
UPS 
 

Amplon, RT séria 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoľahlivé napájanie s inteligentnými funkciami pre zníženie spotreby energie 
 
Amplon séria RT sú zdroje UPS s technológiu on-line dvojitej konverzie, ponúkajúci pokročilú architektúru,  
vysokú hustotu výkonu, vstupný účinník blízky jednej a nízke harmonické prúdu. Je navrhnutý v duálnom 
prevedení „tower“ alebo „19“ rack“ s LCD displejom, Amplon RT ponúka vysoký činný výkon a je vhodný pre 
aplikácie ako sú servery, dátové centrá, IT siete, VoIP a telekomunikácie. 

úkajúci pokročilú architektúru,  

Zdroje UPS Delta Amplon RT umožňujú funkciu 1+1 paralelnej redundancie pre poskytnutie vyššej 
spoľahlivosti. Pre dosiahnutie dlhšej doby zálohovania pre kritické aplikácie môže byť pridaná voliteľná 
externá batériová sada. 
  
Dostupnosť Dostupnosť 
  
 Technológia on-line dvojitej konverzie poskytuje  24/7 nonstop ochranu  Technológia on-line dvojitej konverzie poskytuje  24/7 nonstop ochranu 
 Paralelná redundancia 1+1 alebo rozšírenie bez potreby ďalšieho hardvéru   Paralelná redundancia 1+1 alebo rozšírenie bez potreby ďalšieho hardvéru  
 Funkcie AC-štartu a štartu z batérie   Funkcie AC-štartu a štartu z batérie  
 Pre zníženie doby nabíjania môže byť doplnený prídavný interný nabíjač  Pre zníženie doby nabíjania môže byť doplnený prídavný interný nabíjač 
 Voliteľný by-pass box pre paralelno-redundantné zapojenie s vypínačom externého manuálneho bypassu  Voliteľný by-pass box pre paralelno-redundantné zapojenie s vypínačom externého manuálneho bypassu 
 Voliteľný box externého nabíjača batérií pre dlhé doby zálohy  

 
 Voliteľný box externého nabíjača batérií pre dlhé doby zálohy  

 
Flexibilita Flexibilita 
  
 Duálne prevedenie pre použitie ako tower alebo ako kompaktné riešenie pre 19“ rack  Duálne prevedenie pre použitie ako tower alebo ako kompaktné riešenie pre 19“ rack 
 Viacjazyčný LCD displej s modrým podsvietením  Viacjazyčný LCD displej s modrým podsvietením 
 Voliteľná externá batériová sada aj pre dlhé doby zálohovania  Voliteľná externá batériová sada aj pre dlhé doby zálohovania 
 
Nízke celkové náklady na prevádzku (TCO) 
 
Nízke celkové náklady na prevádzku (TCO) 
  
 Výstupný účinník 0,9 poskytuje väčší činný výkon  Výstupný účinník 0,9 poskytuje väčší činný výkon 
 Vysoký vstupný účinník (PF> 0,99) a nízke harmonické skreslenie (iTHD <5%)  Vysoký vstupný účinník (PF> 0,99) a nízke harmonické skreslenie (iTHD <5%) 
 Inštalácia spoločnej batérie umožňuje dvom paralelne zapojeným UPS zdieľať jednu batériovú sadu   Inštalácia spoločnej batérie umožňuje dvom paralelne zapojeným UPS zdieľať jednu batériovú sadu  
 Široký rozsah vstupného napätia znižuje výskyt vybitia batérie a predlžuje životnosť batérie 

 
 Široký rozsah vstupného napätia znižuje výskyt vybitia batérie a predlžuje životnosť batérie 

 
Aplikácie 
  

vysokú hustotu výkonu, vstupný účinník blízky jednej a nízke harmonické prúdu. Je navrhnutý v duálnom 
prevedení „tower“ alebo „19“ rack“ s LCD displejom, Amplon RT ponúka vysoký činný výkon a je vhodný pre 
aplikácie ako sú servery, dátové centrá, IT siete, VoIP a telekomunikácie. 
Zdroje UPS Delta Amplon RT umožňujú funkciu 1+1 paralelnej redundancie pre poskytnutie vyššej 
spoľahlivosti. Pre dosiahnutie dlhšej doby zálohovania pre kritické aplikácie môže byť pridaná voliteľná 
externá batériová sada. 

Aplikácie 

Ilustračné foto 
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Technická špecifikácia 

 

Modely RT-5K RT-6K RT-10K
Výkon 5 kVA / 4,5 kW 6 kVA / 5,4 kW 10 kVA / 9 kW 
  
Vstup RT-5K RT-6K RT-10K 
Menovité napätie  200/208/220/230/240 VAC  (jednofázové) 
Rozsah napätia  100-300 VAC * 
Frekvencia  40-70 Hz 
Účinník > 0,99 (plná záťaž) 
Prúdové harmonické skreslenie  < 5 % (plná záťaž) 
Elektrické pripojenie svorkovnica 
  
Výstup RT-5K RT-6K RT-10K 
Menovité napätie  200/208/220/230/240 VAC (jednofázové) 
Napäťové harmonické skreslenie  < 2 % (lineárna záťaž) 
Regulácia napätia ± 1 % (statická); ± 2 % (typická) 
Frekvencia  50 / 60 Hz ± 0,05 Hz 
Preťaženie 106-110 %: 10 minút; 111-125 %: 5 minút; 126-150 %: 30 sekúnd 
Elektrické pripojenie svorkovnica 
Crest faktor 3:1 
  
Batéria a nabíjač RT-5k RT-6K RT-10k 
Menovité napätie  192  VDC 192 VDC 240 VDC 

Nabíjač 
Vstavaný: maximálne 4 (nastaviteľné) 

Prídavný interný nabíjač (voliteľné príslušenstvo): max 4A 
  
Ďalšie parametre RT-5k RT-6K RT-10k 

Komunikačné rozhrania 
1 x smart slot, 1 x port pre paralelnú prevádzku, 1 x RS232,  

1 x slot na komunikačné karty 
Bezpečnosť a EMK CE, TUV, EN62040-1, CISPR 22 Trieda A 
Paralelná redundancia zapojenie dvoch zdrojov UPS 1+1 
Diaľkové ovládanie REPO, diaľkové zapnutie/vypnutie 
Inštalácia spoločnej batérie áno 
Účinnosť (plné zaťaženie) 92 % AC-AC / 96 % ECO režim 
Prevádzková teplota 0° až + 40°C 
Relatívna vlhkosť  0-95 % (bez kondenzu) 
Hlučnosť 54 dBA** 
Rozmery UPS (š x h x v)  440 x 671 x 89 mm 440 x 671 x 89 mm 440 x 623 x 131 mm 
Rozm. batériovej sady (š x h x v)  440 x 638 x 89 mm 440 x 638 x 89 mm 440 x 595 x 131 mm 
Hmotnosť  UPS  15 kg 15,5 kg 21,3 kg 
Hmotnosť batériovej sady  36 kg 36 kg 66 kg 

*Pre modely 5 a 6 kVA , rozsah vstupného napätia 100-155 VAC je prijateľný pri zaťažení od 50% do 100% 
*Pre model 10 kVA , rozsah vstupného napätia 100-180 VAC je prijateľný pri zaťažení od 50% do 100% 
**Hlučnosť pri 70% záťažení 
 

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

, : www.a2b.sk 


