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Ultron séria EH je zdroj UPS online s dvojitou 
konverziou, 3-fázovým vstupom a 1-fázovým 
výstupom, ktorý poskytuje spoľahlivú ochranu 
napájania pre IT sály, SMB, telekomunikácie, 
bankovníctvo, zdravotnícke zariadenia a priemysel. 
Podporované technológiou založenou na DSP, 
ponúka rýchly výpočtový výkon, ktorý zvyšuje stabilitu 
systému a zabezpečuje dodávku  presného napätia 
pre záťaž. Ultron EH séria ponúka množstvo 
vynikajúcich vlastností, vrátane N + X paralelnej 
redundancie a interného manuálneho bypassu na 
zabezpečenie vyššej dostupnosti a spoľahlivosti pre 
ochranu vašich kritických záťaží. 
 
Zaručená spoľahlivosť 
 Technológia on-line s dvojitou konverziou úplne 

izoluje pripojenú technológiu od všetkých anomálií 
vstupnej siete  

 Technológia založená na DSP pre podporu 
rýchlych výpočtových schopností a zjednodušený 
riadiaci obvod pre lepšiu stabilitu 

 Duálny vstup podporuje rôzne zdroje napájania pre 
lepšiu dostupnosť 

 Vstavaný manuálny bypass pre zabezpečenie 
trvalého napájania záťaže aj v prípade poruchy 
alebo údržby zdroja UPS  

 
Najlepšie celkové náklady na prevádzku (TCO) 
 Široký rozsah vstupného napätia 305 ~ 477V na zníženie pravdepodobnosti vybitia batérie a predĺženie 

životnosti batérie 
 Účinnosť režimu ECO až 96%, pre zníženie prevádzkových nákladov  
 Malé rozmery podstavy pre úsporu miesta 
 
Vysoká flexibilita 
 Paralelná spolupráca až do 4 jednotiek pre zvýšenie výkonu a dosiahnutie redundancie N+X bez nutnosti 

ďalších kariet alebo zariadenia 
 Prídavné interné a externé nabíjače pre flexibilné rozšírenie kapacity 
 Funkcie diaľkového a lokálneho núdzového vypnutia (EPO), pre okamžité ovládanie UPS pri mimoriadnej 

udalosti 
 
Jednoduchá ovládateľnosť 
 Multi-komunikačné rozhranie podporuje diaľkový dohľad a manažment UPS 
 Pokročilý dohľadový softvér pre správu upozornení na udalosti, vzdialené vypnutie,  záznam a analýzu 

histórie udalostí 
 Spoľahlivý manažment batérií pre lepšiu ochranu batérie 
 
Aplikácie 
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Technická špecifikácia 

 

Modely EH-10K EH-15K EH-20K 
Výkon  10 kVA / 8 kW 15 kVA / 12 kW 20 kVA / 16 kW 
  
Vstup EH-10K EH-15K EH-20K 
Menovité napätie  220/380 VAC, 230/400 VAC, 240/415 VAC   
Rozsah napätia  208-304 VAC (50%-100 % záťaž) / 305-477 VAC (100 % záťaž) 
Účinník > 0,95 (plná záťaž) 
Frekvencia  50 / 60 Hz 
  
Výstup EH-10K EH-15K EH-20K 
Menovité napätie 220/230/240 VAC 
Napäťové harmonické skreslenie  ≤ 3 % (lineárna záťaž) 
Regulácia napätia  ± 2 % 
Frekvencia 50 / 60 Hz 

Preťaženie 
≤ 105 %: trvale;  106 %-110 %: 10 minút;  111 %-125 %: 1minúta;  

126 %-150 %: 30 sekúnd 
  
Batéria EH-10K EH-15K EH-20K 

Napätie batérie  240 VDC 

Nabíjač 
Vstavaný: 4 A 

Prídavný nabíjač (voliteľné príslušenstvo): 4 A 

Nabíjacie napätie  
udržiavacie nabíjanie 272 VDC ±2 VDC 

boost nabíjanie 280 VDC 
  
Ďalšie parametre EH-10K EH-15K EH-20K 

Komunikačné rozhrania 
1 x smart slot, 1 x slot na komunikačné karty, port paralelnej prevádzky, 

1 x RS232, REPO, port pre externý nabíjač 
Bezpečnosť a EMK CE, IEC62040-1, IEC62040-2 
Núdzové vypnutie lokálne a diaľkovo 
Vypínač manuálneho bypassu vstavaný 
Účinnosť 91 % / 96 % ECO režim 
Prevádzková teplota  0° až + 40°C 
Relatívna vlhkosť  5-95 % (bez kondenzu) 
Hlučnosť < 55 dBA < 60 dBA 
Rozmery (š x h x v)  200 x 490 x 490 mm 250 x 610 x 650 mm 
Hmotnosť  26 kg 45 kg 
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