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Zásuvné rakové prevedenie, 3-fázový 
modulárny systém UPS pre jednoduchú 
a časovo úspornú integráciu.  
 
Plne integrovateľné do racku 

 Navrhnuté pre jednoduchú a nerizikovú 
integráciu do 19” rack kabinetu. 

 Plne kompatibilné s akýmkoľvek 19” 
štandardné rackové skrine. 

 Vysoká výkonová hustota. 

 Jednoduchá správa, integrácia a 
prispôsobenie. 

 Jednoduchá a flexibilná kabeláž. 
 
‘Forever Young’ koncept 

 Nadštandardné predĺženie životného 
cyklu programu. 

 Eliminuje kritickosť systému na konci 
životnosti. 

 Založené na neelektronickom kabinete s 
možnosťou pridávania podporných častí. 

 Kompatibilita modulov zaručená po dobu 
20 a viac rokov. 

 Umožňuje integráciu technologických 
inovácii 

 
Plne redundantné prevedenie 

 N+1, úroveň redundancie. 

 Navrhnuté bez bodu zlyhania. 

 Necentralizovaná paralelná kontrola. 

 Úplne nezávisle výkonové moduly. 
 
Zvýšenie prevadzkyschopnosti 

 Rýchla a bezpečná prevádzka vďaka 
súčasti s funkciou HotSwap (výkonové 
moduly, bypass, elektronické dosky, 
batérie) 

 Pripravené pre súbežnú údržbu. 

 
 
Štandardné elektrické vybavenie  

 Duálny sieťový vstup. 

 Interný manuálny by-pass. 

 Ochrana proti spätnému toku elektrickej 
energie (backfeed protection) – obvod 
detekcie. 

 EBS (Expert Battery System) pre 
manažment batérií  

 Teplotný snímač batérii. 
 
Voliteľné elektrické vybavenie 

 19” 4U batériový rack. 

 Externý batériový kabinet. 

 Vysoká kapacita nabíjača batérii. 

 ACS systém synchronizácie. 
 
Štandardné komunikačné rozhrania 

 Príjemné užívateľské viacjazyčné 
rozhranie s grafickým displejom. 

 dva sloty pre komunikačné karty. 
 
Možnosti komunikácie 

 Beznapäťový kontakt, RS232/485 
rozhranie. 

 MODBUS RTU. 

 MODBUS TCP. 

 BACnet/IP rozhranie. 

 NET VISION: profesionálne WEB/SNMP 
rozhranie pre monitorovanie zdroja UPS a 
manažment automatického vypínania pre 
rôzne operačné systémy. 

 
Celková odolnosť 

 Prevedenie skrine bez elektroniky 
(bezporuchový komponent). 

 Plne nezávisle moduly 

 Selektívne odpájanie modulov 
s galvanickým oddelením. 

 Necentralizovaná kontrola pre paralelne 
zapojenie a riadenie zdieľaného 
zaťaženia. 

 Úplne oddelený, plne dimenzovaný 
a centralizovaný bypass pomocnej siete 
a distribuovaný bypass invertorov. 

 Konfigurovateľné aj v redundantnej verzii 
N+1  

 Bez spoločného poruchového bodu. 

 Redundantná zbernica paralelnej 
spolupráce (ring configuration). 
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Technická špecifikácia 

 
 

MODULYS RM GP 2.0 25 -75 kVA  

Model 9U 15U 

Počet výkonových modulov 1 až 2 x 25 kW 1 až 4 x 25 kW 

Konfigurácia N, N+1 redundantné 

Nominálny výkon (kVA) 25 až 50 kVA 25 to 75 kVA 

Činný výkon (kW) 25 až 50 kW 25 až 75 kW 

Vstup / výstup 3/3 
  

Vstup  

Napätie 400 V 3-fázy +N (340 V to 480 V) 

Menovitá frekvencia /  tolerancia 50/60 Hz /± 10 % 

Účinník / THDI   0.99 / < 3 %  
  

Výstup  

Napätie 380 / 400 / 415 V ±1 % 3-fázy +N 

Frekvencia 50/60 Hz ±0.1% 

Skreslenie < 1% (lineárna záťaž), < 4% (nelineárna záťaž podľa lEC 62040-3) 

Skratový prúd Až do 3 x In 

Preťaženie 125% na 10 min., 150% na 1 min 

Crest factor 3:1 
  

Hot – swap Bypass  

Napätie Menovité výstupné napätie ±15% (konfigurovateľné od 10% do 20%) 

Frekvencia 50/60 Hz ±2% (konfigurovateľné pre kompatibilitu s EZA) 

Hmotnosť 7 kg 7.5 kg 
  

Efektívnosť  

Online režim s dvojitou konverziou Až do 96.5% 
  

Prostredie  

Prevádzková teplota okolia 0 až 40 °C (15 až 25 °C  pre maximálnu životnosť batérii ) 

Relatívna vlhkosť 0 až 95 % bez kondenzu 

Maximálna nadmorská výška 1000 m bez zníženia výkonu (max. 3000 m) 

Hladina hluku vo vzdialenosti 1 m < 53 dBA 
  

UPS rack  

Rozmery W x D x H 442 mm x 920 mm x 9 U 442 mm x 920 mm x 15 U 

Hmotnosť (prázdny kabinet) 36 kg 42 kg 

Krytie IP20  
  

Hot – swap výkonový modul  

Výška 3U 

Váha 34 kg 

Typ Hot plug-in / Hot-swappable 

MTBF > 1000000 hod. (počítane a overené) 
  

Hot – swap rack batérii  
Typ Acid leak-proof – dlhá životnosť batérií 

Ochrana Nezávislá ochrana pre každý reťazec batérii 

Rozmery W x D x H 442 mm x 890 mm x 4 U 

Váha (prázdny rack) 15 kg 
  

Štandardy  
Bezpečnosť EN 62040-1, EN 60950-1 

EMC EN 62040-2 trieda C2 

Výkon EN 62040-3 (VFI-SS-111) 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (76-000071-01) 
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