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Ultron HPH je zdroj UPS on-line s dvojitou konverziou. Vo svojej triede ponúka najlepšiu kombináciu, čo sa 
týka dostupného činného výkonu, bezkonkurenčnej energetickej účinnosti a vynikajúceho výkonu pre malé 
dátové centrá, či ďalšie kritické aplikácie, ktoré vyžadujú vysoko spoľahlivé riešenie napájania. S výstupným 
účinníkom rovným jednej (kVA = kW), zdroj UPS Ultron HPH poskytuje maximálny dostupný výkon. Vďaka 
Triple Level invertoru a inovatívnej trojfázovej PFC topológii, poskytuje nízke harmonické skreslenie 
vstupného prúdu iTHD <3%, až 96% AC-AC účinnosť a 99% účinnosť v režime ECO výsledkom čoho sú 
významné úspory celkových prevádzkových nákladov (TCO). Zdroj UPS Ultron HPH od spoločnosti Delta je 
ideálnym riešením pre ochranu vašich kritických operácií. 
 
Najlepší výkon a účinnosť vo svojej triede  
 Výstupný účinník rovný jedna  pre maximálny dostupný 

výkon  (kVA = kW) 
 Vysoká AC-AC účinnosť až 96%, šetrí náklady na energiu 
 Nízke harmonické skreslenie (iTHD <3%) a vysoký 

vstupný účinník (> 0,99) pre zníženie vstupných 
investičných nákladov 

 
Zaručená spoľahlivosť 
 Široký rozsah vstupného napätia umožňuje, aby zdroj UPS 

pracoval v náročných elektrických prostrediach a predlžuje 
životnosť batérie 

 Technológia založená na DSP umožňuje zníženie počtu 
elektronických súčiastok a zníženie miery poruchovosti 

 Redundantné pomocné napájanie zvyšuje spoľahlivosť 
systému 

 Watch-dog dizajn duálneho pomocného napájacieho 
obvodu pre odstránenie spoločného bodu zlyhania na 
zaistenie spoľahlivosti 

 Vstavaný manuálny bypass zaisťuje napájanie záťaže aj v 
prípade údržby zdroja UPS 

 
Väčšia flexibilita 
 Široký výber konfigurácií, ako sú N + X redundancia a hot 

stand-by 
 Flexibilné usporiadanie množstva batérií od 34 do 50 ks 

optimalizuje investície do batérií 
 Nastaviteľný nabíjací prúd a napätie batérie pre rôzne 

konfigurácie batérií 
 

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 

 
Aplikácie 
 

Ilustračné foto 



UPS 

Ultron, HPH séria 

A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec  2 / 2 
: +421 41 5000 490, : +421 41 5252 114, : a2b@a2b.sk

 

Technická špecifikácia 
 

 

Modely HPH-20K HPH-30K HPH-40K 
Výkon  20 kVA / 20 kW  30 kVA / 30 kW 40 kVA / 40 kW 
  
Vstup HPH-20K HPH-30K HPH-40K 
Menovité napätie  220/380 VAC, 230/400 VAC, 240/415 VAC   
Rozsah napätia  -40 až +20 % (242-477 / 140-276 VAC)* 
Frekvencia  50 / 60 Hz ±10Hz 
Účinník > 0.99 (plná záťaž) 
Prúdové harmonické skreslenie  < 3 % 
  
Výstup HPH-20K HPH-30K HPH-40K 
Menovité napätie 220/380 VAC, 230/400 VAC, 240/415 VAC 
Napäťové harmonické skreslenie < 1,5 % (lineárna záťaž) 
Regulácia napätia  ± 1 % 
Frekvencia  50 / 60 Hz ±0,05Hz 

Preťaženie 
≤105%:trvale;  106%-≤125%: 10 minút;  126%-≤150%: 1 minúta;  

>150%: 1 sekunda 
  
Batéria HPH-20K HPH-30K HPH-40K 
Napätie batérie  ±240  VDC 
Nabíjací prúd 5 A 9 A 

Nabíjacie napätie  
udržiavacie nabíjanie ±272 VDC  / ±2 VDC 

boost nabíjanie ±280  VDC / ±2  VDC 
  
Ďalšie parametre HPH-20K HPH-30K HPH-40K 

Komunikačné rozhrania 
Smart slot x1, MINI slot x1, paralelný port x2, RS232 port x1, REPO 

port x1, port detekcie nabíjacieho zariadenia x1, vstupný 
bezpotenciálový kontakt x2, výstupný bezpotenciálový kontakt x6 

Bezpečnosť a EMK CE, IEC62040-1, IEC602040-2 
Núdzové vypnutie lokálne a diaľkovo 
Vypínač manuálneho bypassu áno 
Účinnosť  96 % online / 99 % 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)  380 x 800 x 800 mm 
Stupeň krytia IP21 
Hmotnosť  66,5 kg 86,5 kg 

*Ak je vstupné napätie 242-324 / 140-187 VAC, pri zaťažení od 70% do 100% kapacity UPS 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V102013) 

, : www.a2b.sk 


