatori
• Izolare galvanică input/output
(opţional)

În acestea se concentrează experienţa
Schrack Technik dobândită de-a lungul
anilor în aplicaţiile standby și backup power
supply, prin miile de sisteme instalate peste
tot în lume. Alternativ Schrack oferă sisteme
de putere redusă și centralizate compatibile
cu EN50171, ÖVE E8002-1 și TRVB E 102.
Dacă sunteţi interesaţi, vă rugăm studiaţi
catalogul nostru "ILUMINAT DE
EMERGENŢĂ"
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600-800 VA

USIPLUG80

USIPLUG60

USIPLUG60

w SCHRACK-INFO
GENIO iPlug este soluţia ideală pentru protejarea aparatelor
casnice și de birou. Dimensiunile compacte și versatilitatea, fac
aparatul GENIO iPlug un dispozitiv potrivit pentru multe aplicaţii,
inclusiv aparate casnice, pentru a proteja împotriva vârfurilor
de tensiune și a întreruperii sursei de alimentare. Atunci când
tensiunea de alimentare dispare, consumatorii sunt alimentaţi de la
un invertor producând undă cvasisinusoidală, pentru un interval de
timp. Acest timp este suficient pentru a opri aparatele IT, utilizând
softul de monitorizare și shutdown UPSMon5. UPSMon5 se poate
descărca gratuit de la adresa www.ups-technet.com.

w Design versatil, robust și inovator

primare, chiar dacă oprirea s-a datorat descărcării complete a
acumulatorilor în urma întreruperii sursei primare (Auto Restart).

w Protecţia mediului
Din considerente de economie de energie, am inclus un buton de
oprire la seria GENIO iPlug cu ajutorul căruia se poate deconecta
aparatul în cazul unei perioade lungi de inactivitate.

w Aplicaţii
Monitoare LCD, calculatoare personale, afișoare, imprimante,
scannere și aparate fax.

w Avantaje

Construcţia compactă și ergonomică a seriei GENIO iPlug permite
o instalare ușoară în medii casnice și industriale.

Ȋ Compact și ergonomic

iPlug este extrem de versatil datorită managementului inovativ al
cablurilor care permite o instalare ordonată și ușoară.

Ȋ 3 prize protejate împotriva supratensiunii consumatorilor
având curenţi mari de pornire (laserprintere,…)

w Comunicaţie facilă
Software-ul UPSMon permite oprirea în siguranţă a aparatelor
IT conectate în cazul defectării sursei primare. UPSMon asigură
managementul eficient și intuitiv al UPS-ului folosind vizualizarea
grafică a parametrilor importanţi de funcţionare.

w Restart automat
UPS-ul repornește automat după restabilirea sursei de alimentare

Ȋ 5 prize protejate de lipsa tensiunii

Ȋ Posibilitate de pornire a UPS-ului în absenţa tensiunii de
alimentare principale (Cold Start)
Ȋ Acumulatorii pot fi înlocuiţi de utilizator (Battery Swap)
Ȋ Port USB
Ȋ Se poate instala pe podea sau pe birou
Ȋ Cablul de alimentare inclus în furnitură
Ȋ Protecţie la scurtcircuit încorporată
Ȋ Auto restart (la revenirea tensiunii sau la descărcarea
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Ȋ Sigiliu GS/Nemko
Ȋ Soft de monitorizare și shutdown UPSMon pentru sistemele de
operare Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac
OS X și Sun Solaris
Ȋ Plug and play

w Detalii

w Key
A Prize roşii cu filtre: Protejate numai împotriva supratensiunilor
Prize cu protecţie UPS (sunt sub tensiune chiar dacă UPS-ul
B
pierde alimentarea)
C Prize IEC cu protecţie UPS
D Port de comunicaţie USB
E Siguranţă fuzibilă

w Date tehnice
MODEL
PUTERE
INTRARE
Tensiune nominală
Toleranţa tensiunii de alimentare
Frecvenţă
IEŞIRE
Tensiunea în timpul funcţionării pe reţea
Tensiunea în timpul funcţionării pe acumulatori
Frecvenţa în timpul funcţionării pe acumulatori
Formă de undă
ACUMULATORI
Tip
Timp de reîncărcare
ALTE CARACTERISTICI
Masă netă (kg)
Masă brută (kg)
Dimensiuni (lxAxÎ) (mm)
Dimensiuni cu ambalaj (lxAxÎ) (mm)
Protecţii
Communicaţie
Prize de ieşire
Standarde
Certificate
Temperatura de funcţionare
Culoare
Altitudine şi umiditate relativă
Accesorii incluse

USIPLUG600
600VA/360W

USIPLUG800
800VA/480W
220-240 VAC
230 VAC (+20/-25%)
50/60 Hz cu selecţie automată
230 VAC (+20/-25%)
230 VAC (+/- 10%)
50 sau 60 Hz (+/- 1%)
Pseudo Sinusoidală

VRLA AGM, fără întreţinere, pe bază de plumb
6-8 ore
3,7
4

4,1
4,4

185 x 313 x 99
260 x 380 x 140
Acumulatori descărcaţi excesiv - supracurent - scurtcircuit
USB
6 prize (Schuko sau standard Italian sau Francez sau Britanic) + 2 IEC 320
EN 62040-1-1 and Directive 2006/95/EC; EN 62040-3
EN 62040-2 şi Directiva 2004/108 EC
CE; GS/NEMKO pe versiunea Schuko
0 °C / +40 °C
Negru
max. 6000 m altitudine, < 95% fără-condensare
Cablu de alimentare, manual de utilizare

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

GENIO iPlug (Modele de birou)
600VA / 360W / sarcină 100%: 4min. / sarcină tipică: 7min.

USIPLUG60

800VA / 480W / sarcină 100%: 3min. / sarcină tipică: 5min.

USIPLUG80

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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400-1600VA

USID160

w SCHRACK-INFO
Seria GENIO iDialog este soluţia ideală pentru protecţia
calculatoarelor personale și a perifericelor în reședinţe și
birouri. GENIO iDialog are un preţ redus, este simplu de
instalat și este dedicat pentru protejarea aparatelor electronice
cum ar fi:
Ȋ Componente IT ca PC-uri, centre media și periferice,
televizoare, home cinema, receptoare satelit și DVB-T, DVD
playere și recordere
Ȋ Modemuri și routere xDSL
Ȋ Aparate electro-casnice mici.

w Funcţionare silenţioasă
UPS-ul este silenţios în funcţionare (0 dbA), datorită utilizării de
componente de înaltă frecvenţă și datorită faptului că nu folosește
ventilatoare sau alte componente în mișcare.

w Comunicaţie facilă
Software-ul UPSMon permite oprirea în siguranţă a aparatelor
IT conectate în cazul defectării sursei primare. UPSMon asigură
managementul eficient și intuitiv al UPS-ului folosind vizualizarea
grafică a parametrilor importanţi de funcţionare.

w Restart automat
UPS-ul repornește automat după restabilirea sursei de alimentare
primare, chiar dacă oprirea s-a datorat descărcării complete a
acumulatorilor în urma întreruperii sursei primare (Auto Restart).

w Environmentally Friendly ECO Line
Din considerente de economie de energie, am inclus un buton
de oprire la seria iDialog cu ajutorul căruia se poate deconecta
aparatul în cazul unei perioade lungi de inactivitate.

w Avantaje
Ȋ Consum redus de energie și eficienţă de 99%
Ȋ Protecţie și fiabilitate maximă pentru calculatoarele conectate
datorită softului de monitorizare și shutdown UPSMon, ce
poate fi descărcat liber de la adresa www.ups-technet.com.
Ȋ Poate fi instalat pe calculatoare rulând sisteme de operare
Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X și Sun
Solaris.
Ȋ Datorită dimensiunii reduse GENIO iDialog poate fi amplasat
oriunde pe birou, pe podea sau într-o altă parte a locuinţei.
Ȋ Funcţionare silenţioasă: GENIO iDialog este de asemenea
potrivit pentru a proteja aparatele digitale non profesionale
cum sunt sistemele home cinema, DVD playere, receptoare
satelit și DVB-T.
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Prize cu protecţie UPS (rămân sub tensiune chiar dacă UPS-ul pierde alimentarea)
Port serial RS232
Port de comunicaţie USB
Siguranţă fuzibilă
Prize cu filtre: cu protecţie numai împotriva supratensiunilor
Priză de alimentare de la reţea

w Date tehnice
MODEL
PUTERE
INTRARE
Tensiune nominală
Toleranţa tensiunii de alimentare
Frecvenţă
IEŞIRE
Tensiunea în timpul funcţionării pe reţea
Tensiunea în timpul funcţionării pe acumulatori
Frecvenţa în timpul funcţionării pe acumulatori
Formă de undă
ACUMULATORI
Tip
Timp de reîncărcare
ALTE CARACTERISTICI
Masă netă (kg)
Masă brută (kg)
Dimensiuni (lxAxÎ) (mm)
Dimensiuni cu ambalaj ((lxAxÎ) (mm)
Protecţii
Comunicaţie
Prize de ieşire
Standarde
Certificate
Temperatura de funcţionare
Culoare
Altitudine şi umiditate relativă
Accesorii incluse

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 VAC
230 VAC (+20/-25%)
50/60 Hz cu selecţie automată
230 VAC (+20/-25%)
230 VAC (+/- 10%)
50 sau 60 Hz (+/- 1%)
Pseudo Sinusoidală
VRLA AGM fără întreţinere, pe bază de plumb
6-8 ore
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
Acumulatori descărcaţi excesiv - supracurent - scurtcircuit
USB
USB + RS232
4 IEC 320 C13
6 IEC 320 C13
EN 62040-1-1 şi Directiva 2006/95/EG; EN 62040-3; EN 62040-2 şi Directiva 2004/108/EG
CE
0 °C / +40 °C
Negru
max. 6000 m altitudine, < 95% fără-condensare
2 cabluri de ieşire, 1 cablu USB, manual de utilizare

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

GENIO iDialog (Modele de podea)
400VA / 240W / sarcină 100%: 6min. / sarcină tipică: 9min.

USID40

600VA / 360W / sarcină 100%: 4min. / sarcină tipică: 7min.

USID60

800VA / 480W / sarcină 100%: 3min. / sarcină tipică: 5min.

USID80

1200VA / 720W / sarcină 100%: 2min. / sarcină tipică: 6min.

USID120

1600VA / 960W / sarcină 100%: 2min. / sarcină tipică: 7min.

USID160

Accesorii
PDU pentru UPS, 3 prize Schuko, 10A, cablu 1,5m

Stoc depozit Viena

Q7533060

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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600-1200 VA

USIDR1200

USIDR1200

w SCHRACK-INFO
Fiabilitate maximă în protejarea sistemelor VoIP
Seria GENIO iDialog Rack este soluţia ideală pentru protecţia
calculatoarelor personale și a perifericelor în reședinţe și
birouri. GENIO iDialog Rack are dimensiuni mici, preţ redus,
este simplu de instalat și este dedicat pentru protejarea
aparatelor electronice cum ar fi:
Ȋ Componente IT ca PC-uri, centre media și periferice,
televizoare, home cinema, receptoare satelit și DVB-T, DVD
playere și recordere
Ȋ Modemuri și routere xDSL
Ȋ Aparatură VoIP și de reţea

w Funcţionare silenţioasă
UPS-ul este absolut silenţios în funcţionare (0 dbA), datorită
utilizării de componente de înaltă frecvenţă și lipsei complete a
componentelor în mișcare.

w Comunicaţie facilă
Softwareul UPSMon permite oprirea în siguranţă a aparatelor
IT conectate în cazul căderii sursei primare. UPSMon asigură
managementul eficient și intuitiv al UPS-ului folosind vizualizarea
grafică a parametrilor importanţi de funcţionare.

w Restart automat
UPS-ul repornește automat după restabilirea sursei de alimentare
primare, chiar dacă oprirea s-a datorat descărcării complete a
acumulatorilor în urma întreruperii sursei primare (Auto Restart).

w Environment Friendly ECO Line
Din considerente de economie de energie, am inclus un buton de
oprire la seria iDialog Rack cu ajutorul căruia se poate deconecta
aparatul în cazul unei perioade lungi de inactivitate.

w Avantaje
Ȋ Consum redus de energie și eficienţă de 99%
Ȋ Protecţie și fiabilitate maximă pentru calculatoarele conectate
datorită softului de monitorizare și shutdown UPSMon, ce
poate fi descărcat liber de la adresa www.ups-technet.com.
Poate fi instalat pe calculatoare rulând sisteme de operare
Windows 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008 sau mai vechi, de
asemenea Linux și Mac OS X.
Ȋ Datorită dimensiunii reduse, GENIO iDialog Rack poate fi
instalat în orice dulap Small Rack.
Ȋ Funcţionare silenţioasă: GENIO iDialog Rack este de
asemenea potrivit pentru a proteja aparatele digitale non
profesionale cum sunt sistemele home cinema, DVD playere,
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Fuzibil
Comutator de emergenţă (ESD)
Priză de alimentare de la reţea
Port serial RS232
Port USB
Prize cu protecţie UPS (rămân sub tensiune chiar dacă
UPS-ul pierde alimentarea)

w Date tehnice
MODEL
PUTERE
INTRARE
Tensiune nominală
Toleranţa tensiunii de alimentare
Frecvenţă
IEŞIRE
Tensiunea în timpul funcţionării pe reţea
Tensiunea în timpul funcţionării pe
acumulatori
Frecvenţa
Forma de undă
ACUMULATORI
Tip
Timp de reîncărcare
ALTE CARACTERISTICI
Masă netă (kg)
Masă brută (kg)
Dimensiuni (l x A x Î) (mm)
Dimensiuni cu ambalaj ((lxAxÎ) (mm)
Protecţie
Communicaţie
Prize de ieşire
Standarde
Certificate
Temperatura de funcţionare
Culoare
Altitudine maximă şi umiditate relativă

USIDR60
600 VA/ 360 W

USIDR120
1200 VA/ 720 W

230 VAC (220, 240 V selectabilă)
230 VAC (+20% / -25%)
50/60Hz cu selecţie automată
230 VAC (+20% / -25%)
230 VAC (+/- 10%)
50 sau 60Hz (+/- 1%)
Pseudo sinusoidală
VRLA AGM fără întreţinere, pe bază de plumb
6-8 ore
5
5.5

9
9.5

438 (19“) x 300 x 88 (2U)
595 x 540 x 140
Acumulatori descărcaţi excesiv - supratensiune - scurtcircuit
USB / RS232 / Slot pentru interfaţă de comunicaţie
2 IEC 320 C13 + 3 Schuko
EN 62040-1-1 şi directiva 2006/95/EG; EN 62040-2 şi directiva
2004/108/EG
CE
0 °C / +40 °C
Negru
max. 6000 m altitudine, < 95% fără-condensare

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

GENIO iDialog Rack (Modele cu montaj în rack de 19“)
600VA / 360W / sarcină 100%: 4min. / sarcină tipică: 7min.

USIDR60

1200VA / 720W / sarcină 100%: 2min. / sarcină tipică: 6min.

USIDR120

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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600-2000VA

USNPW

w SCHRACK-INFO
Seria GENIO Net Power este disponibilă cu puteri cuprinse între
600 VA și 2000 VA. Dacă există tensiune de alimentare pe intrare
atunci consumatorii conectaţi sunt alimentaţi prin regulatorul de
tensiune (AVR). Filtrul EMI protejează consumatorii de vârfurile
de tensiune. Atunci când tensiunea de alimentare dispare,
consumatorii sunt alimentaţi de la un invertor. Acest timp este
suficient pentru a opri aparatele IT, utilizând softul de monitorizare
și shutdown UPSMon5, care poate fi descărcat gratuit de la
adresa www.ups-technet.com.

w Avantaje
Ȋ Stabilizarea și filtrarea tensiunii de alimentare se face
utilizând AVR și descărcătoare pentru protecţia împotriva
supratensiunilor atmosferice
Ȋ Posibilitate de pornire a UPS-ului în absenţa tensiunii de
alimentare principale (Cold Start)

acumulatorilor înglobată
Ȋ UPS-ul repornește automat după restabilirea sursei de
alimentare primare, chiar dacă oprirea s-a datorat descărcării
complete a acumulatorilor în urma întreruperii sursei primare
(Auto Restart).
Ȋ Se livrează cu două cabluri IEC pentru alimentarea
consumatorilor.

w Comunicaţie facilă
Ȋ Platformă avansată multiplă de comunicaţii pentru toate
sistemele de operare și medii de reţea: Softul de monitorizare
și shutdown UPSMon pentru sistemele de operare Windows
7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X și Sun Solaris se
poate descărca liber de la adresa www.ups-technet.com
Ȋ Port USB
Ȋ Interfaţă RS232 la modelele 1000 - 1500 - 2000 VA
UPSMon.

Ȋ Fiabilitate crescută prin intermediul funcţiei de testare a

w Detalii

w Key
A
B
C
D

Port serial RS232
Port de comunicaţie USB
Prize de ieşire
Priză de alimentare de la reţea
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MODEL
PUTERE
INTRARE
Tensiune nominală
Toleranţa tensiunii de alimentare
Frecvenţă
IEŞIRE
Tensiunea în timpul funcţionării pe reţea
Tensiunea în timpul funcţionării pe acumulatori
Frecvenţa în timpul funcţionării pe acumulatori
Forma de undă (în timpul funcţionării pe acumulatori)
ACUMULATORI
Tip
Timp de reîncărcare
ALTE CARACTERISTICI
Masă netă (kg)
Masă brută (kg)
Dimensiuni (lxAxÎ) (mm)
Dimensiuni cu ambalaj (lxAxÎ) (mm)
Protecţii
Communicaţie
Prize de ieşire

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 VAC
230 VAC (± 25%)
50/60 Hz cu selecţie automată
230 VAC (-8 %, +10 %)
230 VAC (+/- 5%)
50 sau 60 Hz (+/- 0.5%)
Pseudo sinusoidală
VRLA AGM fără întreţinere, pe bază de plumb
2-4 ore

6-8 ore
4,3
5,6

Standarde
Certificate
Culoare
Altitudine şi umiditate relativă
Temperatura de funcţionare
Accesorii incluse

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
Acumulatori descărcaţi excesiv - supracurent - scurtcircuit
USB
USB + RS232
4 prize C13 IEC 320
6 prize C13 IEC 320
EN 62040-1-1 şi Directiva 2006/95/EC;
EN 62040-2 categoria C2 şi Directiva 2004/108 EC
CE
Negru
max. 6000 m altitudine, < 95% fără-condensare
0 °C / +40 °C
2 cabluri pentru consumatori; manual de utilizare

DESCRIERE

4,9
6,3

STOC

STORE

COD COMANDĂ

GENIO Net Power (Modele de podea)
600VA / 360W / sarcină 100%: 5min. / sarcină tipică: 9min.

USNPW60

800VA / 480W / sarcină 100%: 4min. / sarcină tipică: 8min.

USNPW80

1000VA / 600W / sarcină 100%: 5min. / sarcină tipică: 9min.

USNPW100

1500VA / 900W / sarcină 100%: 4min. / sarcină tipică: 8min.

USNPW150

2000VA / 1200W / sarcină 100%: 3min. / sarcină tipică: 6min.

USNPW200

Accesorii
Q7533060

PDU pentru UPS, 3 prize Schuko, 10A, cablu 1,5m

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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800-2000VA

USDVT

w SCHRACK-INFO
Seria GENIO Flex Plus Tower este disponibilă cu tensiune digitală
sinusoidală pe ieșire cu puteri între 800 VA și 2000 VA. Utilizând
tehnologii de comunicaţie și conexiune de ultimă generaţie, se
obţine soluţia ideală pentru consumatorii cu cerinţe, care caută
fiabilitate de nivel înalt și versatilitate extremă în alimentarea cu
energie electrică. GENIO Flex Plus Tower asigură protecţia ideală
pentru periferice, servere convenţionale și sisteme network backup.

w Protecţie superioară
Seria GENIO Flex Plus Tower folosește tehnologia interactivă de
reţea (Line Interactive) și asigură undă sinusoidală pentru tensiunea
de ieșire. Această tehnologie asigură nivel de eficienţă de 98% și
implicit consum de energie redus. Asigură de asemenea un nivel de
protecţie ridicat împotriva perturbaţiilor din reţeaua de alimentare
principală. Reglarea automată a tensiunii (AVR) asigură protecţie
împotriva vârfurilor de tensiune, a supratensiunii și tensiunii
minime, fără a funcţiona de pe acumulatori. Utilizarea redusă a
acumulatorilor permite ca setul să fie disponibil 100% în cazul
dispariţiei tensiunii de alimentare și astfel se asigură o autonomie
ridicată. Filtrele EMI asigură protecţie adiţională faţă de vârfurile
de tensiune și a fenomenelor tranzitorii. Atunci când se întrerupe
alimentarea cu energie de la sursa de bază, consumatorul va
fi alimentat din invertor cu o tensiune perfect sinusoidală pentru
continuitate și fiabilitate maximă.
Din considerente de economie de energie, Schrack a inclus un
buton de oprire la seria GENIO Flex Plus Tower cu ajutorul căruia
se poate deconecta aparatul în cazul unei perioade lungi de
inactivitate.

w Disponibilitate mare
Prin folosirea de prize tip Power Share este posibilă oprirea
perifericelor mai puţin importante, extinzând astfel autonomia
consumatorilor vitali conectaţi la celelalte prize.
„Hot Swap“: Acumulatorii pot fi schimbaţi - la cald - prin panoul
frontal al UPS-ului astfel asigurându-se mentenanţa ușoară și facilă
a aparatului.

Funcţia de testare a acumulatorilor permite detectarea celor
ale căror performanţe încep să le scadă. Protecţie împotriva
descărcării totale a acumulatorilor, prevenind astfel îmbătrânirea
lor.

w Versatilitate
Funcţia de pornire la rece „Cold Start“ permite intrarea în funcţie a
UPS-ului fără ca acesta să fie alimentat de la o sursă de energie.

w Display LCD
Modelele GENIO Flex Plus Tower sunt echipate cu ecrane LCD
iluminate din spate, care afişează informaţii despre statutul UPSului, performanţele sarcinii și ale acumulatorilor.

w Comunicaţie facilă
Ȋ Platformă avansată multiplă de comunicaţii pentru toate
sistemele de operare și medii de reţea: Softul de monitorizare
și shutdown UPSMon se poate descărca liber de la adresa
www.ups-technet.com pentru sistemele de operare Windows
8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris,
Linux, VMWare ES X și alte sisteme de operare Unix
Ȋ Interfeţe seriale USB sau RS232 (selectabile)
Ȋ Sloturi de extensie pentru carduri de interfaţare
Ȋ Starea, valorile măsurate, alarmele și parametrii input, output
și cei ai acumulatorilor pot fi vizualizaţi pe displayul LCD

w Avantaje
Ȋ Prize Energy Share
Ȋ Posibilitate de pornire a UPS-ului în absenţa tensiunii de
alimentare principale (Cold Start)
Ȋ Hot Swap: Acumulatorii pot fi înlocuiţi fără deconectarea
echipamentului și fără întreruperea alimentării sarcinii.
Ȋ Protecţie și fiabilitate maximă pentru calculatoarele conectate
datorită softului de monitorizare și shutdown UPSMon, ce
poate fi descărcat liber de la adresa www.ups-technet.com.
Ȋ Configurabil total utilizând softul UPS Tools
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Ȋ Acumulatori foarte fiabili (testul lor se poate activa automat și
manual)
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Ȋ Protecţie la scurtcircuit încorporată
Ȋ UPS-ul repornește automat după restabilirea sursei de
alimentare primare, chiar dacă oprirea lui s-a datorat
descărcării complete a acumulatorilor în urma întreruperii
sursei primare (Auto Restart)
Ȋ Sigiliu GS/Nemko

w Detalii

w Key
A
B
C
D
E
F
G

USB
Port serial RS232
Slot pentru carduri de comunicaţie
Siguranţă fuzibilă
Prize de ieşire
Priză de alimentare de la reţea
Distribuţie energie

w Date tehnice
MODEL
PUTERE
INTRARE
Tensiune nominală
Toleranţa tensiunii de alimentare
Frecvenţă
Toleranţa frecvenţei
IEŞIRE
Tensiune nominală
Frecvenţă
Formă de undă
ACUMULATORI
Tip
Timp de reîncărcare
ALTE CARACTERISTICI
Masă netă (kg)
Masă brută (kg)
Dimensiuni (lxAxÎ) (mm)
Dimensiuni cu ambalaj (lxAxÎ) (mm)
Protecţii
Communicaţie
Prize de intrare
Prize de ieşire
Standarde
Temperatura de funcţionare
Temperatura de depozitare
Culoare
Umiditate relativă
Nivel de zgomot

USDVT80A
800VA / 640W

USDVT110A
1100VA / 880W

USDVT150A
1500VA / 1200W

USDVT200A
2000VA / 1600W

220 - 230 - 240 V selectabilă
162 V - 290 V
50/60 Hz cu selecţie automată
±5%
220 - 230 - 240 V selectabilă
50/60 Hz cu selecţie automată
Sinusoidală
VRLA AGM fără întreţinere, pe bază de plumb
4-6 ore
10,5
12,2

11,3
13,0

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
Suprasarcină - scurtcircuit - supratensiune - temperatură - acumulatori descărcaţi excesiv
USB / RS232 / slot pentru interfaţă de comunicaţie
1 IEC 320 C14
4 IEC 320 C13
6 IEC 320 C13
EN 62040-1-1 şi Directiva 2006/95/EG
EN 62040-2 şi Directiva 2004/108/EG
0 °C / +40 °C
-15 °C / 45 °C
Negru
< 95 % fără condens
< 40 dBA
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DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

GENIO Flex Plus Tower (Modele de podea)
800VA / 640W / sarcină 100%: 5min. / sarcină tipică: 9min.

USDVT80A

1100VA / 740W / sarcină 100%: 4min. / sarcină tipică: 8min.

USDVT110A

1500VA / 1050W / sarcină 100%: 5min. / sarcină tipică: 9min.

USDVT150A

2000VA / 1350W / sarcină 100%: 4min. / sarcină tipică: 8min.

USDVT200A

Accesorii
Card de reţea plug-in US Netman 204 Plus, TCP/IP

USNETMA204

Interfaţă UPS pentru J-Bus/Modbus prin RS232/RS485, tip cutie

USMULTI301

Interfaţă UPS pentru J-Bus/Modbus via RS232/RS485, tip plug-in card

USMULTI302

Card comunicaţie pt. stare şi alarme UPS, cu contacte libere de potenţial

USMULTI382

Interfaţă UPS pentru Profibus (DP-V1, Profidrive V2 PP05), versiunea în cutie

USMULTI401

Interfaţă programabilă cu 8 intrări+8 ieşiri, Modbus, versiunea în cutie

USMULTIIOB

Kit cabluri UPS pentru AS400

USAS400KIT

Modem GPRS pentru managementul UPS-urilor prin reţeaua de telefonie mobilă

USRTG100

Panou supervizare de la distanţă cu afişaj digital pt. UPS cu port RS 232

USMULTIPAN

By-pass de întreţinere 16 A, pt. UPS până la 3kVA, montaj pe perete

USBYM

PDU pentru UPS, 3 prize Schuko, 10A, cablu 1,5m

Q7533060

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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800-1100 VA

USVSR110

w SCHRACK-INFO
Seria GENIO Flex Plus Rack este disponibilă cu tensiune pe ieșire
digitală sinusoidală cu puteri între 800 VA și 1100 VA. Utilizând
tehnologii de comunicaţie și conexiune de ultimă generaţie, se
obţine soluţia ideală pentru consumatorii cu cerinţe care caută
fiabilitate de nivel înalt și versatilitate extremă în alimentarea cu
energie electrică. GENIO Flex Plus Rack asigură protecţia ideală
pentru periferice, servere convenţionale și sisteme network backup.

w Protecţie superioară
Seria GENIO Flex Plus Rack folosește tehnologia interactivă de
reţea (Line Interactive) și asigură undă sinusoidală a tensiunii de
ieșire. Această tehnologie asigură nivel de eficienţă de 98% și
implicit consum de energie redus. Asigură de asemenea un nivel de
protecţie ridicat împotriva perturbaţiilor din reţeaua de alimentare
principală.
Reglarea automată a tensiunii (AVR) asigură protecţie împotriva
vârfurilor de tensiune, a supratensiunii și tensiunii minime, fără a
funcţiona de pe acumulatori. Utilizarea redusă a acumulatorilor
permite ca setul să fie disponibil 100% în cazul dispariţiei tensiunii
de alimentare și astfel se asigură o autonomie ridicată. Filtrele
EMI asigură protecţie adiţională faţă de vârfurile de tensiune și a
fenomenelor tranzitorii.
Atunci când se întrerupe alimentarea cu energie de la sursa de
bază, consumatorul va fi alimentat din invertor cu o tensiune
perfect sinusoidală pentru continuitate și fiabilitate maximă.

w Disponibilitate mare
Prin folosirea de prize tip Power Share este posibilă oprirea
perifericelor mai puţin importante, extinzând astfel autonomia
consumatorilor vitali conectaţi la celelalte prize.
„Hot Swap“: Acumulatorii pot fi schimbaţi - la cald - prin panoul
frontal al UPS-ului astfel asigurându-se mentenanţa ușoară și facilă
a aparatului.
Funcţia de testare a acumulatorilor permite detectarea celor ale
căror performanţe încep să scadă.
Protecţie împotriva descărcării totale a acumulatorilor, prevenind
astfel îmbătrânirea lor.

w Versatilitate
Funcţia de pornire la rece „Cold Start“ permite intrarea în funcţie a
UPS-ului fără ca acesta să fie alimentat de la o sursă de energie.

w Display LCD
Modelele GENIO Flex Plus Rack sunt echipate cu ecrane LCD
iluminate din spate, care afişează informaţii despre statutul UPSului, performanţele sarcinii și ale acumulatorilor.

w Comunicaţie facilă
Platformă avansată multiplă de comunicaţii pentru
toate sistemele de operare și medii de reţea: Softul de
monitorizare și shutdown UPSMon se poate descărca liber
de la adresa www.ups-technet.com pentru sistemele de
operare Windows 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008 și versiuni mai
vechi, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer și alte
sisteme de operare Unix
Ȋ Interfeţe seriale USB sau RS232 (selectabile)
Ȋ Sloturi de expansiune pentru carduri de interfaţare
Ȋ Starea, valorile măsurate, alarmele și parametrii input, output
și cei ai acumulatorilor pot fi vizualizate pe displayul LCD

w Avantaje
Ȋ Prize Power Share
Ȋ Posibilitate de pornire a UPS-ului în absenţa tensiunii de
alimentare principale (Cold Start)
Ȋ Acumulatorii pot fi înlocuiţi de utilizator (Battery Swap)
Ȋ Porturi USB și RS232
Ȋ Slot pentru carduri de comunicaţie
Ȋ Protecţie și fiabilitate maximă pentru calculatoarele conectate
datorită softului de monitorizare și shutdown UPSMon
Ȋ Acumulatori foarte fiabili (testul lor se poate activa automat și
manual)
Ȋ Protecţie la scurtcircuit încorporată
Ȋ UPS-ul repornește automat după restabilirea sursei de
alimentare primare, chiar dacă oprirea lui s-a datorat
descărcării complete a acumulatorilor în urma întreruperii
sursei primare (Auto Restart)
Ȋ Contact deconectare de emergenţă (EPO).
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w Vedere de ansamblu

w Key
A
B
C
D
E

Priză IEC de alimentare de la reţea
Prize de ieşire IEC
EPO
Port USB
Port serial RS232

w Date tehnice
MODEL
PUTERE
INTRARE
Tensiune nominală
Toleranţa tensiunii de alimentare
Frecvenţă
Toleranţa frecvenţei
IEŞIRE
Tensiune nominală
Frecvenţă
Formă de undă
ACUMULATORI
Tip
Timp de reîncărcare
ALTE CARACTERISTICI
Masă netă (kg)
Masă brută (kg)
Dimensiuni (l x A x Î) (mm)
Dimensiuni cu ambalaj (l x A x Î) (mm)
Protecţii
Comunicaţie
Priză de intrare
Prize de ieşire
Standarde
Temperatura de funcţionare
Temperatura de depozitare
Culoare
Umiditate relativă
Nivel de zgomot

USVSR80
800 VA/640 W

USVSR110
1100 VA/880 W

230 VAC (220, 240 V selectabilă)
162 V - 290 V
50/60 Hz cu selecţie automată
± 5 % (de la 3% până la 10%, configurabilă)
230 VAC (220, 240 V selectabilă)
50 sau 60 Hz cu selecţie automată
Sinusoidală
VRLA AGM fără întreţinere, pe bază de plumb
4-6 ore
12
14.5

13
15.5

19“ x 420 x 1U
595 x 540 x 140
Suprasarcină - scurtcircuit - supratensiune - tensiune minimă - temperatură acumulatori descărcaţi excesiv
USB / RS232 / slot pentru interfaţă de comunicaţie
1 IEC 320 C14
4 IEC 320 C13
EN 62040-1-1 şi directiva 2006/95/EG; EN 62040-2 şi directiva
2004/108/EG
0 °C / +40 °C
-15 °C / 45 °C
Negru
< 95 % fără condens
< 50 dBA

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

GENIO Flex Plus Rack (Modele cu montaj în rack de 19“)
800VA / 640W / sarcină 100%: 5min. / sarcină tipică: 9min.

USVSR80

1100VA / 880W / sarcină 100%: 5min. / sarcină tipică: 9min.

USVSR110

Accesorii
Card de reţea plug-in US Netman 204 Plus, TCP/IP

USNETMA204

Suport universal pentru montaj UPS în rack 19“

USRACKGUID

Interfaţă UPS pentru J-Bus/Modbus prin RS232/RS485, tip cutie

USMULTI301

Interfaţă UPS pentru J-Bus/Modbus via RS232/RS485, tip plug-in card

USMULTI302

Card comunicaţie pt. stare şi alarme UPS, cu contacte libere de potenţial

USMULTI382

Interfaţă UPS pentru Profibus (DP-V1, Profidrive V2 PP05), versiunea în cutie

USMULTI401

Interfaţă programabilă cu 8 intrări+8 ieşiri, Modbus, versiunea în cutie

USMULTIIOB

Kit cabluri UPS pentru AS400

USAS400KIT

Modem GPRS pentru managementul UPS-urilor prin reţeaua de telefonie mobilă

USRTG100

Panou supervizare de la distanţă cu afişaj digital pt. UPS cu port RS 232

USMULTIPAN

By-pass de întreţinere 16 A, pt. UPS până la 3kVA, montaj pe perete

USBYM

By-pass de întreţinere 16 A, pt. UPS până la 3kVA, montaj în rack

USBYMR

PDU pentru UPS, 3 prize Schuko, 10A, cablu 1,5m

Q7533060

PDU 19“ pentru UPS, 8xSchuko Roşu, 1xSig 10A, Profil ALU 1U, cablu conexiune 2m cu conector IEC C14, RAL7035

IU070130

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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1100-3000 VA

USVSD110

USVSD110

w SCHRACK-INFO
Seria GENIO Flex Plus Dual este disponibilă cu tensiune digitală
sinusoidală pe ieșire, cu puteri între 1100 VA și 3000 VA. Utilizând
tehnologii de comunicaţie și conexiune de ultimă generaţie, se
obţine soluţia ideală pentru consumatorii cu cerinţe, care caută
fiabilitate de nivel înalt și versatilitate extremă în alimentarea cu
energie electrică. GENIO Flex Plus Dual asigură protecţia ideală
pentru periferice, servere convenţionale și sisteme network backup.
GENIO Flex Plus Dual dispune de un design modern funcţional
și folosește tehnica de vârf. UPS-ul beneficiază de un nivel de
eficienţă de până la 98%. Asigură un factor de putere pe ieșire de
0.9

w Protecţie superioară
Reglarea automată a tensiunii (AVR) asigură protecţie împotriva
vârfurilor de tensiune, a supratensiunilor și a tensiunilor minime,
fără a funcţiona de pe acumulatori. Utilizarea redusă a
acumulatorilor permite ca setul să fie disponibil 100% în cazul
defectării tensiunii de alimentare și astfel asigură o autonomie
ridicată. Filtrele EMV asigură protecţie adiţională faţă de vârfurile
de tensiune și fenomenelor tranzitorii. Atunci când se întrerupe
alimentarea cu energie de la sursa de bază, consumatorul va fi
alimentat din invertor cu o tensiune perfect sinusoidală.

w Disponibilitate mare
Prin folosirea de prize tip Energy Share este posibilă oprirea

perifericelor mai puţin importante, extinzând astfel autonomia
consumatorilor vitali conectaţi la celelalte prize.
Hot Swap: Acumulatorii pot fi înlocuiţi de utilizator prin masca
frontală a aparatului, fără deconectarea echipamentului de la
reţea. Pentru aplicaţii cu necesar de autonomie extinsă, autonomia
acumulatorilor poate fi crescută până la câteva ore utilizând
modelele ER (versiunile 2200 și 3000) echipate cu încărcătoare
mult mai puternice. Protecţia împotriva descărcării totale a
acumulatorilor previne îmbătrânirea acestora.

w Versatilitate
GENIO Flex Plus Dual poate fi instalat vertical (turn) sau orizontal
în rack de 19“. Afișorul frontal poate fi ușor demontat și reinstalat
rotindu-se în poziţia dorită. GENIO Flex Plus Dual este dotat cu un
contact deconectare de emergenţă (EPO) care permite oprirea de
la distanţă în caz de emergenţă. Funcţia de pornire la rece „Cold
Start“ permite intrarea în funcţiune a UPS-ului în cazul în care
alimentarea de bază s-a defectat. Modelele GENIO Flex Dual
Plus sunt echipate cu ecrane LCD iluminate din spate, care afişează
informaţii despre statutul UPS-ului și despre valorile măsurate.

w Comunicaţie facilă
Ȋ Platformă avansată multiplă de comunicaţii pentru toate
sistemele de operare și medii de reţea: Softul de monitorizare și
shutdown UPSMon se poate descărca liber de la adresa www.
ups-technet.com şi este destinat pentru sistemele de operare
Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun
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Solaris, Linux, VMWare ES X și alte sisteme de operare Unix
Ȋ Interfeţe seriale USB sau RS232 (selectabile)
Ȋ Sloturi de extensie pentru carduri SNMP
Ȋ Starea UPS-ului, valorile măsurate, alarmele și parametrii
input, output și cei ai acumulatorilor pot fi vizualizaţi pe
displayul LCD

w Detalii

w Key
A
B
C
D
E
F
G
H

Priză de intrare
Protecţie termică la intrare
Comutator de emergenţă (ESD)
Prize de ieşire
Priză de expansiune acumulatori
Port serial RS232
Priză de intrare
Port USB

w Dulap baterii
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w Timpi de autonomie
Cod de comandă

Putere aparentă max.
Putere activă max.
[VA]
[W]
USVSD110
1100
990
USVSD150
1500
1350
USVSD220
2200
1980
USVSD220 +USBB72A3A
2200
1980
USVSD220 +USBB72M1A
2200
1980
USVSD220 +2 USBB72M1A
2200
1980
USVSD220ER +USBB72B1 (turn)
2200
1760
cu sarcină 1000VA 700W:
cu sarcină 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 (turn)
3000
2400
USVSD300ER +2 USBB72B1 (turn)
3000
2400
* sarcină tipică: timpul de autonomie este calculat cu o sarcină de 75% [VA] şi cu factor de putere de 0.66
** sarcină maximă: timpul de autonomie este calculat cu o sarcină de 100% [VA] şi cu factor de putere de 0.8

Timp de autonomie [min.]
sarcină tipică*
sarcină max.**
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

w Date tehnice
MODEL
PUTERE
INTRARE
Tensiune nominală
Plaja de tensiune fără intervenţia acumulatorilor
Tensiunea maximă permisă
Frecvenţă nominală
Toleranţa frecvenţei
Factor de putere
Factor de distorsiune
IEŞIRE
Distorsiunea tensiunii cu sarcină liniară /
fără sarcină liniară
Frecvenţă
Formă de undă
Factorul vârf de curent
Eficienţă (Modul ECO şi Smart Active)
Tip
Timp de reîncărcare
TIMPI DE SUPRASARCINĂ
100 % < Sarcină < 110 %
110% < Sarcină < 150%
Sarcină> 150 %
ALTE CARACTERISTICI
Masă netă (kg)
Masă brută (kg)
Dimensiuni (lxAxÎ) (mm)
Dimensiuni cu ambalaj (lxAxÎ) (mm)
Protecţie împotriva supratensiunilor
Protecţii
Comunicaţie
Prize de intrare
Prize de ieşire
Standarde
Temperatura de funcţionare
Umiditate relativă
Culoare
Nivel de zgomot la 1 m
Accesorii incluse standard

USVSD110
1100 VA /
990W

USVSD150
1500 VA /
1350W

USVSD220
2200 VA /
1980W

USVSD220ER
2200 VA / 1760W

USVSD300
3000 VA /
2700W

USVSD300ER
3000 VA /
2400W

220-230-240 VAC
162 VAC < Vin < 290 VAC
300 V
50 sau 60 Hz ± 5 Hz
50 Hz ± 5 % / 60 Hz ± 5 %
> 0,98
≤7%
<3%/<8%
Selectabilă: 50 Hz sau 60 Hz sau cu selecţie automată
Sinusoidală
2,5 : 1
98,50%
VRLA AGM fără întreţinere, pe bază de plumb
2-4 ore
5 minute
10 secunde
1 secundă
16,5
17,5
20,0
21,0
87 x 425 x 450 (19” x 425 x 2U)
240 x 500 x 600

28,0
33,0

15,5
31,5
16,5
20,5
36.5
21,5
87 x 625 x 450 (19” x 625 x 2U)
240 x 760 x 600
300 Joule
Suprasarcină - scurtcircuit - supratensiune - temperatură - acumulatori descărcaţi excesiv
USB/DB9 cu RS232 şi contacte / slot pentru interfaţă de comunicaţie
1 IEC 320 C14
1 IEC 320 C20
8 IEC 320 C13
8 IEC 320 C13 + 1 IEC 320 C19
Siguranţă: EN 62040-1 şi Directiva 2006/95/EL; EMC: EN 62040-2 categoria C2 şi Directivele 2004/108/EL
0 °C / +40 °C
< 95 % fără condens
Negru
< 40 dBA
Cablu de putere, cablu serial, cablu USB, instrucţiuni de siguranţă, ghid de PIF rapid, manual de utilizare pe CD-ROM
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STORE

COD COMANDĂ

GENIO Flex Plus Dual (Modele de podea şi pentru montaj în rack de 19“ )
1100VA / 990W / sarcină 100%: 5min. / sarcină tipică: 12min.

USVSD110

1500VA / 1350W / sarcină 100%: 4min. / sarcină tipică: 10min.

USVSD150

2200VA / 1980W / sarcină 100%: 5min. / sarcină tipică: 12min.

USVSD220

2200VA / 1760W / 0min. / 8A cu încărcător

USVSD220ER

3000VA / 2700W / sarcină 100%: 5min. / sarcină tipică: 10min.

USVSD300

3000VA / 2400W / 0min. / 8A cu încărcător

USVSD300ER

Cutii care includ acumulatori
Pentru USPRD../USVSD.. de la 2,2kVA 72V 7Ah fără încărcător / montaj turn&rack

USBB72A3A

Pentru USPRD../USVSD.. de la 2,2kVA 72V 14Ah fără încărcător / montaj turn&rack

USBB72M1A

Pentru USPRP220ER şi USPRP300ER 40Ah fără încărcător/montaj turn

USBB72B1

Accesorii
Card de reţea plug-in US Netman 204 Plus, TCP/IP

USNETMA204

Suport universal pentru montaj UPS în rack 19“

USRACKGUID

Interfaţă UPS pentru J-Bus/Modbus prin RS232/RS485, tip cutie

USMULTI301

Interfaţă UPS pentru J-Bus/Modbus via RS232/RS485, tip plug-in card

USMULTI302

Card comunicaţie pt. stare şi alarme UPS, cu contacte libere de potenţial

USMULTI382

Interfaţă UPS pentru Profibus (DP-V1, Profidrive V2 PP05), versiunea în cutie

USMULTI401

Interfaţă programabilă cu 8 intrări+8 ieşiri, Modbus, versiunea în cutie

USMULTIIOB

Kit cabluri UPS pentru AS400

USAS400KIT

Modem GPRS pentru managementul UPS-urilor prin reţeaua de telefonie mobilă

USRTG100

Panou supervizare de la distanţă cu afişaj digital pt. UPS cu port RS 232

USMULTIPAN

By-pass de întreţinere 16 A, pt. UPS până la 3kVA, montaj pe perete

USBYM

By-pass de întreţinere 16 A, pt. UPS până la 3kVA, montaj în rack

USBYMR

PDU pentru UPS, 3 prize Schuko, 10A, cablu 1,5m

Q7533060

PDU 19“ pentru UPS, 8xSchuko Roşu, 1xSig 10A, Profil ALU 1U, cablu conexiune 2m cu conector IEC C14, RAL7035

IU070130

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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700-3000VA

USPRPxxx

USPRP100

USPRP300

w SCHRACK-INFO

de a reduce consumul de energie:

GENIO Tower dispune de un design modern funcţional și folosește
tehnică de vârf. GENIO Tower utilizează tehnologie online dublă
conversie, rezultând un nivel ridicat de fiabilitate și protecţie
maximă pentru consumatorii critici. Pentru aplicaţii cu necesar
de autonomie extinsă, autonomia acumulatorilor poate fi extinsă
până la câteva ore utilizând modelele ER, modele echipate cu
încărcătoare mult mai puternice. Protecţia împotriva descărcării
totale a acumulatorilor previne îmbătrânirea acestora.

Ȋ Online: protecţie maximă a consumatorului și undă de ieșire
sinusoidală.

Modelele GENIO Tower sunt echipate cu ecrane LCD iluminate din
spate, care afişează informaţii despre starea UPS-ului, al încărcării
și performanţele acumulatorilor. Controlul prin microprocesor
garantează eficienţă ridicată în funcţionarea invertorului și permite
configurarea mai multor parametri. Pentru a fi integrabil în reţeaua
de comunicaţii, GENIO Tower se livrează echipat cu port USB și
slot pentru extensie cu card de interfaţare, de ex. SNMP sau card
cu relee.

Ȋ Standby Off (emergenţă): UPS-ul alimentează consumatorul
numai atunci când sursa principală se defectează. Invertorul
întră treptat în funcţiune pentru a preveni șocul de curent la
pornire

Din considerente de economie de energie, aparatul are inclus un
buton de oprire cu ajutorul căruia se poate deconecta în cazul
unei perioade lungi de inactivitate. GENIO Tower este disponibil în
următoarele trepte de putere: 700 VA, 1000 VA, 1500 VA, 2200
VA şi 3000 VA.

w Flexibilitate în funcţionare
Diferite moduri de operare pot fi programate în funcţie de
necesităţile utilizatorului și în funcţie de tipul sarcinii, în scopul

Ȋ Economy Mode: UPS-ul lucrează în regim off-line, sarcina
fiind alimentată direct de la reţea, reducând pierderea și
îmbunătăţind eficienţa (până la 98%)
Ȋ Smart Active Mode: UPS-ul selectează automat regimul Online
sau Line Interactive, depinzând de calitatea sursei de energie,
verificând continuu numărul, frecvenţa și tipul perturbaţiilor

Ȋ Frecvenţa de funcţionare a invertorului este de 50/60Hz sau
60/50Hz.

w Surse de emergenţă
Această configuraţie asigură funcţionarea sistemelor de emergenţă
care sunt obligatoriu a fi alimentate în cazul unei pene de curent,
asemenea categorii sunt: iluminatul de siguranţă, sisteme detecţie/
stingere incendii și sistemele de alarmă. Când alimentarea
principală se defectează, invertorul începe să alimenteze progresiv
consumatorii (Soft Start) pentru a preveni supraîncărcarea.
GENIO Tower se poate monta și în posturi de transformare de
medie tensiune în concordanţă cu reglementările în vigoare, pentru
alimentarea instalaţiei de comutaţie pe MT.
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w Optimizare acumulatori
Seria GENIO Tower este dotată cu funcţia de protecţie la
descărcare completă pentru a optimiza astfel durata de viaţă a
acumulatorilor. Periodic UPS-ul efectuează un test de eficienţă al
acumulatorilor (ce poate fi activat și manual). Toleranţa largă la
tensiunea de intrare ajută la reducerea folosirii acumulatorilor și
menţinerea performanţelor în timp.

w Extindere timp de autonomie
Opţional se pot conecta acumulatori suplimentari în scopul
extinderii autonomiei UPS-ului.
În plus, gama GENIO Tower cuprinde versiunile ER fără
acumulatori incluşi și cu încărcătoare mai puternice, pentru
autonomie mai lungă.

w Nivel redus al zgomotului
Datorită utilizării componentelor de înaltă frecvenţă și facilităţii de
pornire a ventilatoarelor în funcţie de încărcare, zgomotul produs
de UPS este mai mic decât 40 dBA.

w Avantaje
Ȋ Tensiune filtrată, stabilizată și fiabilă: tehnologie online dublă
conversie (VFI conform IEC 62040-3) cu filtre împotriva
perturbaţiilor atmosferice.
Ȋ Capacitate de suprasarcină mare (până la 150%)
Ȋ Auto-restart la reveinrea alimentării primare (programabil)
Ȋ Pornire de pe baterii (Cold Start)
Ȋ Corecţia factorului de putere (factorul de putere pe partea de
alimentare a UPS-ului este apropiat de 1)
Ȋ Toleranţă largă pentru tensiunea de alimentare (de la 140V la
276V) fără intervenţia acumulatorilor
Ȋ Autonomie extensibilă până la câteva ore
Ȋ Configurabil total utilizând softul UPS Tools
Ȋ Acumulatori foarte fiabili (testul acestora se poate activa
automat și manual)
Ȋ Fiabilitate îmbunătăţită (control total prin microprocesor)
Ȋ Solicitare redusă a sursei de alimentare (absorbţie de formă
sinusoidală)
Ȋ Protecţie termică cu fuzibil pe intrare și ieșire

w Comunicaţie facilă
Ȋ Platformă avansată multiplă de comunicaţii pentru toate
sistemele de operare și medii de reţea: Softul de monitorizare
și shutdown UPSMon este destinat pentru sistemele de operare
Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun
Solaris, Linux, VMWare ES X și alte sisteme de operare Unix
Ȋ Software pentru configurare și personalizare UPS Tools
Ȋ Port serial RS232 și contacte optocuploare
Ȋ Port USB
Ȋ Slot pentru carduri de comunicaţie

w Detalii

w Key
A
B
C
D
E
F

Port USB
Interfaţă serială
Sloturi de comunicaţie
Conector pentru extensia acumulatorilor
Prize de ieşire
Priză de intrare
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w Timpi de autonomie
Cod de comandă

Putere aparentă max.
Putere activă max.
[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
cu sarcină 1500VA 1050W:
USPRP220 +USBB72A3
cu sarcină 1500VA 1050W:
USPRP220ER +USBB72B1
cu sarcină 1500VA 1050W:
USPRP300
3000
2400
USPRP300 +USBB72A3
3000
2400
USPRP300 +USBB72M1
3000
2400
USPRP300ER +USBB72B1
3000
2400
USPRP300ER +2xUSBB72B1
3000
2400
* sarcină tipică: timpul de autonomie este calculat cu sarcină de 75% [VA] şi factor de putere de 0.66
** sarcină 100%: timpul de autonomie este calculat cu sarcină de 100% [VA] şi factor de putere de 0.7

Timp de autonomie [min.]
sarcină tipică*
sarcină 100%**
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
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w Date tehnice
MODEL
PUTERE
INTRARE
Tensiune nominală
Plaja de tensiune fără intervenţia acumulatorilor
Tensiunea maximă permisă
Frecvenţă nominală
Toleranţa frecvenţei
Factor de putere
Factor de distorsiune curent
BYPASS
Toleranţa tensiunii
Toleranţa frecvenţei
IEŞIRE
Distorsiunea tensiunii cu
sarcină liniară / fără sarcină
liniară
Frecvenţă
Variaţie statică
Variaţie dinamică
Formă de undă
Factorul vârf de curent
Eficienţă (Mod ECO şi Smart
Activ)
ACUMULATORI
Tip
Timp de reîncărcare
TIMPI DE SUPRASARCINĂ
100% <Sarcină < 110%
110% < Sarcină < 150%
Sarcină > 150%
ALTE CARACTERISTICI
Masă netă (kg)
Masă brută (kg)
Dimensiuni (lxAxÎ) (mm)
Dimensiuni cu ambalaj (lxAxÎ)
(mm)
Protecţie împotriva supratensiunilor
Protecţii
Comunicaţii
Prize de intrare
Prize de ieşire
Standarde
Temperatura de funcţionare
Umiditate relativă
Culoare
Nivel de zgomot la 1 m
Accesorii incluse standard

USPRP700
700VA/560W

USPRP1000 USPRP1000ER
1000VA/800W

USPRP1500
1500VA/1200W

USPRP2200 USPRP2200ER
2200VA/1760W

USPRP3000
USPRP3000ER
3000VA/2400W

220-230-240 VAC
140 VAC < Vin < 276 VAC la 50% SARCINĂ / 184 VAC < Vin < 276 VAC la 100% SARCINĂ
300 VAC
50/60 Hz
50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5%
> 0.99
≤7%
180 - 264 VAC
Frecvenţa selectată (de la ±1.5Hz la ±5Hz configurabilă)

< 2% / < 4%
Selectabilă: 50 Hz sau 60 Hz sau cu autodetecţie
± 1%
≤ 5% în 20 msec.
Sinusoidală
3:1
98%
VRLA AGM fără întreţinere, pe bază de plumb; Supercaps
N.A.
2-4 ore
N.A.

2-4 ore

2-4 ore

N.A.

2 minute
5 secunde
1 secundă
10,9
12,5

13,3
14,9

7
8,6
158 x 422 x 235

14,8
15,5

25,6
28,8

245 x 500 x 340

10,6
28
13,8
31,2
190 x 446 x 333

14
17,2

325 x 585 x 470
300 Joule

Suprasarcină - scurtcircuit - supratensiune - tensiune minimă - temperatură - acumulatori descărcaţi excesiv
USB / DB9 cu RS232 şi contacte / slot pentru interfaţă de comunicaţie
1 IEC 320 C14
1 IEC 320 C20
4 IEC 320 C13
8 IEC 320 C13
8 IEC 320 C13 + 1 IEC 320 C19
Siguranţă: EN 62040-1 şi Directiva 2006/95/EL; EMC: EN 620040-2 categoria C2 şi Directivele 2004/108/EL
0 °C / +40 °C
< 95% fără condens
Negru
< 40 dBA
Cablu de putere, cablu IEC-IEC, cablu USB, măsuri de siguranţă, ghid de PIF rapid
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COD COMANDĂ

GENIO Tower (Modele de podea)
700VA / 560W / sarcină 100%: 6min. / sarcină tipică: 10min.

USPRP70

1000VA / 800W / sarcină 100%: 7min. / sarcină tipică: 12min.

USPRP100

1000VA / 800W / 0min. / cu încărcător de 8A

USPRP100ER

1500VA / 1200W / sarcină 100%: 5min. / sarcină tipică: 11min.

USPRP150

2200VA / 1760W / sarcină 100%: 6min. / sarcină tipică: 13min.

USPRP220

2200VA / 1760W / 0min. / cu încărcător de 8A

USPRP220ER

3000VA / 2400W / sarcină 100%: 5min. / sarcină tipică: 11min.

USPRP300

3000VA / 2400W / 0min. / cu încărcător de 8A

USPRP300ER

Cutii care includ acumulatori
Pentru USPRP100 36V 7Ah montaj turn

USBB36A3

Pentru USPRP100 36V 14Ah montaj turn

USBB36M1

Pentru USPRP100ER 36V 40Ah montaj turn

USBB36B1

Pentru USPRP220 şi USPRP300 7Ah fără încărcător / montaj turn

USBB72A3

Pentru USPRP220 şi USPRP300 14Ah fără încărcător / montaj turn

USBB72M1

Pentru USPRP220ER şi USPRP300ER 40Ah fără încărcător/montaj turn

USBB72B1

Accesorii
Card de reţea plug-in US Netman 204 Plus, TCP/IP

USNETMA204

Cutie pt transformator de separaţie pt. USPRP220 şi USPRP300

USMMDP300

Interfaţă UPS pentru J-Bus/Modbus prin RS232/RS485, tip cutie

USMULTI301

Interfaţă UPS pentru J-Bus/Modbus via RS232/RS485, tip plug-in card

USMULTI302

Card comunicaţie pt. stare şi alarme UPS, cu contacte libere de potenţial

USMULTI382

Interfaţă UPS pentru Profibus (DP-V1, Profidrive V2 PP05), versiunea în cutie

USMULTI401

Interfaţă programabilă cu 8 intrări+8 ieşiri, Modbus, versiunea în cutie

USMULTIIOB

Kit cabluri UPS pentru AS400

USAS400KIT

Modem GPRS pentru managementul UPS-urilor prin reţeaua de telefonie mobilă

USRTG100

Panou supervizare de la distanţă cu afişaj digital pt. UPS cu port RS 232

USMULTIPAN

By-pass de întreţinere 16 A, pt. UPS până la 3kVA, montaj pe perete

USBYM

PDU pentru UPS, 3 prize Schuko, 10A, cablu 1,5m

Q7533060

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

Pagina
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1-3kVA

USPRD300

USPRD300

w SCHRACK-INFO
GENIO Dual Midi este o nouă generaţie de UPS-uri foarte
puternice cu tehnologie dublă conversie online, proiectată
pentru a alimenta cu energie o gamă largă de aparate cum ar fi
servere, centre de stocare date pe hard drive, echipamente de
telefonie VoIP, reţele și echipamente industriale. Este ideală pentru
alimentarea sistemelor Blade Server, suportând bine factorul de
putere scăzut al acestora. La o înălţime de doar 2U seria USPRD
este ideală pentru a fi montată în dulapuri rack de 19“. Veţi
aprecia designul modern și performanţele îmbunătăţite, rezultate
ale dezvoltării tehnologice continue. Invertorul nou proiectat este
printre cele mai eficiente de pe piaţă, având un factor de putere
pe ieșire apropiat de 1 și eficienţă de 92% la funcţionare în modul
online. Pentru aplicaţii cu necesar de autonomie extinsă, aceasta
poate fi crescută până la câteva ore utilizând modelele ER, modele
echipate cu încărcătoare mult mai puternice. Din considerente
de economie de energie, aparatul USPRD are inclus un buton de
oprire cu ajutorul căruia se poate deconecta aparatul în cazul unei
perioade lungi de inactivitate (ECO LINE).

w Instalare ușoară
Ȋ Pot fi instalate vertical (tower) sau orizontal în rack de 19“.
Ecranul LCD se poate scoate ușor din locaţie și roti în poziţia
dorită.
Ȋ Zgomot redus <40dB): Poate fi instalat practic oriunde datorită
PWM-ului controlat digital, ventilatorului care lucrează în

USPRD300

USPRD300

funcţie de încărcare și invertorului de înaltă frecvenţă.
Ȋ Funcţionare garantată până la 40°C (componentele sunt
proiectate să funcţioneze la temperaturi ridicate astfel că ele
nu sunt suprasolicitate la temperaturi normale).
Ȋ La modelele GENIO Dual Midi prizele de ieșire pot fi
programate să deconecteze consumatori mai puţin importanţi
atunci când alimentarea principală se defectează (funcţia
EnergyShare).

w Versatilitate în instalare
GENIO Dual Midi poate fi instalat vertical (tower) sau orizontal
(rack), prin simpla rotire a ecranului și montarea de mânere
suplimentare (sau șinele suport opţionale).

w Costuri reduse de exploatare
UPS-ul este flexibil în uz și simplu de configurat. Funcţiile
programabile pot fi setate prin software sau manual prin
intermediul panoului display frontal. GENIO Dual Midi poate
fi configurat în următoarele moduri de funcţionare:
Ȋ Online: protecţia maximă a consumatorului și undă de ieșire
sinusoidală
Ȋ ECO Mode, pentru a mări eficienţa (până la 98%); permite
selectarea modului de funcţionare Line Interactive
Ȋ Smart Active, UPS-ul selectează automat modul de operare pe
baza calităţii energiei de alimentare
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Ȋ La alimentarea de urgenţă, UPS-ul poate fi programat să intre
în funcţiune numai în cazul în care alimentarea de bază se
defectează (mod „numai urgenţă“)
Ȋ Funcţionare cu convertor de frecvenţă (50/60Hz sau
60/50Hz).

w Comunicaţie facilă
GENIO Dual Midi oferă flexibilitate în integrarea în aproape
toate sistemele de comunicaţie uzuale.
Ȋ Platformă avansată multiplă de comunicaţii pentru toate
sistemele de operare și medii de reţea: Softul de monitorizare
și shutdown UPSMon este destinat pentru sistemele de operare
Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun
Solaris, Linux, VMWare ES X și alte sisteme de operare Unix
Ȋ Software pentru configurare și personalizare UPS Tools
Ȋ Port serial RS232 și contacte optocuploare
Ȋ Port USB
Ȋ Slot pentru carduri de comunicaţie Modbus/Jbus.
TCP/IP SNMP și card cu relee

w Emergency Operation Functionality
Această configuraţie asigură funcţionarea sistemelor de emergenţă
care sunt obligatoriu a fi alimentate în cazul unei pene de curent,
asemenea categorii sunt: iluminatul de siguranţă, sisteme detecţie/
stingere incendii și sistemele de alarmă. Când alimentarea
principală se defectează, invertorul începe să alimenteze progresiv
consumatorii (Soft Start) pentru a preveni supraîncărcarea.
GENIO Dual Midi se poate monta și în posturi de transformare de
medie tensiune în concordanţă cu reglementările în vigoare, pentru
alimentarea instalaţiei de comutaţie pe MT.

w Calitatea îmbunătăţită a tensiunii de ieșire
Ȋ Se pot utiliza chiar și la consumatori neliniari (consumatori IT
cu un factor de vârf de până la 3:1)
Ȋ Curent de scurtcircuit mare pe bypass
Ȋ Capacitate de supraîncărcare mare: 150% pe invertor (chiar și
fără alimentare principală)
Ȋ Tensiune filtrată, stabilizată și fiabilă: tehnologie online dublă
conversie (VFI conform IEC 62040-2 clasa C2) cu filtre
împotriva perturbaţiilor atmosferice.
Ȋ Corecţia factorului de putere: factorul de putere al UPS-ului pe
circuitul de alimentare este apropiat de 1 iar curentul absorbit
este sinusoidal.

w Fiabilitate crescută
Ȋ Se pot face teste de acumulatori atât automate cât și manuale
Ȋ Acumulatorii pot fi înlocuiţi fără deconectarea echipamentului
și fără întreruperea alimentării sarcinii (Hot Swap)
Ȋ Autonomie extensibilă fără limite utilizând acumulatori potriviţi

w Nivel redus al zgomotului
Datorită utilizării componentelor de înaltă frecvenţă și facilităţii de
pornire a ventilatoarelor în funcţie de încărcare, zgomotul produs
de UPS este mai mic decât 40 dBA.

wAlte avantaje
Ȋ Tensiunea de ieșire setabilă din software (220-230 240V)
Ȋ Auto-restart la reveinrea alimentării primare (programabil prin
software)
Ȋ Standby pe bypass: atunci când UPS-ul este oprit, el trece
automat în bypass și încarcă acumulatorii.
Ȋ Deconectare la încărcare minimă
Ȋ Atenţionare acumulatori descărcaţi
Ȋ Intrare temporizată în funcţiune
Ȋ Control complet prin microprocesor
Ȋ Bypass automat fără întrerupere
Ȋ Starea, valorile măsurate și alarmele sunt afișate pe ecranul
standard sau ecranul iluminat din spate
Ȋ UPS firmware actualizat prin PC
Ȋ Protecţie termică resetabilă pe intrare (la versiuni de până la
1500VA
Ȋ Protecţie la alimentare inversă: comutare manuală în bypass
pentru a preveni ca energie să se întoarcă la sursa primară.

Pagina
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w Detalii

w Key
A
B
C
D
E
F
G
H

Priză de intrare
Protecţie termică la intrare
Prize de ieşire
Port USB
Port serial RS232
Priză pentru extinderea acumulatorilor
Fişă de intrare
Comutator de emergenţă (ESD)

w Dulap baterii

w Timpi de autonomie
Cod de comandă

Putere aparentă max.
Putere activă max.
[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
cu sarcină 1000VA 700W:
USPRD220
cu sarcină 1500VA 1050W:
USPRD220 +USBB72A3A
cu sarcină 1500VA 1050W:
USPRD220ER +USBB72B1
cu sarcină 1500VA 1050W:
USPRD300
3000
2700
USPRD300 +USBB72A3A
3000
2700
USPRD300 +USBB72M1A
3000
2700
USPRD300ER +USBB72B1
3000
2400
USPRD300ER +2xUSBB72B1
3000
2400
* sarcină tipică: timpul de autonomie este calculat cu sarcină de 75% [VA] şi factor de putere de 0.66
** sarcină 100%: timpul de autonomie este calculat cu sarcină de 100% [VA] şi factor de putere de 0.7

Timp de autonomie [min.]
sarcină tipică*
sarcină 100%**
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 Date tehnice
MODEL
PUTERE
INTRARE
Tensiune nominală
Plaja de tensiune
fără intervenţia acumulatorilor
Tensiunea maximă permisă
Frecvenţă nominală
Toleranţa frecvenţei
Plaja de eficienţă
Factor de distorsiune curent
BYPASS
Toleranţa tensiunii
Toleranţa frecvenţei
IEŞIRE
Distorsiunea tensiunii
cu sarcină liniară/
cu sarcină neliniară
Frecvenţă
Variaţie statică:
Variaţie dinamică
Formă de undă
Factorul vârf de curent
Eficienţă
(Mod ECO şi Smart Activ)
ACUMULATORI
Tip
Timp de reîncărcare
TIMPI DE SUPRASARCINĂ
100% <Sarcină < 110%
110% < Sarcină < 150%
Sarcină > 150%
ALTE CARACTERISTICI
Masă netă (kg)
Masă brută (kg)
Dimensiuni (lxAxÎ) (mm)
Dimensiuni cu ambalaj
(lxAxÎ) (mm)
Protecţie împotriva supratensiunilor
Protecţii
Comunicaţii
Prize de intrare
Prize de ieşire
Standarde
Temperatura de funcţionare
Umiditate relativă
Culoare
Nivel de zgomot la 1 m
Accesorii incluse standard

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 VAC
140 VAC < Vin < 276 VAC la 50% sarcină / 184 VAC < Vin < 276 VAC la 100% sarcină
300 V
50/60 Hz ± 5 Hz
50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5%
> 0.98
≤ 7%
200 - 253 VAC
± 0.5 la ± 5 Hz, configurabilă

< 2%
Selectabilă: 50 Hz sau 60 Hz sau cu autoselecţie
1%
≤ 5% în 20 ms
Pseudo sinusoidală
3:1
98%
VRLA AGM fără întreţinere, pe bază de plumb
2-4 ore
1 minut
4 secunde
0.5 secunde
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 R-2U)
600 x 760 x 245

300 Joule
Suprasarcină - scurtcircuit - supratensiune - temperatură - acumulatori descărcaţi excesiv
USB/DB9 cu RS232 şi contacte/slot pentru interfaţă de comunicaţie
1 IEC 320 C14
1 IEC 320 C 20
8 IEC 320 C13
8 IEC 320 C13 + 1 IEC 320 C19
Securitate: EN 62040-1 şi directiva 2006/95/EL; EMC: EN 620040-2 categoria C2 şi directiva 2004/108 EL
0°C / +40°C
< 95% fără condens
Negru
< 40 dBA
Cablu de alimentare, cablu serial, cablu USB, măsuri de siguranţă, ghid de PIF rapid

15
19.5
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DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

GENIO Dual (Modele de podea sau cu montaj în rack de 19“)
1000VA / 900W / sarcină 100%: 7min. / sarcină tipică: 12min.

USPRD100

1500VA / 1350W / sarcină 100%: 5min. / sarcină tipică: 11min.

USPRD150

2200VA / 1980W / sarcină 100%: 6min. / sarcină tipică: 13min.

USPRD220

2200VA 1760W / 0min. + încărcător de 8A pt. cutie cu baterii externe 40Ah

USPRD220ER

3000VA 2700W / sarcină 100%: 5min. / sarcină tipică: 11min.

USPRD300

3000VA 2400W / 0min. / cu încărcător de 8A pt. cutie cu baterii externe 40Ah

USPRD300ER

Cutii care includ acumulatori
Pentru USPRD100 36V 7Ah montaj turn & rack

USBB36A3A

Pentru USPRD100 36V 14Ah montaj turn & rack

USBB36M1A

Pentru USPRD../USVSD.. de la 2,2kVA 72V 7Ah fără încărcător / montaj turn&rack

USBB72A3A

Pentru USPRD../USVSD.. de la 2,2kVA 72V 14Ah fără încărcător / montaj turn&rack

USBB72M1A

Accesorii
Card de reţea plug-in US Netman 204 Plus, TCP/IP

USNETMA204

Suport universal pentru montaj UPS în rack 19“

USRACKGUID

Interfaţă UPS pentru J-Bus/Modbus prin RS232/RS485, tip cutie

USMULTI301

Interfaţă UPS pentru J-Bus/Modbus via RS232/RS485, tip plug-in card

USMULTI302

Card comunicaţie pt. stare şi alarme UPS, cu contacte libere de potenţial

USMULTI382

Interfaţă UPS pentru Profibus (DP-V1, Profidrive V2 PP05), versiunea în cutie

USMULTI401

Interfaţă programabilă cu 8 intrări+8 ieşiri, Modbus, versiunea în cutie

USMULTIIOB

Kit cabluri UPS pentru AS400

USAS400KIT

Modem GPRS pentru managementul UPS-urilor prin reţeaua de telefonie mobilă

USRTG100

Panou supervizare de la distanţă cu afişaj digital pt. UPS cu port RS 232

USMULTIPAN

By-pass de întreţinere 16 A, pt. UPS până la 3kVA, montaj pe perete

USBYM

By-pass de întreţinere 16 A, pt. UPS până la 3kVA, montaj în rack

USBYMR

PDU pentru UPS, 3 prize Schuko, 10A, cablu 1,5m

Q7533060

PDU 19“ pentru UPS, 8xSchuko Roşu, 1xSig 10A, Profil ALU 1U, cablu conexiune 2m cu conector IEC C14, RAL7035

IU070130

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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3,3-10kVA
6,5-10kVA

USDD330

USDD330

w SCHRACK-INFO
GENIO Dual Maxi utilizează tehnologie dublă conversie online,
rezultând un nivel ridicat de fiabilitate și protecţie maximă pentru
consumatorii critici. Este ca atare soluţia ideală pentru alimentarea
consumatorilor care necesită disponibilitate mărită și cei critici
(echipamente electrice medicale). Flexibilitatea la instalare și
utilizare respectiv multiplele opţiuni de comunicaţie disponibile
fac ca seria GENIO Dual Maxi să fie potrivită pentru alimentarea
sistemelor IT, precum și celor de siguranţă și de emergenţă.
Modele din seria GENIO Dual Maxi pot fi instalate atât pe podea
cât și în dulapuri rack de cablare structurată (displayul LCD poate fi
rotit în poziţia dorită). Seria GENIO Dual Maxi este disponibilă în
variantele de putere 3.3-4-5-6-6.5-8-10 kVA folosind tehnologia
online dublă conversie (VFI). Invertorul alimentează continuu
sarcina, furnizând tensiune sinusoidală, filtrată și stabilizată ca
valoare, formă și frecvenţă. În plus, filtrele de pe intrare și ieșire
cresc semnificativ imunitatea sarcinii la perturbaţiile și fenomenele
tranzitorii care apar pe linia de alimentare.
Caracteristici tehnologice și de performanţă: se poate face selecţie
între modurile Economy Mode și Smart Active Mode.
Posibilităţi de diagnosticare: display LCD, interfaţă RS232 și USB
cu software UPSMon și slot pentru carduri de comunicaţie.

w Instalare ușoară
Ȋ Poate fi instalat pe podea (versiune tower) sau în dulapuri
pentru cablare structurată (versiune rack). Panoul display

USDD330

se poate glisa în afară și roti (cu ajutorul dispozitivului din
furnitură)
Ȋ Zgomot redus (mai puţin de 40 dB): poate fi instalat practic
oriunde datorită PWM-ului controlat digital, ventilatorului
care lucrează în funcţie de încărcare și invertorului de înaltă
frecvenţă.
Ȋ Bypass extern opţional pentru mentenanţă, cu comutare fără
întrerupere (USDD 5-10 kVA)
Ȋ Funcţionare garantată până la 40°C (componentele sunt
proiectate să funcţioneze la temperaturi ridicate astfel că ele
nu sunt suprasolicitate la temperaturi normale).
Ȋ Două prize IEC cu protecţie termică înglobată (USDD 5-10
kVA). La modelele de 5-10 kVA există funcţia de deconectare
programată a două prize de ieșire de 10A, în cazul întreruperii
alimentării principale (funcţie Power Share).

w Selectare mod de operare
Funcţiile următoare pot fi setate prin software sau manual prin
intermediul panoului display frontal:
Ȋ Online
Ȋ Economy Mode: pentru a mări eficienţa (până la 98%),
permite selectarea modului de funcţionare Line Interactive (VI)
în scopul de a alimenta consumatori de prioritate scăzută
Ȋ Smart Active: UPS-ul selectează automat modul de operare
(VFD sau VFI) pe baza calităţii energiei de alimentare

45
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Ȋ Emergency power supply: UPS-ul poate fi programat să intre
în funcţiune numai în cazul în care alimentarea de bază se
defectează (emergency only mode)
Ȋ Funcţionare cu convertor de frecvenţă (50/60Hz sau
60/50Hz).

w Calitatea îmbunătăţită a tensiunii de ieșire
Ȋ Se pot utiliza chiar și la consumatori neliniari (consumatori IT
cu un factor de vârf de până la 3:1)
Ȋ Curent de scurtcircuit mare pe bypass
Ȋ Capacitate de supraîncărcare mare: 150% pe invertor (chiar și
fără alimentare principală)
Ȋ Tensiune filtrată, stabilizată și fiabilă (tehnologie online dublă
conversie, VFI conform IEC 62040-2 clasa C2) cu filtre
împotriva perturbaţiilor atmosferice.
Ȋ Corecţia factorului de putere: factorul de putere din circuitul de
alimentare al UPS-ului este apropiat de 1 iar curentul absorbit
este sinusoidal. Fiabilitate crescută a acumulatorilor

w Fiabilitate crescută a acumulatorilor
Ȋ Se pot face teste de acumulatori atât automate cât și manuale
Ȋ Componente cu riplu redus (în detrimentul acumulatorilor),
folosind un sistem (LCRD) de descărcare a curentului cu riplu
scăzut
Ȋ Acumulatorii pot fi înlocuiţi fără deconectarea echipamentului
și fără întreruperea alimentării sarcinii (Hot Swap)
Ȋ Autonomie extensibilă fără limite utilizând acumulatori potriviţi
Ȋ 40ms (timp de menţinere ridicat) sau când tensiunea sursei
primare fluctuează între 84V și 276V.

w Surse de emergenţă
Această configuraţie asigură funcţionarea sistemelor de emergenţă
care sunt obligatoriu a fi alimentate în cazul unei pene de curent,
asemenea categorii sunt: iluminatul de siguranţă, sisteme detecţie/
stingere incendii și sistemele de alarmă. Când alimentarea
principală se defectează, invertorul începe să alimenteze progresiv
consumatorii (Soft Start) pentru a preveni supraîncărcarea.

w Optimizare acumulatori
Gama largă a tensiunii de intrare și timpul mărit de menţinere
minimizează utilizarea acumulatorilor și crește eficienţa și
durata de viaţă a acestora. Pe durata scurtelor căderi de
tensiune energia este asigurată din baterii de condensatoare
de mare capacitate.
Ȋ Se pot face teste de acumulatori atât automate cât și manuale
Ȋ Componente cu riplu redus (în detrimentul acumulatorilor),
folosind un sistem (LCRD) de descărcare a curentului cu riplu
scăzut
Ȋ Acumulatorii pot fi înlocuiţi fără deconectarea echipamentului
și fără întreruperea alimentării sarcinii (Hot Swap)
Ȋ Autonomie extensibilă fără limite utilizând acumulatori potriviţi
Ȋ Acumulatorii nu întră în funcţiune la căderi de tensiune mai
scurte de 40ms (timp de menţinere ridicat) sau când tensiunea
sursei primare fluctuează între 84V și 276V.

w EnergyShare (USDD 5-10 kVA)
Modelele seriei GENIO Dual Maxi dispun fiecare câte două prize
IEC 10 separat configurabile. Aceste prize pot fi configurate în așa
fel încât ele să se deconecteze primele în caz de lipsă tensiune în
circuitul de alimentare, crescând astfel autonomia de funcţionare a
consumatorilor conectaţi la celelalte prize.

w Alte avantaje
Ȋ Tensiunea de ieşire este selectabilă (220-230-240V)
Ȋ Auto-restart la reveinrea alimentării primare (programabil prin
software)
Ȋ Bypass on: atunci când UPS-ul este oprit, el trece automat în
bypass și încarcă acumulatorii.
Ȋ Deconectare la încărcare minimă
Ȋ Atenţionare acumulatori descărcaţi
Ȋ Intrare temporizată în funcţiune
Ȋ Control complet prin microprocesor
Ȋ Bypass automat fără întrerupere
Ȋ Sunt folosite module IMS (Insulated Metallic Substrates)
Ȋ Starea, valorile măsurate și alarmele sunt afișate pe ecranul
iluminat din spate
Ȋ Update digital al UPS-ului (actualizare prin flash)
Ȋ Protecţie termică resetabilă pe intrare
Ȋ Protecţie la alimentarea pe ieşire (protecţie la fluxul invers):
pentru a preveni ca energia să se întoarcă la sursa primară.
Ȋ Comutare manuală în bypass.

wComunicaţie facilă
Ȋ Platformă avansată multiplă de comunicaţii pentru toate
sistemele de operare și medii de reţea: Softul de monitorizare
și shutdown UPSMon se poate descărca liber de la adresa
www.ups-technet.com pentru sistemele de operare Windows
8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris,
Linux, VMWare ES X și alte sisteme de operare Unix
Ȋ Funcţie Plug and play
Ȋ Port USB
Ȋ Port serial RS232
Ȋ Slot pentru card de comunicaţie.
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w Detalii

w Key
A
B
C
D
E
F
G
H
I

w Dulap baterii

Port USB
Port serial
Slot de comunicaţie
Protecţie termică la intrare
Priză de intrare
Prize de ieşire
Conector extindere acumulatori
Acces cablu intrare
Acces cablu ieşire

Pagina
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w Timpi de autonomie
Cod de comandă

Putere aparentă max.
[VA]

USDD330
3300
USDD330 +USBB10807
3300
USDD330 +USBC10814
3300
USDD330 +USBC108M3
3300
USDD330 +USBC10838 (Turn)
3300
USDD400
4000
USDD400 +USBB10807
4000
USDD400 +USBC10814
4000
USDD400 +USBC108M3
4000
USDD400 +USBC10838 (Turn)
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
* sarcină tipică: timpul de autonomie este calculat cu sarcină de 75% [VA] şi factor de putere de 0.66
** sarcină 100%: timpul de autonomie este calculat cu sarcină de 100% [VA] şi factor de putere de 0.7

Putere activă max.
[W]
2300
2300
2300
2300
2300
2400
2400
2400
2400
2400
3500
3500
3500
3500
4200
4200
4200
4200
6400
6400
6400
8000
8000
8000
5200
5200
5200
6400
6400
6400
8000
8000
8000

Timp de autonomie [min.]
sarcină
sarcină tipică*
100%**
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
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w Date tehnice 1-1 fază
MODEL
PUTERE
INTRARE
Tensiune nominală
Tensiune minimă
Frecvenţă nominală
Factor de putere
Factor de distorsiune curent
BY-PASS
Toleranţa tensiunii
Toleranţa frecvenţei
IEŞIRE
Tensiune nominală
Distorsiunea tensiunii
Frecvenţă
Variaţie statică
Variaţie dinamică
Formă de undă
Factorul vârf de curent
ACUMULATORI
Tip
Timp de reîncărcare
TIMP DE SUPRASARCINĂ
100 % < Sarcină < 110 %
110% < Sarcină < 150%
Sarcină > 150 %
ALTE CARACTERISTICI
Masă netă (kg)
Masă brutăt (kg)
Dimensiuni
(lxAxÎ) (mm)
Dimensiuni cu ambalaj
(lxAxÎ) (mm)
Eficienţă Line-interactive/Smart
Active
Protecţii
Comunicaţii
Prize de intrare
Prize de ieşire
Standarde
Temperatura de funcţionare
Umiditate relativă
Culoare
Nivel de zgomot la 1 m
Accesorii incluse standard

USDD330
3300 VA /
2300 W

USDD400
4000 VA /
2400 W

USDD500
5000 VA /
3500 W

USDD600
6000 VA /
4200 W

USDD800
8000 VA /
7200 W

USDD1000A0
10000 VA /
9000 W

220 - 230 - 240 VAC
164 VAC la 100 % sarcină / 84 VAC la 50 % sarcină
50/60 Hz ± 5Hz
> 0.98
≤ 7%
180-264 VAC (selectabilă în Economy Mode sau Smart Active Mode)
Frecvenţa selectată ± 5 % (selectabilă de utilizator)
220-230-240 VAC selectabilă
< 3 % cu sarcină liniară / < 6 % cu sarcină neliniară
50/60 Hz selectabilă
1,50%
≤ 5 % în 20 ms
Sinusoidală
03:01
VRLA AGM fără întreţinere, pe bază de plumb
4-6 ore
1 minut
4 secunde
0.5 secunde
38
40
42,5
44,5
175 x 520 x 455 Turn
19”x 520 x 4U Rack

62
64
70
72
175 x 660 x 455 Turn
19” x 660 x 4U Rack

94
95
102
103
2 x (175 x 660 x 455) Turn
2 x (19” x 660 x 4U) Rack

540 x 620 x 280

720 x 530 x 285

780 x 555 x 285

98%
Suprasarcină - scurtcircuit - supratensiune - tensiune minimă - temperatură - acumulatori descărcaţi excesiv
USB / RS232 + slot pentru interfaţă de comunicaţie
1 IEC 320 C20
Bloc terminal
2 IEC 320 C13 + 1 IEC 320 C20
Bloc terminal + 2 IEC 320 C13
EN 62040-1 EMC EN 62040-2 Directivele 73/23 - 93/68 - 2004/108 EG EN 62040-3
0 °C / +40 °C
< 95 % fără condens
Gri închis RAL 7016
< 40 dBA
< 45 dBA
2 cabluri de 10 A; 1 fişă IEC-16 A; software;
2 organizatoare de cablu; capete de cablu; software; cablu serial; chei pt. eliberarea ecranului;
cablu serial; chei pt. eliberarea ecranului; kit
kit de manipulare
de manipulare
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w Date tehnice 3-1 faze
MODEL
PUTERE
INTRARE
Tensiune nominală
Tensiune minimă (F+N)
Frecvenţă nominală
Factor de putere
BYPASS
Toleranţa tensiunii
Toleranţa frecvenţei
IEŞIRE
Tensiune nominală
Distorsiunea tensiunii
Frecvenţă
Variaţie statică
Variaţie dinamică
Formă de undă
Factorul vârf de curent
ACUMULATORI
Tip
Timp de reîncărcare
TIMPI DE SUPRASARCINĂ
100 % < Sarcină < 110 %
110% < Sarcină < 150%
Sarcină > 150 %
ALTE CARACTERISTICI
Masă netă (kg)
Masă brută (kg)
Dimensiuni (lxAxÎ) (mm)
Dimensiuni cu ambalaj (lxAxÎ) (mm)
Eficienţă Smart Active
Protecţii
Comunicaţii
Fişe de intrare
Prize de ieşire
Standarde
Temperatura de funcţionare
Umiditate relativă
Culoare
Nivel de zgomot la 1 m
Accesorii incluse standard

USDD650TM0
6500 VA / 5850 W

USDD800TM0
8000 VA / 7200 W

USDD1000T0
10000 VA / 9000 W

400 VAC trifazat +N
164 VAC la 100 % sarcină / 84 VAC la 50 % sarcină
50/60 Hz ± 5 Hz
> 0,95
180-264 VAC (selectabilă în Economy Mode sau Smart Active Mode)
Frecvenţa selectată ± 5 % (selectabilă de utilizator)
220-230-240 VAC selectabilă
< 3% cu sarcină liniară / < 6% cu sarcină neliniară
50/60 Hz selectabilă
1,50%
≤ 5 % în 20 ms
Sinusoidală
03:01
VRLA AGM fără întreţinere, pe bază de plumb
4-6 ore
1 minut
4 secunde
0.5 secunde
91
99

94
95
102
103
2 x (175 x 660 x 455) Turn
2 x (19” x 660 x 4U) Rack
780 x 555 x 285
până la 98%
Suprasarcină - scurtcircuit - supratensiune - tensiune minimă - temperatură - acumulatori descărcaţi
excesiv
USB /RS232 + slot pentru interfaţă de comunicaţie
Bloc terminal
Bloc terminal + 2 IEC 320 C13
EN 62040-1 EMC EN 62040-2 Directivele 73/23 - 93/68 - 2004/108 EG EN 62040-3
0 °C / +40 °C
< 95 % fără condens
Gri închis RAL 7016
< 45 dBA
2 organizatoare de cablu; capete de cablu; software; cablu serial; chei pt. eliberarea ecranului; kit
de manipulare

USV_red_2015_Kap.02_RO:KabelPreisliste_2006_1 10.08.15 13:27 Seite 51

UPS Seria GENIO Online – 0,7kVA până la 10kVA
w GENIO Dual Maxi
DESCRIERE
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STORE

COD COMANDĂ

1fază/1fază (Modele de podea şi cu montaj în rack de 19“)
3300VA / 2300W / sarcină 100%: 7min. / sarcină tipică: 11min.

USDD330

4000VA / 2400W / sarcină 100%: 6min. / sarcină tipică: 9min.

USDD400

5000VA / 3500W / sarcină 100%: 9min. / sarcină tipică: 15min.

USDD500

6000VA / 4200W / sarcină 100%: 7min. / sarcină tipică: 12min.

USDD600

8000VA / 6400W / 0min.

USDD800A0

10000VA / 8000W / 0min.

USDD1000A0

3faze/1fază (Modele de podea şi cu montaj în rack de 19“)
6500VA / 5200W / 0min.

USDD650TM0

8000VA / 6400W / 0min.

USDD800TM0

10000VA / 8000W / 0min.

USDD1000T0

Cutii care includ acumulatori
Pentru USDD300/400 108V 7Ah / montaj turn&rack

USBB10807

Pentru USDD300/400 14Ah / cu încărcător / montaj turn&rack

USBC10814

Pentru USDD500/600 192V 7Ah / montaj turn&rack

USBB19207

Pentru USDD500/600 12Ah / cu încărcător / montaj turn&rack

USBC19212

Pentru USDD330/400 38Ah / fără încărcător / montaj turn

USBC10838

Pentru USDD650-1000 240V 7Ah / montaj turn&rack

USBB240A3

Pentru USDD650-1000 240V 9Ah / montaj turn&rack

USBB240A5

Pentru USDD 6500-10000VA 9Ah / cu încărcător / montaj turn&rack

USBC240A5

Cutii fără acumulatori
Pt. USDD 6,5-10kVA, 240V 20x7Ah (exclusiv acumulatori)

USAB240A0

Cutii pentru acumulatori şi acumulatori de schimb la USDD
Acumulatori de rezervă GiV slim, de mare curent 12V 24W pt. USDD330-USDD600, USBB10807-USBC10814

USBA007SLI

Cutie acumulatori pt. USDD330/400, USBB10807, USBC10814, cu conectori fără acumulatori. O cutie per UPS sau
USBB10807 şi 9 acu. USBA007SLI sunt necesari. Pt. USBC10814 2 cutii şi 2x9 acu. USBA007SLI sunt necesari.

USDDBE3340

Cutie pt. acumulatori pt. USDD500/600, fără acu. incluzând conectori de acu. 2 cutii per UPS şi 2x8 acu. USBA007SLI
sunt necesari.

USDDBE5060

Accesorii
Card de reţea plug-in US Netman 204 Plus, TCP/IP

USNETMA204

Suport universal pentru montaj UPS în rack 19“

USRACKGUID

Interfaţă UPS pentru J-Bus/Modbus prin RS232/RS485, tip cutie

USMULTI301

Interfaţă UPS pentru J-Bus/Modbus via RS232/RS485, tip plug-in card

USMULTI302

Card comunicaţie pt. stare şi alarme UPS, cu contacte libere de potenţial

USMULTI382

Interfaţă UPS pentru Profibus (DP-V1, Profidrive V2 PP05), versiunea în cutie

USMULTI401

Interfaţă programabilă cu 8 intrări+8 ieşiri, Modbus, versiunea în cutie

USMULTIIOB

Kit cabluri UPS pentru AS400

USAS400KIT

Modem GPRS pentru managementul UPS-urilor prin reţeaua de telefonie mobilă

USRTG100

Panou supervizare de la distanţă cu afişaj digital pt. UPS cu port RS 232

USMULTIPAN

By-pass de întreţinere 16 A, pt. UPS până la 3kVA, montaj pe perete

USBYM

By-pass de întreţinere 16 A, pt. UPS până la 3kVA, montaj în rack

USBYMR

By-pass de întreţinere 32 A, până la UPS de 6kVA, montaj aparent

USMBB32A

PDU pentru UPS, 3 prize Schuko, 10A, cablu 1,5m

Q7533060

PDU 19“ pentru UPS, 8xSchuko Roşu, 1xSig 10A, Profil ALU 1U, cablu conexiune 2m cu conector IEC C14, RAL7035

IU070130

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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USUPSMON

w SCHRACK-INFO
UPSMon asigură un managament simplu şi eficient al UPS-ului,
afișând toate informaţiile importante despre funcţionare cum
sunt: tensiunea de alimentare, valoarea sarcinii și capacitatea
acumulatorilor. În cazul unei defecţiuni el oferă și informaţii
detaliate în ceea ce privește starea în funcţionare a UPS-ului.
Arhitectura client/ server îl face unealta ideală de managament a
sistemelor multi-platformă.

w Avantaje
Ȋ Versiunea free UPSMon: este compatibilă cu UPS-uri pentru
sistemele de operare enumerate mai jos.
Ȋ Versiunea full UPSMon (implică costuri suplimentare): poate
gestiona până la 32 UPS-uri, pentru toate sistemele de
operare.
Ȋ Oprire secvenţială și preferenţială: UPSMon poate opri
unităţi necontrolate de toate calculatoarele în reţea. În acest
caz, operaţia curentă din aplicaţia cea mai frecvent folosită
va fi salvată. Utilizatorul poate atașa priorităţi la diferitele
calculatoare din reţea în concordanţă cu secvenţele lor de
oprire și particulariza întreaga procedură.
Ȋ Compatibilitate cross-platform: UPSMon este compatibil cu
mai multe platforme și asigură interoperabilitatea lor prin
folosirea TCP/IP ca protocol standard de comunicaţie. Astfel,
este posibilă monitorizarea calculatoarelor care rulează
cu sisteme de operare diferite de la o singură consolă. De
exemplu, un server UNIX poate fi monitorizat de la un PC cu
Windows prin reţeaua corespunzătoare (Intranet) sau prin
Internet și conectat la un UPS situat într-o locaţie diferită.
Ȋ Programarea evenimentelor: fiabilitatea superioară a
sistemului, respectiv economia semnificativă de energie dată
de UPSMon permite programarea opririi și pornirii temporizate
a sistemelor alimentate.
Ȋ Managementul notificărilor: UPSMon trimite constant mesaje
de stare și notificări de la senzorii de mediu, local și prin
reţea. Este posibilă definirea unui grup de utilizatori care să

primească notificări pe email, fax, mesaje media sau SMS, în
caz de defect sau lipsă tensiune.
Ȋ Agent SNMP integrat: UPSMon include un agent integrat
SNMP pentru managamentul UPS-ului, ce asigură transferul
de date prin interfaţa standard RFC 1628 și de la trapele și
senzorii ambientali conectaţi.
Ȋ Securitate, ușurinţă în utilizare și conectivitate: comunicaţia
este parolată pentru un nivel mai ridicat de siguranţă în UPS
management. Funcţia „Discovering/ Browsing“ listează pe
display toate unităţile UPS conectate la calculator și/sau prin
LAN, gata pentru monitorizare imediată. Dacă nu există LAN
disponibil atunci alternativ comunicaţia se poate desfășura și
prin modem.

w Sisteme de operare suportate de versiunea free
Ȋ Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, 2008 Server, 7, 8,
cu procesoare X86, X86_64 și IA64
Ȋ Linux cu procesoare X86, X86_64 și IA64
Ȋ Novell Netware 3.x, 4.x, 5.x, 6
Ȋ Mac OS X
Ȋ VMWare ESX, VSPHERE

w Sisteme de operare suportate de versiunea full - implică costuri suplimentare
Cele mai comune sisteme de operare UNIX cum sunt:
Ȋ IBM AIX, HP, SUN Solaris INTEL și SPARC, SCO Unixware și
Open Server, Silicon Graphics IRIX, Compaq Tru64 UNIX și
DEC UNIX, Open BSD UNIX și FreeBSD UNIX,NCR UNIX
Ȋ HP OPEN VMS

w Highlights
Ȋ Monitorizarea grafică a stării UPS-ului și a senzorilor de mediu
ambiant:
UPSMon este o unealtă simplă dar eficientă de afișare
și monitorizare a stării UPS-ului. Versiunea grafică este
disponibilă pentru toate sistemele de operare.
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Ȋ Afișare detailată a tuturor datelor și informaţiilor obţinute de la
UPS și senzorii ambientali:
UPSMon oferă toate datele necesare pentru o diagnostizare
de nivel înalt.
Raportează și ilustrează grafic toate datele importante
Sunt înregistrate toate evenimentele relativ la starea UPS-ului,
valorile mărimilor citite și a parametrilor măsuraţi. Valorile
monitorizate continuu sunt afișate grafic pe ecran.

Pagina

w Download
Ultima versiune free UPSMon monitoring and shutdown software
se poate descărca de la adresa www.ups-technet.com. În cazul în
care aveţi nevoie de versiunea full, vă rugăm să contactaţi Schrack
pentru a obţine licenţa full (cod comandă: USUPSMON) necesară
pentru activarea funcţionalităţii complete în versiunea free și pentru
suport pentru toate sistemele de operare.

Ȋ Controlul programabil al UPS-urilor
Toate acţiunile care în mod normal sunt îndeplinite de operator
pot fi automatizate: Server power-up și power-down, test
acumulatori UPS, etc.
Ȋ Monitorizarea grafică a stării UPS-ului - versiunea pentru Mac
OS X
Mac OS X
Softul UPSMon este singurul program de control și de oprire
pentru Macintosh asigurând o structură cross-platform client/
server. El asigură integrarea în reţea TCP/IP cu sisteme de
operare Windows, Novell și cele mai des utilizate sisteme
de operare UNIX. Suportă agentul de reţea NetMan
pentru managamentul UPS-urilor conectate la reţea. Suport
multilingvistic.
Ȋ Diagramă bloc de funcţionare
Diagrama schematică bloc face ca monitorizarea și analiza
funcţionării UPS-ului să fie chiar foarte simplă.
Ȋ Alerte trimise prim email, SMS, fax și MMS
UPSMon poate fi configurat în așa fel să trimită mesaje prin
email, SMS, fax sau MMS.
DESCRIERE

STOC

Software UPSmon pt. UPS versiune completă

Stoc depozit Viena

STORE

COD COMANDĂ
USUPSMON

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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USNETMA204

w SCHRACK-INFO
NetMan 204 network agent permite managementul UPSului conectat direct la LAN 10/100 MB folosind unul dintre
protocoalele majore de comunicaţie (TCP /IP, HTTP și SNMP). Este
soluţia ideală de a integra un UPS în reţeaua Ethernet utilizând
protocoalele Modbus/TCP și BACnet/IP. A fost dezvoltat pentru a
integra unităţile UPS în reţele de dimensiuni medii și mari, pentru a
asigura un nivel ridicat de fiabilitate în comunicaţia dintre UPS-uri și
sistemele de managamnet asociate

Ȋ SNMP v1 și v3 cu RFC3433 pentru managementul senzorilor
de mediu ambiant
Ȋ HTTP pentru control prin browser al UPS-urilor
Ȋ SMTP pentru trimitere prin email alerte și stare UPS
Ȋ Modbus/TCP
Ȋ Expandabilitate maximă
Ȋ USB host pentru conexiune Pendrive USB
Ȋ Rapoarte și management de date
Ȋ Management Wake-on LAN pentru computer start-up prin
reţea TCP/IP

w Avantaje
Ȋ Procesor 32Bit RISC

Ȋ Alte standarde: DHCP, DNS, RARP, FTP, NTP, ICMP, IGMP

Ȋ Compatibil cu reţele 10/100Mbps Ethernet și IPv4/6

Ȋ Managementul senzorilor de mediu ambiant

Ȋ Compatibil cu UPSMon și TeleNetGuard

Ȋ Configurabil prin sesiune Telnet, SSH și cleme de conexiune cu
export/import date

Ȋ SNMP v1 și v3 cu RFC 1628 pentru PowerNetGuard și
conexiune NMS

Ȋ Actualizare versiune prin port USB, FTP și HTTP

DESCRIERE

STOC

COD COMANDĂ
USNETMA204

Card de reţea plug-in US Netman 204 Plus, TCP/IP

Stoc depozit Viena

STORE

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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USSENSSTD

w SCHRACK-INFO
Senzorii ambientali NetMan Plus sunt capabili să monitorizeze
și să înregistreze condiţiile și activităţile ambientale din interiorul
ariei protejate, de ex. spaţiul unde este amplasat UPS-ul. Senzorii
ambientali asigură extinderea managementului și raza controlului
pentru a acoperi spaţiul din jurul UPS-ului, pentru a monitoriza
temperatura și umiditatea și pentru a controla aparatele electrice
ca ventilatoare pentru răcire sau zăvoare. Citirile sunt comunicate
prin Internet, SNMP și prin softul UPSMon. Softul UPSMon poate
fi folosit pentru supravegherea stării de funcţionare a senzorului
în scopul de a trimite mesaje. Mai multe informaţii găsiţi în
documentaţia softului UPSMon. NetMan Plus poate supraveghea

un număr de 6 senzori. Date fiind dimensiunile reduse, senzorii
ambientali pot fi montaţi rapid și nu necesită sursă de alimentare
separată. Datorită tehnologiei lor de autoînvăţare, ei pot fi de
asemenea configuraţi rapid și ușor.

w Sunt disponibili următorii senzori:
Ȋ Senzori de temperatură (-55 +125°C)
Ȋ Senzori de temperatură (-55 +125°C) și de umiditate (0100%)
Ȋ Senzori de temperatură (-55 +125°C) și modul I/O digital
(intrare 0-12 VDC, ieşire 1A max. la 48 VDC)

w Schemă de principiu

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Senzor de temperatură şi I/O digitală DB9-RJ11

USSENSIOTD

Senzor de temperatură şi I/O digitală RJ11-RJ11

USSENSIOTR

Senzor de temperatură DB9-RJ11

USSENSTD

Senzor de temperatură şi umiditate DB9-RJ11

USSENSTHD

Senzor de temperatură şi umiditate RJ11-RJ11

USSENSTHR

Senzor de temperatură RJ11-RJ11

USSENSTR

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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USMULTI302

w SCHRACK-INFO

w Avantaje

Convertorul de protocol MultiCOM 301/302 asigură
monitorizarea UPS-ului folosind protocolul MODBUS/JBUS
prin interfaţa serială RS232 sau RS485. În componenţă are de
asemenea și o a doua interfaţă serială de comunicaţie RS232
independentă, care poate fi folosită pentru interconectarea cu alte
echipamente cum ar fi modulul NetMan 204 Plus sau un PC care
rulează softul UPSMon.

Ȋ Configurarea interfeţei MODBUS/JBUS ca și RS232 sau
RS485
Ȋ Managementul a două porturi seriale independente
Ȋ Posibilitate de adaptare la cele mai utilizate programe BMS

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Interfaţă UPS pentru J-Bus/Modbus prin RS232/RS485, tip cutie

USMULTI301

Interfaţă UPS pentru J-Bus/Modbus via RS232/RS485, tip plug-in card

USMULTI302

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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USMULTI382

w SCHRACK-INFO
Modulul MultiCOM 382 oferă un set de contacte pe relee pentru
a transmite notificări și starea de funcţionare a UPS-ului. Este dotat
cu două șiruri de cleme deconectabile. Unul dintre acestea este cel
pentru oprire de urgenţă ESD (emergency shut down) iar celălalt
este pentru oprire de la distanţă RSD (remote shut down). Modulul
poate comunica prin contacte ND sau NÎ următoarele: funcţionare
de pe acumulatori, bypass, alarmă, acumulatori descărcaţi.
DESCRIERE

w Avantaje
Ȋ Curent: max. 3A la 250 VAC
Ȋ Este posibilă configurarea de tip semnal-la-contact

STOC

Stoc depozit București

COD COMANDĂ
USMULTI382

Card comunicaţie pt. stare şi alarme UPS, cu contacte libere de potenţial

Stoc depozit Viena

STORE

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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USMULTI401

w SCHRACK-INFO

w Avantaje

Modulul MultiCOM 401 este un accesoriu opţional ce permite
UPS-ului să fie conectat la o reţea Profibus DP. Dispozitivul permite
ca managementul și monitarizarea UPS-ului să fie integrate întrun sistem de control bazat pe field bus, care face parte din cele
mai des utilizate în industrie pentru comunicaţie între sisteme de
control/automatizare și I/O.

Ȋ Protocol Profibus DP-V1
Ȋ Adrese configurabile de la 0 la 99
Ȋ Format date: Profidrive V2 PP05
Ȋ Viteza de comunicaţie configurabilă între 9.6 kBit/s și
12MBit/s
Ȋ Trafic de date semnalizat prin LED.

DESCRIERE

STOC

Interfaţă UPS pentru Profibus (DP-V1, Profidrive V2 PP05), versiunea în cutie

Stoc depozit Viena

STORE

COD COMANDĂ
USMULTI401

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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USMULTIIOD

w SCHRACK-INFO

w Avantaje

Cardul Multi I/O este un dispozitiv de control pentru UPS-uri ce
folosește relee de input / output liber configurabile. La acest card
serial se pot conecta semnale de la două UPS-uri. Se poate folosi
în toate situaţiile în care comunicaţia cu UPS-ul se realizează prin
conexiune serială. Ele pot fi folosite la comunicaţie prin interfaţa
RS485 folosind protocol MODBUS /JBUS.

DESCRIERE

Ȋ 8 porturi analogice/digitale
Ȋ 8 relee pe ieșire (3A la 250VAC), a căror stare este
configurabilă în funcţie de semnalele de intrare respectiv de
starea UPS-ului
Ȋ Comunicaţia cu UPS-ul este posibilă prin RS232
Ȋ Două interfeţe independente RS232/RS485 sunt disponibile
pentru monitorizarea UPS-ului și comunicării datelor prin
protocoalele MODBUS /JBUS

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Interfaţă programabilă cu 8 intrări+8 ieşiri, Modbus, versiunea în cutie

USMULTIIOB

Interfaţă programabilă 8 intrări+8 ieşiri, Modbus, montaj pe şină DIN

USMULTIIOD

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

USV_red_2015_Kap.03_RO:KabelPreisliste_2006_1 10.08.15 10:39 Seite 62

Software și accesorii pentru UPS-uri
w Modem GPRS - RTG 100, pentru supervizare UPS de la distanţă
Pagina

62

USRTG100

w SCHRACK-INFO
Modemul opţional GPRS RTG 100 permite ca UPS-ul să poată
fi administrat direct prin intermediul reţelei de telefonie mobilă
GSM. El a fost dezvoltat pentru a integra UPS-ul în sistemul de
monitorizare la distanţă TeleNetGuard chiar și în lipsa unei reţele
de conexiune fizice, pentru a controla UPS-ul și a avea acces la
rezultatele de diagnostizare inclusiv în cazul unei erori. RTG 100
este capabil să comunice simultan cu UPS-ul și în acelaș timp
să furnizeze o alternativă la reţeaua cablată pentru sistemul de
control TeleNetGuard și pentru softul UPSMon.

w Avantaje
Ȋ Se pot trimite mesaje scrise SMS cu privire la starea și
notificările UPS-ului
Ȋ Compatibilitate cu UPSMon și TeleNetGuard
Ȋ Managementul rapoartelor
Ȋ Actualizare de soft prin reţeaua GSM.

DESCRIERE

STOC

Modem GPRS pentru managementul UPS-urilor prin reţeaua de telefonie mobilă

Stoc depozit Viena

STORE

COD COMANDĂ
USRTG100

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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USMULTIPAN

w SCHRACK-INFO
Multi Panel este un dispozitiv de monitorizare la distanţă ce permite
monitorizarea UPS-ului și transmite detalii referitoare la starea de
funcţionare a UPS-ului în timp real. Acest produs opţional face
posibilă citirea parametrilor de intrare / ieșire și a acumulatorilor
respectiv a stării UPS-ului. Limba de afișare poate fi setată pe
engleză, italiană, germană, franceză, spaniolă, rusă, chineză și
pe multe altele.
Multi Panel are trei porturi seriale independente, dintre care unul
permite monitorizarea UPS-ului folosind protocol MODBUS /
JBUS prin intermediul portului serial RS485 sau RS232. Celelalte
DESCRIERE

interfeţe seriale independente pot fi folosite pentru interconectarea
cu alte echipamente cum ar fi modulul NetMan 204 Plus sau un PC
care rulează softul UPSMon.

w Avantaje
Ȋ Afișor LCD mare cu funcţie grafică
Ȋ Asigură managementul a trei porturi seriale independente
Ȋ Configurarea portului MODBUS/JBUS ca și RS232 sau
RS485
Ȋ Posibilitate de adaptare la cele mai utilizate programe BMS
Ȋ Actualizare de soft prin portul serial
STOC

Panou supervizare de la distanţă cu afişaj digital pt. UPS cu port RS 232

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
USMULTIPAN

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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16 A

USMSS

w SCHRACK-INFO
GENIO Multi Switch asigură fiabilitate extrem de ridicată a
instalaţiei. Principiul lui de funcţionare garantează un nivel mai
ridicat de fiabilitate comparat cu un singur UPS sau un bypass.

w Principii de funcţionare
GENIO Multi Switch asigură distribuţia directă a sarcinii pentru opt
consumatori într-un sistem cu două surse de alimentare (două surse
directe sau două UPS-uri).
GENIO Multi Switch este capabil să conecteze orice consumator
(fiecare cu un consum de maxim 4A) la oricare dintre cele două
alimentări, în timp ce simultan monitorizează sursa de la care
absoarbe energia.

w Protecţie la defectele sarcinii
Dacă unul dintre consumatori se defectează (de ex. scurtcircuit),
GENIO Multi Switch deconectează grupul de prize unde
consumatorul respectiv este conectat, prevenind astfel
deconectarea celorlalţi consumatori (de ex. în cazul funcţionării
defectuoase a selectivităţii aparatelor de protecţie).

w Protecţie la defectarea alimentării
Dacă una dintre surse iese din domeniul de toleranţă, GENIO
Multi Switch va transfera consumatorul la a doua sursă (comutarea
se realizează instantaneu dacă cele două surse sunt fazate).

w Avantaje
Ȋ Protecţie completă pentru consumator în cazul unui defect la
sursa principală sau la alt consumator
Ȋ Versatilitate în exploatare: GENIO Multi Switch poate fi
alimentat de la 2 surse diferite (2 UPS-uri chiar și cu puteri/de
tipuri diferite)
Ȋ Instalare în rack de 19“ cu cablaj complet
Ȋ Afișor LCD pentru monitorizarea valorilor măsurate/
alarmelor/stării
Ȋ Poate fi conectat la softul de monitorizare PowerNetGuard
(versiunea Ethernet)
Ȋ Nu este obligatorie existenţa de semnal dintre GENIO Multi
Switch și sursa de energie sau consumator
Ȋ Software de monitorizare
Ȋ Interfaţă de reţea

w Detalii frontale și dorsale USMS

w Key
A
B
C
D
E

Prize de ieşire
Versiune „N“ Ethernet
Versiune serială „S“ RS232
Protecţie termică la intrare
Prize de intrare
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w Date tehnice
MODEL
CURENT
INTRARE
Tensiune nominală
Frecvenţă nominală
Sarcină max. permisă per linie intrare
Prize de intrare
IEŞIRE
Tensiune nominală
Sarcină max. permisă per linie ieşire
Prize de ieşire
INFORMAŢII DE INSTALARE
Masă (kg)
Dimensiuni (l xA x Î) (mm)
Temperatură de funcţionare
Umiditate relativă
Protecţie
Altitudine maximă
Altitudine max (în condiţii de depozitare)
Comunicaţie
Culoare
Grad de protecţie IP
Nivel de zgomot la 1 m

USMSS-S

USMSS-N
16A
180 - 276 VAC
50/60 Hz
16 A
2 IEC 320 (16 A)
Selecţia uneia din cele 2 surse de intrare
4A
8 IEC 320 10 A

10
19“ x 360 x 2U
0 °C / +40 °C
sub 95 % (fără condens)
Supracurent - supratensiune - tensiune minimă - temperatură - protecţie la fluxul invers
3000 m
6000 m; 45 °C
Port RS232
Port ethernet
Gri închis RAL 5004
IP20
sub 35 dBA

DESCRIERE

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Multi Switch 16A 3300VA cu port RS232 pt. UPS, 2 in/8 out 4A

USMSS

Multi Switch 16A 3300VA cu port Ethernet pt. UPS, 2 in/8 out 4A

USMSN

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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16 A

USMSATS

w SCHRACK-INFO
GENIO Multi Switch ATS asigură fiabilitate extrem de ridicată
instalaţiei. Principiul de funcţionare garantează un nivel mai ridicat
de fiabilitate comparat cu un singur UPS sau un bypass.

w Principii de funcţionare
GENIO Multi Switch ATS asigură distribuţia directă a sarcinii
pentru opt consumatori 10A IEC sau unul de 16A IEC într-un sistem
cu două surse de alimentare (două surse directe sau două UPSuri). GENIO Multi Switch ATS este capabil să conecteze oricare
consumator la oricare dintre cele două alimentări, în timp ce
simultan monitorizează sursa de la care absoarbe energia.

w Protecţie la defectele sarcinii
Dacă unul dintre consumatori se defectează (de ex. scurtcircuit),
GENIO Multi Switch ATS deconectează grupul de prize
unde consumatorul respectiv este conectat, prevenind astfel
deconectarea celorlalţi consumatori (de ex. în cazul funcţionării
defectuoase a selectivităţii aparatelor de protecţie).

w Protecţie la defectarea alimentării
Dacă una dintre surse iese din domeniul de toleranţă, GENIO
Multi Switch ATS va transfera consumatorul la a doua sursă
(comutarea se realizează instantaneu dacă cele două surse sunt
fazate).

w Avantaje
Ȋ Protecţie completă pentru consumator în cazul unui defect la
sursa principală sau la alt consumator
Ȋ Versatilitate în exploatare: GENIO Multi Switch ATS poate fi
alimentat de la 2 surse diferite (2 UPS-uri chiar și cu puteri/de
tipuri diferite)
Ȋ Instalare în rack de 19“ cu cablaj complet
Ȋ Panou monitorizare
Ȋ Poate fi conectat la softwareul de monitorizare
PowerNetGuard
Ȋ Nu este obligatoriu existenţa de semnal dintre GENIO Multi
Switch ATS și sursa de energie sau consumator
Ȋ Compatibil cu softul UPSMon
Ȋ Slot pentru carduri de comunicaţie

w Detalii frontale și dorsale USMSATS

w Key
A
B
C
D
E
F
G
H

Comutatoare On/Off
Protecţie termică pe ieşire
Slot pentru interfaţă de comunicaţie
Port serial RS232
USB
Contacte bloc terminal
Prize de ieşire
Prize de intrare
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A
B
C
D
E
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Prize de ieşire
Versiune „N“ Ethernet
Versiune serială „S“ RS232
Protecţie termică la intrare
Prize de intrare

w Date tehnice
MODEL
CURENT
INTRARE
Tensiune nominală
Frecvenţă nominală
Sarcină max. permisă pe linie de intrare
Prize de intrare
IEŞIRE
Tensiune nominală
Sarcină max. permisă pe linie de ieşire
Prize de ieşire
INFORMAŢII INSTALARE
Masă (kg)
Dimensiuni (l x A x Î) (mm)
Temperatură de funcţionare
Umiditate relativă
Protecţie
Altitudine max.
Altitudine max. (în condiţii de depozitare)
Comunicaţie
Culoare
Grad de protecţie IP
Nivel zgomot la 1 m

USMSATS
16A
180 - 276 VAC
50/60 Hz
16 A
2 IEC-320 C20 (16 A)
Selecţia uneia dintre cele 2 surse de intrare
10 A pt. IEC-320 C13 - 16 A pt. IEC-320 C19
4+4 IEC-320 C13 (10 A) + 1 IEC-320 C19 (16 A)
6
19” x 330 x 1U
0 °C / +40 °C
< 95 % fără condensare
Supracurent - supratensiune - tensiune minimă - temperatură - protecţie la fluxul invers
3000 m
6000 m; 45 °C
port RS232, USB, slot pt. interfaţă de comunicaţie, bloc contacte relee
Gri închis RAL 5004
IP20
< 35 dBA

DESCRIERE

STOC

Multi Switch ATS 16A 3300VA, 1f, 2 in/3 out, interfaţă RS232

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
USMSATS

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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USRACKGUID

w SCHRACK-INFO
Kitul universal de montaj în rack (USRACKGUIDE) permite o instalare stabilă şi sigură a UPS-ului. Este potrivit pentru sarcini de max. 40 kg. În
caz de sarcină mai mare se recomandă montajul pe podea.
LA CERERE
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USBYM

w SCHRACK-INFO

w Avantaje

Cu ajutorul bypassului manual extern Multi Pass, este posibilă
șuntarea UPS-ului în caz de defect sau în timpul unei intervenţii de
mentenanţă. Execuţia Multi Pass permite montarea lui pe perete.

Ȋ Versiune de 16A cu montaj pe perete
Ȋ Protecţie la alimentarea pe ieşire (protecţie la fluxul invers)
pentru a preveni ca energia să se întoarcă la sursa primară.
Ȋ Cuplare automată la reţea în caz de defect al sursei UPS (doar
la modelele automate)
Ȋ Afișare stare
Ȋ Disponibil cu diferite tipuri de conectori / prize (IEC, British
connector, cleme șir)

DESCRIERE

STOC

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
USBYM

By-pass de întreţinere 16 A, pt. UPS până la 3kVA, montaj pe perete

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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USBYMR

w SCHRACK-INFO

w Avantaje

Cu ajutorul bypassului manual extern Multi Pass este posibilă
șuntarea UPS-ului în caz de defect sau în timpul unei intervenţii
de mentenanţă. Execuţia Multi Pass permite montarea lui
în rack de 19“.

Ȋ Versiune Rack de 16A
Ȋ Protecţie la alimentarea pe ieşire (protecţie la fluxul invers)
pentru a preveni ca energia să se întoarcă la sursa primară.
Ȋ Afișare stare

DESCRIERE

STOC

COD COMANDĂ
USBYMR

By-pass de întreţinere 16 A, pt. UPS până la 3kVA, montaj în rack

Stoc depozit Viena

STORE

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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w SCHRACK-INFO
Bypassul extern MBB 32 A este proiectat pentru sarcini
monofazate cu consum de maxim 32 A. Permite conectarea
de UPS monofazat de maxim 6 kVA putere. Comutarea
consumatorului la sursa de alimentare se realizează fără
întrerupere prin MBB 32 în cazul unei intervenţii de service sau
mentenanţă a UPS-ului. Este inclusă o ramă de metal pentru
fixarea pe perete.

USMBB32A

DESCRIERE

STOC

Stoc depozit București

COD COMANDĂ
USMBB32A

By-pass de întreţinere 32 A, până la UPS de 6kVA, montaj aparent

Stoc depozit Viena

STORE

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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w Bypass de mentenanţă până la 100A, montaj aplicat (pt. UPS-uri până la 20kVA, 1fază/1fază şi
40kVA, 3faze/3faze

USMBB100A

w SCHRACK-INFO
Bypassul de serviciu MBB 100A permite conectarea unui UPS
monofazat de maxim 20 kVA sau al unuia trifazat de maxim 40
kVA. Dispozitivul este echipat cu trei separatoare care permit
izolarea completă a UPS-ului pe durata mentenanţei sau cât timp
acesta este demontat, în timp ce asigură neîntrerupt alimentarea
consumatorului cu energie electrică. Bypassul este echipat cu

contact auxiliar care semnalizează la distanţă starea de bypass
spre UPS pentru a preveni activarea simultană al bypassului din
UPS și a invertorului.

w Tips and Tricks
Este recomandată folosirea de conductori flexibili pentru puteri mai
mari, pentru că spaţiul disponibil pentru cablaj este redus.

DESCRIERE

STOC

By-pass pentru întreţinere 100 A, până la UPS de 20kVA, 1faza / 40kVA, 3faze

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
USMBB100A

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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w SCHRACK-INFO
Aceşti acumulatori de mare curent sunt recomandaţi pentru
aplicaţii unde este necesară descărcarea de curent mare într-o
perioadă scurtă de timp. Ideali pentru UPS-uri, surse de curent
continuu pentru utilizări pe termen scurt, surse de curent DC
generale și sisteme de iluminat de emergenţă. Densitatea de putere
se situează cu 50% deasupra acumulatorilor convenţionali de
aceiași dimensiune, în timp ce timpul de descărcare este de cel
mult 10 minute. Durata de viaţă proiectată conform Eurobat este
de 3-5 ani.

OYSBH30012

w Dimensiuni

w Dimensiuni

DESCRIERE

STOC

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

STORE

COD COMANDĂ
OYSBH30012

Acumulator 12V 300W pt. aplicaţii cu iluminat de siguranţă şi UPS-uri

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

73
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NLBA040

w SCHRACK-INFO

aproape 100% la fiecare ciclu de încărcare

Acumulatorii RPower® OGiV Longlife conform standardelor DIN
43534 și VDE 0510, sunt fără întreţinere, etanși, conectabili în
grupe (tehnologie AGM/mat).

Ȋ Electrolit absorbit în ţesătură de fibră de sticlă (AGM)

Utilizabili în mod de încărcare constant pentru: baterii și centrale
de acumulatori conform cu standardul VDE 0108, UPS-uri, staţii
de redresoare, centrale telefonice, sisteme de detecţie incendiu,
instalaţii de alarmă, sisteme de case de marcat.

Ȋ Domeniu larg de temperaturi de funcţionare

Utilizabili în mod de încărcare ciclic pentru: echipamente medicale,
turbine eoliene, aparatură portabilă, mașinuţe de golf, scule
portabile, instalaţii fotovoltaice, stivuitoare, cărucioare pentru
persoane cu dizabilităţi.

Ȋ Stabilitate ciclică ridicată

w Date tehnice
Ȋ Carcasă din ABS rezistentă la lovituri și acte de vandalism
Ȋ Produs conform ISO 9001 și UL
Ȋ Construcţie cu valvă de siguranţă și cu recombinare oxigen de

w Caracteristici încărcare (0.25, 25°C)

Ȋ Instalabil în orice poziţie dorită
Ȋ Capacitate excelentă de mare curent
Ȋ Eficienţă excelentă de încărcare
Ȋ Produs nepericulos conform reglementărilor IATA
Ȋ Durată de viaţă mare și rată redusă de autodescărcare
Ȋ Durata de viaţă fiabilă conform Eurobat

w Design
Acumulatori performanţi pentru conectare în circuit OGiV L: 10 12 ani, fabricaţi din aliaj de plumb-zinc-calciu cu 200 de cicluri
conform IEC.
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w Durată de viaţă acumulatori (25°C)

DESCRIERE

75

STOC

STORE

COD COMANDĂ

Acumulator RPower OGIV 12V/7,2 Ah

NLBA007L

Acumulator RPower OGIV 12V/12Ah

NLBA012L

Acumulator RPower OGIV 12V/17Ah

NLBA017

Acumulator RPower OGIV 12V/33Ah

NLBA026

Acumulator RPower OGIV 12V/28Ah

NLBA028

Acumulator RPower OGIV 12V/33Ah

NLBA033

Acumulator RPower OGIV 12V/41Ah

NLBA040

Acumulator RPower OGIV 12V/44Ah

NLBA045

Acumulator RPower OGIV 12V/52Ah

NLBA050

Acumulator RPower OGIV 12V/57Ah

NLBA055

Acumulator RPower OGIV 12V/60Ah

NLBA060

Acumulator RPower OGIV 12V/63Ah

NLBA065

Acumulator RPower OGIV 12V/79Ah

NLBA075

Acumulator RPower OGIV 12V/84Ah

NLBA080

Acumulator RPower OGIV 12V/90Ah

NLBA090

Acumulator RPower OGIV 12V/106Ah

NLBA100

Acumulator RPower OGIV 12V/110Ah

NLBA110

Acumulator RPower OGIV 12V/124Ah

NLBA120

Acumulator RPower OGIV 12V/140Ah

NLBA134

Acumulator RPower OGIV 12V/156Ah

NLBA150

Acumulator RPower OGIV 12V/187Ah

NLBA180

Acumulator RPower OGIV 12V/204Ah

NLBA200

Acumulator RPower OGIV 12V/264Ah

NLBA260

Stoc depozit Viena

Stoc depozit București

Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
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Order
no. blue:
on stock, usually ready Stoc
for delivery
the day of order! Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
Stoc depozit
Viena
depozitonBucurești
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w CUPRINS

Exemple pentru comunicaţie între UPS și PC sau unităţi de control ............ Pagina 78
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Conectarea UPS-ului la alte aparate,
senzori, calculatoare și alte aparate
specifice înseamnă pe de o parte să
permitem utilizatorului monitorizarea
parametrilor UPS-ului și prevenirea
situaţiilor critice, pe de altă parte să
transmitem UPS-ului parametrii din mediul
înconjurător.

Prin procesarea acestor parametri, UPSul este în măsură să se activeze sau să se
dezactiveze singur, să-și comunice starea
și multe altele. Această scurtă prezentare
generală este un rezumat al configuraţiilor
privind conectarea, grupat pe scopul
final și situaţia referitoare fiecărui caz.

• Conexiune punct la punct
• Conexiune multipunct
• Conectarea UPS-urilor în paralel
• Conectarea în paralel a mai multor sisteme
cu STS
• Conexiune bus
• Conexiune bus prin Ethernet
• Conexiune bus serială

Conexiune punct la punct

Controlul UPS-ului de la o staţie de lucru

Schrack
UPS

1

UPS conectat la reţea

2

Calculator local având softul UPSMon FREE instalat
USB sau RS232

1

2

3

Controlul UPS-ului prin reţea cu TCP/IP
Schrack
UPS

1

UPS conectat la reţea

2

Calculator local având softul UPSMon FREE instalat

3
1

Card Netman 204 USNETMA204
Ethernet

2

Conexiune multipunct
2

Conectarea mai multor UPS-uri.
Conectarea necesită instalarea softwarelui UPSMon

Schrack
UPS

versiunea FULL pe fiecare UPS în parte respectiv

1

dotarea fiecărui UPS cu card de comunicaţie

3

5

NETMAN 204.
1

2

Schrack
UPS
1

4

UPS conectat la reţea

2

Card Netman 204 USNETMA204

3

Firewall

4

Switch

5

Calculator conectat la internet

6

Calculator local

7

Calculator local care controlează UPS-ul (8)
prin USB sau RS232, și UPS-urile (1) prin LAN
sau Ethernet

6

8

UPS connected to network
UPS conectat la reţea

Schrack
UPS
1

Ethernet
World Wide Web

2

7

8
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Pentru managementul prin Ethernet de UPS-uri
industriale sau civile ce necesită protocol de
comunicaţie Modbus.
2

1

UPS conectat la reţea

2

Card Netman 204 USNETMA204

3

Sistem de management prin reţea

4

Switch
Ethernet
Modbus/TCP prin Ethernet

3
4
1

2

Conexiune bus serială Modbus
Pentru managamentul prin RS485 de UPS-uri

1

industriale sau civile ce necesită protocol de
comunicaţie Modbus.

2

1

UPS conectat la reţea

2

USMulticom 302 USMULTI302 board

3

Sistem de management prin reţea
Ethernet
Modbus/TCP prin Ethernet

1
2

3

1

1
2
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Pentru managementul prin Ethernet de UPS-uri

1

industriale sau civile ce necesită protocol de
comunicaţie Profibus DP.

2

1

UPS conectat la reţea

2

Card USMulticom 401 USMULTI401

3

Sistem de management prin reţea
Ethernet
Profibus DP

1
2

3

1

1
2
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I
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COD COMANDĂ
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O
23

N

OYSBH30012

73

Q

NLBA007L

75

NLBA012L

75

Q7533060

NLBA017

75

U

NLBA026

75

USAB240A0

NLBA028

75

NLBA033

75

NLBA040

75

NLBA045

75

NLBA050

75

NLBA055

75

NLBA060
NLBA065

21

COD COMANDĂ

PAG.

COD COMANDĂ

PAG.

COD COMANDĂ

PAG.

COD COMANDĂ

PAG.

USBB36M1

43

USDD800A0

51

USMULTIPAN

63

USRACKGUID

68

USBB36M1A

48

USDD800TM0

51

USNETMA204

56

USRTG100

62

USBB480B1

63

USDVT110A

28

USNPW100

25

USSENSIOTD

57

USBB480XM5

63

USDVT150A

28

USNPW150

25

USSENSIOTR

57

USBB480XM6

63

USDVT200A

28

USNPW200

25

USSENSTD

57

USBB480XM7

63

USDVT80A

28

USNPW60

25

USSENSTHD

57

USBB480YJ8

63

USID120

21

USNPW80

25

USSENSTHR

57

54

USBB72A3

43

USID160

21

USPRD100

44

USSENSTR

57

USAB240A0A

58

USBB72A3A

38

USID40

21

USPRD150

44

USSPH08

63

USAB240M1

63

USBB72B1

38

USID60

21

USPRD220

44

USSPH10

63

USAC240A0A

58

USBB72M1

43

USID80

21

USPRD220ER

44

USSPH10ER

63

USAC240N1

63

USBB72M1A

38

USIDR120

23

USPRD300

44

USSPH15

63

USBB10807

54

USBC10814

54

USIDR60

23

USPRD300ER

44

USSPH20

63

USBB180A5

63

USBC10838

54

USIPLUG60

19

USPRP100

39

USSPH20ER

63

75

USBB180M4

63

USBC19212

54

USIPLUG80

19

USPRP100ER

39

USSPHPAR

63

75

USBB19207

54

USBC240A5

54

USMBB100A

72

USPRP150

39

USSPM06

63

NLBA075

75

USBB240A3

54

USBC240M1A

58

USMBB32A

71

USPRP220

39

USUPSMON

55

NLBA080

75

USBB240A3A

58

USBC240M5A

58

USMMDP300

43

USPRP220ER

39

USVSD110

34

NLBA090

75

USBB240A5

54

USBYM

69

USMSATS

66

USPRP300

39

USVSD150

34

NLBA100

75

USBB240A5S

63

USBYMR

70

USMSN

65

USPRP300ER

39

USVSD220

34

NLBA110

75

USBB240A6A

58

USDD1000A0

51

USMSS

65

USPRP70

39

USVSD220ER

34

NLBA120

75

USBB240B1

63

USDD1000T0

51

USMULTI301

58

USPW1000

58

USVSD300

34

NLBA134

75

USBB240M4

63

USDD330

51

USMULTI302

58

USPW500

58

USVSD300ER

34

NLBA150

75

USBB240N1

63

USDD400

51

USMULTI382

59

USPW600

58

USVSR110

30

NLBA180

75

USBB36A3

43

USDD500

51

USMULTI401

60

USPW600A0

58

USVSR80

30

NLBA200

75

USBB36A3A

48

USDD600

51

USMULTIIOB

61

USPW650

58

NLBA260

75

USBB36B1

43

USDD650TM0
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Condiţii generale de livrare

10. Eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

1. Domeniul de valabilitate
1.1 Prezentele condiţii generale vor guverna tranzacţiile legale între întreprinderi, adică
livrarea de mărfuri şi - mutatis mutandis - prestarea de servicii. Tranzacţiile de
programe software, de montaje de curenţi tari şi slabi, sunt guvernate de legea
română.
1.2 Abaterile de la condiţiile menţionate la punctul 1.1 sunt valabile numai în cazul în
care sunt acceptate de către vânzător în mod expres şi în scris.
2. Ofertele
2.1 Ofertele vânzătorului vor fi considerate oferte ce nu implică niciun angajament.
2.2 Documentele de ofertare şi proiectare nu se vor multiplica şi nici nu se vor pune la
dispoziţia terţilor, fără permisiunea vânzătorului. Documentele pot fi întotdeauna
solicitate pentru a fi returnate şi se vor restitui imediat vânzătorului, în cazul în care
comanda este transmisă altui beneficiar.
3. Încheierea contractului
3.1 Contractul este considerat încheiat în momentul confirmării scrise de către vânzător a
11. Răspunderea
vânzătorului
unei oferte
primite sau la efectuarea livrării.
3.2 Datele cuprinse în cataloage, prospecte etc., precum şi declaraţiile scrise sau verbale
devin obligatorii numai atunci când în confirmarea comenzii se face referire expresă
la acestea.
3.3 Modificările ulterioare şi completările aduse contractului vor face obiectul unei
confirmări scrise.
4. Preţurile
4.1 Preţurile vor fi cotate franco-uzină sau preţuri la depozitul furnizorului, fără taxa pe
valoarea adăugată, ambalaj şi ambalare, încărcare, demontare, returnare, precum şi
reciclarea şi eliminarea adecvată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
în scopuri comerciale, în conformitate cu ordonanţa de reglementare a gestionării
deşeurilor de echipamente electrice.
Cumpărătorul va răspunde de achitarea tuturor taxelor, impozitelor sau altor obligaţii
12. Drepturile
proprietate
industrială
şi drepturile
autor
ce-i de
revin
în legătură
cu livrarea.
În cazul îndecare
termenii de livrare includ transportul
la o destinaţie desemnată de cumpărător, costurile de transport şi orice asigurare de
transport solicitată de cumpărător vor fi suportate de acesta din urmă. Totuşi, livrarea
nu include descărcarea şi manipularea ulterioară a produselor comandate. Ambalajul
se va returna numai în cazul unui acord expres.
4.2 În cazul în care comanda plasată diferă de comanda transmisă, vânzătorul îşi rezervă
dreptul de a modifica preţul în mod corespunzător.
4.3 Preţurile au la bază costurile din momentul primei oferte de preţ. În cazul în care
costurile au crescut până în momentul livrării, vânzătorul are dreptul să modifice
preţurile în mod corespunzător.
4.4 La comenzile de reparaţii, vânzătorul va asigura toate serviciile pe care le consideră
13 Generalităţi
oportune şi pe care le va factura cumpărătorului în baza activităţii prestate şi/sau
cheltuielile ocazionate. Acelaşi lucru este valabil pentru orice prestaţie suplimentară,
a cărei utilitate devine evidentă numai în timpul executării reparaţiei. În acest caz, nu
este necesară notificarea specială a cumpărătorului.
4.5 Cheltuielile cu întocmirea devizelor de cost pentru reparaţii şi întreţinere şi pentru
14 Jurisdicţia
şi legislaţia
aplicabilă
expertize
se facturează
către cumpărător.
Livrarea
5
5.1 Termenul de livrare începe cu data cea mai recentă dintre următoarele date:
a) Data confirmării comenzii
b) Data îndeplinirii de către cumpărător a tuturor premizelor tehnice, economice sau
de altă natură, pentru care este responsabil;
c) Data la care vânzătorul primeşte un acont sau o garanţie, ce trebuie achitate
înaintea livrării mărfii în cauză.
5.2 Cumpărătorul va obţine autorizaţiile sau aprobările de la autorităţi sau terţi, necesare
execuţiei instalaţiei sau echipamentelor. Dacă aceste aprobări nu sunt obţinute la
termen, indiferent de motiv, termenul de livrare se prelungeşte în mod corespunzător.
5.3 Vânzătorul are dreptul să efectueze livrări parţiale sau în avans, pe care le va factura
către cumpărător. Dacă livrarea la cerere este acceptată, atunci marfa este
considerată ca fiind solicitată cel mai târziu la 1 an de la plasarea comenzii.
5.4 În cazul unor situaţii imprevizibile sau care nu pot fi controlate de părţi, cum ar fi de
exemplu cazurile de forţă majoră ce împiedică respectarea termenului de livrare
convenit, acest termen se prelungeşte în orice caz cu perioada corespunzătoare
duratei situaţiei respective; astfel de situaţii includ în special conflictele armate,
intervenţiile autorităţilor şi interdicţiile, întârzierile în transport şi vămuire, daunele în
tranzit, întreruperea de energie şi lipsa materiilor prime, conflictele de muncă,
precum şi pierderea unui furnizor cheie, greu de înlocuit. Situaţiile menţionate mai
sus vor prevala, indiferent dacă afectează vânzătorul sau subcontractorul (ii) acestuia.

5.5 Dacă la încheierea contractului, părţile contractante au convenit penalităţi pentru
întârzierile de livrare, atunci acestea vor fi aplicate conform celor de mai jos şi nicio
abatere referitoare la aspecte individuale nu vor afecta celelalte prevederi:
În cazul unei întârzieri survenite în mod dovedit din vina exclusivă a vânzătorului,
cumpărătorul poate solicita, pentru fiecare săptămână încheiată a întârzierii, o
compensare de 0.5%, însă per total nu mai mult de 5%, din valoarea acelei părţi din
livrarea totală, care datorită nelivrării la termen nu poate fi utilizată, în cazul în care
cumpărătorul a suferit daune în limita acelei valori.
Exercitarea drepturilor de daune care depăşesc această limită este exclusă.
6. Transferul de risc şi locul de executare
6.1 Odată cu plecarea mărfii din fabrică, respectiv depozit, folosinţa şi riscurile se transferă
cumpărătorului, indiferent de oferta de preţ (de exemplu franco, CIF etc.). Acelaşi lucru
este valabil şi dacă livrarea are loc în legătură cu un montaj sau când transportul este
efectuat sau organizat şi condus de către vânzător.
6.2 În cazul prestaţiilor, locul de executare este locul în care se realizează prestaţia.
Riscurile pentru o astfel de prestaţie sau pentru o prestaţie parţială care a fost
convenită se transferă cumpărătorului odată cu realizarea acesteia.
7. Plata
7.1 Dacă nu s-a convenit în alt mod, o treime din preţul de achiziţie este scadentă după
primirea de către cumpărător a confirmării comenzii de către vânzător, o treime la
jumătatea perioadei de livrare, iar restul la momentul livrării.
7.2 La decontările parţiale, tranşele de plată separate devin scadente la primirea facturilor.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru sumele facturate pentru livrări suplimentare sau care
rezultă din contracte suplimentare care nu fac obiectul contractul original, indiferent de
termenii de plată conveniţi pentru livrarea principală.
7.3 Plăţile se vor realiza fără nicio reducere, la adresa vânzătorului, în valuta convenită.
Cecurile sau cambiile vor fi acceptate întotdeauna numai ca substitut de plată. Toate
dobânzile şi taxele legate de acestea (ca de exemplu taxele de răscumpărare şi
scontare) cad în sarcina cumpărătorului.
7.4 Cumpărătorul nu are dreptul să reţină sau să compenseze plăţi în baza revendicărilor de
garanţie sau a altor contra-revendicări.
7.5 O plată este considerată că a fost efectuată la data la care suma respectivă este la
dispoziţia vânzătorului.
7.6 În cazul în care cumpărătorul nu respectă termenii de plată sau alte obligaţii ce decurg
din această tranzacţie sau din alte tranzacţii, vânzătorul poate, fără să-i fie afectate
celelalte drepturi:
a) Să suspende îndeplinirea obligaţiilor sale până la efectuarea plăţilor sau îndeplinirea
obligaţiilor, exercitându-şi dreptul de a prelungi termenul de livrare cu o perioadă de
timp rezonabilă;
b) Să prezinte scadente toate creanţele descoperite din această tranzacţie sau din alte
tranzacţii şi să perceapă dobânzi pentru aceste scadenţe de 1,25% pe lună, începând
cu data scadenţei, dacă vânzătorul nu face dovada unor costuri mai mari.
În orice caz, vânzătorul are dreptul să factureze toate cheltuielile aferente perioadei
premergătoare unui proces în instanţă, mai ales costurile de somare sau cheltuielile cu
avocatul. Discounturile sau bonificaţiile acordate sunt condiţionate de realizarea
integrală la termen a plăţilor.
7.7 Vânzătorul îşi menţine dreptul de proprietate asupra tuturor mărfurilor pe care le-a
livrat, până la momentul achitării integrale a sumelor facturate, plus dobânzi şi costuri.
7.8 În vederea garantării creanţelor valorii de achiziţie, cumpărătorul cesionează în acest
scop vânzătorului, pretenţiile sale de revânzare a mărfii reţinute, chiar dacă aceasta a
fost prelucrată, modificată sau combinată cu alte mărfuri. În caz de revânzare cu
acordare de amânare la plată, cumpărătorul va putea dispune de produs sub reţinerea
dreptului de proprietate, numai cu condiţia ca la revânzare cumpărătorul să notifice
celui de-al doilea cumpărător cesionarea garanţiilor de plată sau să înregistreze
cesiunea în registrele lui contabile. La cerere, cumpărătorul va pune la dispoziţie
vânzătorului creanţele cesionate şi creditorii acestora, precum şi toate informaţiile şi
documentele necesare recuperării creanţelor vânzătorului, comunicând terţului creditor
cesionarea. În cazul sechestrării sau solicitării altor drepturi, cumpărătorul are obligaţia
de a anunţa dreptul de proprietate al vânzătorului şi de a-l înştiinţa imediat pe acesta
cu privire la sechestru.
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CONDIŢII GENERALE DE LIVRARE
8. Garanţia şi acceptarea obligaţiei de remediere a defectelor
8.1 Odată ce condiţiile de plată convenite sunt îndeplinite, vânzătorul este obligat,
conform prezentelor dispoziţii, să remedieze orice defect existent în momentul
acceptării echipamentului, dacă acesta are la bază erori constructive sau defecte de
material ori de execuţie. Nu se pot face revendicări de garanţie pe baza informaţiilor
incluse în cataloage, prospecte, texte publicitare şi afirmaţiilor verbale sau scrise care
nu au fost incluse în contract.
8.2 Dacă nu au fost convenite termene de garanţie speciale pentru anumite componente
livrate, atunci termenul de garanţie este de 12 luni. Acest lucru este valabil şi pentru
bunurile livrate sau serviciile efectuate pentru bunurile furnizate, care sunt montate
ferm pe clădiri sau pe sol. Calcularea termenului de garanţie începe din momentul
transferării riscurilor conform punctului 6.
8.3 Obligaţiile de garanţie sunt condiţionate de semnalarea în scris a defectelor de către
cumpărător, şi de primirea de către vânzător a acestei notificări. Cumpărătorul
trebuie să dovedească existenţa defecţiunii într-un termen rezonabil şi va pune la
dispoziţia vânzătorului toate materialele şi datele aflate în posesia sa. În cazul
existenţei unei defecţiuni ce intră sub incidenţa condiţiilor de garanţie, conform
punctului 8.1, la primirea unei astfel de notificări, vânzătorul va opta fie pentru
înlocuirea bunului defect sau a pieselor defecte sau pentru repararea acestora la
sediul cumpărătorului, fie pentru returnarea acestora în vederea reparării sau
acordarea unei reduceri de preţ corespunzătoare.
8.4 Toate costurile generate de remedierea defecţiunilor (de ex. pentru montare şi
demontare, transport, casare, timp de deplasare şi lipsă) cad în sarcina
cumpărătorului.
8.5 Pentru lucrările de garanţie la sediul cumpărătorului, acesta din urmă va asigura în
mod gratuit personal auxiliar, instalaţii de ridicare, schele, consumabile şi alte
articole neprevăzute. Piesele înlocuite devin proprietatea vânzătorului.
8.6 Dacă un articol este confecţionat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a
desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
garanţia vânzătorului se limitează numai la neconformitatea cu specificaţiile
cumpărătorului.
8.7 Sunt exceptate de la condiţiile de garanţie acele defectele provocate de asamblări şi
montaje neefectuate de către vânzător, de echipamente necorespunzătoare, de
nerespectarea cerinţelor de instalare şi a condiţiilor de utilizare, de suprasolicitarea
pieselor în afara parametrilor specificaţi de vânzător, de manipularea neglijentă sau
necorespunzătoare şi de folosirea de materiale de consum neadecvate; acest lucru
este valabil şi pentru defectele cauzate de materialele furnizate de către beneficiar.
Vânzătorul nu răspunde nici de daunele provocate de acţiunile terţilor, de descărcări
atmosferice, supratensiuni şi influenţe chimice. Garanţia nu se referă la înlocuirea
pieselor care fac obiectul uzurii naturale. Vânzătorul nu acordă garanţii pentru
vânzarea de bunuri uzate. Garanţia se anulează imediat, dacă, fără acordul scris al
vânzătorului, cumpărătorul însuşi sau un terţ, care nu a fost autorizat în scris şi în
mod expres de către vânzător, aduce modificări sau remedieri la articolele livrate.
8.8 Revendicările privitoare la garanţie se prescriu odată cu expirarea termenului
specificat la punctul 8.2.
8.9 Dispoziţiile menţionate la punctele de la 8.1 la 8.8 se aplică - mutatis mutandis - în
toate cazurile unde obligaţia de remediere a defectelor trebuie acceptată din alte
motive legale.
9. Denunţarea contractului
9.1 Cumpărătorul se poate retrage din contract numai în cazul unei întârzieri provocate
de neglijenţa gravă a vânzătorului şi numai după expirarea unei perioade de graţie
rezonabile. Retragerea din contract trebuie anunţată prin scrisoare recomandată.
9.2 Indiferent de celelalte drepturi ale sale, vânzătorul are dreptul să se retragă din
contract în următoarele situaţii:
a) în cazul excluderii livrării sau dacă începerea sau continuarea prestaţiei conform
contractului devin imposibile din motive imputabile cumpărătorului sau dacă
întârzierea depăşeşte perioada de graţie rezonabilă;
b) dacă au apărut suspiciuni în privinţa capacităţii de plată a cumpărătorului şi dacă
acesta, la cererea vânzătorului, nu efectuează nici plăţi în avans şi nici nu depune
garanţii viabile înaintea livrării, sau
c) dacă, din motivele menţionate la punctul 5.4, termenul de livrare se prelungeşte cu
mai mult de jumătate din termenul de livrare convenit iniţial sau cu cel puţin 6
luni.
9.3 Pentru motivele de mai sus, retragerea este posibilă şi pentru orice parte restantă a
livrării sau a prestaţiei contractate.
9.4 În cazul în care împotriva uneia din părţile contractante se iniţiază procedura de
faliment sau o cerere pentru iniţierea procedurii de faliment este respinsă datorită
activelor insuficiente, cealaltă parte contractantă are dreptul să se retragă din
contract fără acordarea unei perioade de graţie.

9.5 Fără a prejudicia solicitarea vânzătorului pentru plata daunelor respective, inclusiv
costurile premergătoare unui proces în instanţă, la retragerea din contract, livrările sau
prestaţiile integrale sau parţiale se vor factura şi achita conform contractului. Această
prevedere acoperă şi livrările sau prestaţiile care nu au fost încă acceptate de
cumpărător, precum şi acţiunile pregătitoare efectuate de către vânzător. Alternativ,
vânzătorul are totuşi posibilitatea de a solicita returnarea articolelor deja livrate.
9.6 În afara celor de mai sus, orice alte consecinţe pentru retragerea din contract sunt
excluse.
9.7 Exercitarea revendicărilor în baza unei pagube excesive (laesio enormis), unei erori şi
anulării obiectului de către cumpărător este exclusă.
10. Eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
10.1 Cumpărătorul de echipamente electrice şi electronice în scopuri comerciale, cu sediul în
România, îşi asumă obligaţia de a finanţa colectarea şi tratarea deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice în conformitate cu Ordonanţa privind deşeurile de
echipamente electrice, în cazul în care acesta este utilizatorul efectiv al echipamentelor
electrice/electronice. Când cumpărătorul nu este utilizatorul final, acesta va transfera
obligaţia financiară completă către clientul său, pe baza unui contract, şi va transmite
vânzătorului dovada transferului respectiv.
10.2 Cumpărătorul cu sediul în România trebuie să pună la dispoziţia vânzătorului toate
informaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor vânzătorului în calitate de
producător/importator conform §§ 11 şi 24 ale Ordonanţei de reglementare a
gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi Legea gestionării deşeurilor.
10.3 Cumpărătorul cu sediul în România este responsabil faţă de vânzător pentru toate
daunele şi alte dezavantaje financiare suportate de vânzător datorită neîndeplinirii sau
îndeplinirii parţiale de către cumpărător a obligaţiilor sale financiare, precum şi a
oricăror obligaţii care îi revin conform punctului 10. Cumpărătorul trebuie să facă
dovada îndeplinirii acestei obligaţii.
11. Răspunderea vânzătorului
11.1 În afară de legea referitoare la responsabilitatea pentru produs, vânzătorul îşi asumă
responsabilitatea numai pentru produsele care au fost alese să funcţioneze la
parametrii nominali indicaţi în cataloagele Schrack sau în fişele tehnice. Răspunderea
vânzătorului este în limita valorii produsului din factură. Vânzătorul nu va răspunde de
daune provocate de acte de neglijenţă minoră, nici de daune de consecinţă şi daune
pentru pierderi economice, pierderi de economii sau de dobândă sau de daune ce
rezultă din pretenţii ale terţilor împotriva cumpărătorului.
11.2 Vânzătorul nu va răspunde pentru daune în cazul nerespectării condiţiilor de montaj, de
punere în funcţiune şi de exploatare (cum ar fi de exemplu cele din instrucţiunile de
utilizare) sau a condiţiilor de licenţiere.
11.3 Pretenţiile care depăşesc penalităţile contractuale convenite sunt excluse din titlul
respectiv.
12. Drepturile de proprietate industrială şi drepturile de autor
12.1 Dacă un produs este realizat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a
desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
cumpărătorul va compensa vânzătorul şi nu-l va implica în nicio revendicare pentru
încălcarea drepturilor de proprietate industrială solicitate împotriva cumpărătorului.
12.2 Documentaţia de execuţie, cum sunt planurile, desenele şi alte specificaţii tehnice,
precum şi eşantioanele, cataloagele, prospectele, ilustraţiile şi alte materiale similare,
vor fi întotdeauna proprietatea intelectuală a vânzătorului şi vor rămâne sub incidenţa
prevederilor legale referitoare la multiplicare, copiere, concurenţă etc. Punctul 2.2 se
aplică şi pentru documentaţia de proiectare.
13
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În cazul în care anumite prevederi ale prezentului contract sau ale acestor clauze nu
sunt valide, validitatea celorlalte prevederi nu este afectată. Prevederea nevalidă se va
înlocui cu o altă prevedere valabilă, cât mai asemănătoare scopului urmărit.

14

Jurisdicţia şi legislaţia aplicabilă
Orice dispută rezultată din contract - inclusiv litigiile referitoare la existenţa sau
inexistenţa acestora - va cădea în sarcina jurisdicţiei exclusive a instanţei competente
din teritoriul sediului vânzătorului.
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SEDIU CENTRAL

UPS – Surse de
alimentare neîntreruptibilă

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

FILIALE DIN ROMÂNIA
BIROURI ŞI DEPOZITUL
CENTRAL DIN BUCUREŞTI
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 RO061101 Bucuresti
TEL
+40-21-317 02 35 / 42
FAX
+40-21-317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

BIROURI ŞI DEPOZITUL
DIN SIBIU
Str. Piaţa Cibin nr 5
RO-550197, Sibiu
TEL
+40 369 436 805
FAX
+40 369 436 804
E-MAIL sibiu@schrack.ro

BIROURI ŞI DEPOZITUL
DIN ORADEA
Str. Simion Bărnuţiu nr.15
RO-410204 Oradea
TEL
+40-259 435 887
FAX
+40-259 412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

BIROURI ŞI DEPOZITUL
DIN TIMIȘOARA
Str. Cloşca, nr. 76
RO-300350, Timişoara
TEL
+40-256-474-141
FAX
+40-256-472-372
E-MAIL timisoara@schrack.ro

FILIALA BACĂU
MOB. +40 728 182 017
FAX
+40 234 550 140
E-MAIL m.mircea@schrack.ro
FILIALA CLUJ-NAPOCA
MOB. +40 725 683 572
E-MAIL m.daraban@schrack.ro

FILIALE SCHRACK EUROPA
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

CROATIA
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

SLOVACIA
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

BOSNIA-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL
+387/36 333 666
FAX
+387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

GERMANIA
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
PHONE +49 89/999 533 900
FAX
+49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

SLOVENIA
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

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

POLONIA
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL
+48 22/205 31 00
FAX
+48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

UNGARIA
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

CEHIA
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

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.rs

WWW.SCHRACK.RO

COMANDAŢI ONLINE!

INCLUDE INFORMAŢII DESPRE DISPONIBILITATE

Prin navigare pe site sau de pe mobil
cu aplicaţia Schrack LiVE Phone

Depozit central Bucureşti
Depozit Viena

Stoc Store: Oradea,
Sibiu, Timișoara, Bacău

K-USV-RO15
www.schrack.ro

ECHIPAMENTE

Get Ready. Get Schrack.

