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Určené pre najnáročnejšie aplikácie 

 Navrhnuté pre ochranu priemyselných 
procesov. 

 Kompaktné riešenie s izolačným 
transformátorom a integrovanými batériami. 

 Robustné prevedenie (2 mm hrubá 
konštrukcia). 

 Upevnenie do podlahy (proti naklápaniu). 

 Štandardný stupeň ochrany IP31. 

 Kryt odolný voči prachu a striekajúcej vode 
(IP52) s ľahko vymeniteľnými prachovými 
filtrami (voliteľné). 

 Prevádzková teplota až do + 50 °C. 

 Široká tolerancia vstupného napätia už od -
40 % do +20 % z nominálneho napätia. 

 Dvojitá EMC odolnosť v porovnaní s UPS 
medzinárodným štandardom IEC 62040-2. 

 Dvojitá ochrana proti prepätiu. 
 
Kontinuita procesov 

 Predný prístup pre vstupnú/výstupnú 
kabeláž, náhradné diely a preventívna 
údržba. 

 Škálovateľnosť výkonu a vysoká dostupnosť 
(použitým redundancie), s využitím ďalších 
zariadení možne pri paralelnej prevádzke 
vyskladať až na 6 jednotiek UPS. 

 
Jednoduchá integrácia do priemyselnej siete 

 Vstupný účinník > 0.99 a vstupný prúd 
harmonického skreslenia < 3% vďaka IGBT 
usmerňovačom. 

 Kompatibilné s Open Vented Lead Acid, 
Valve Regulated Lead Acid (VRLA) a Nickel 
Cadmium batériami. 

 Príjemné užívateľské viacjazyčné rozhranie 
s grafickým displejom. 

 Flexibilné komunikačné karty pre každé 
priemyselné odvetvie: beznapäťové kontakty, 
MODBUS, PROFIBUS, a pod. 

 Plne kompatibilné s agregátmi. 

 Vstavaný galvanicky izolačný transformátor s 
K-faktorom. 

 Prispôsobenie na typické premyslené napätie 
(vstup a výstup). 
 

Pre priemyselnú záťaž 

 100 % nelineárne zaťaženie. 

 100 % asymetrické zaťaženie. 

 100 % "6-pulzné" zaťaženie (riadenie otáčok 
motora, zváracie zariadenia, napájacie 
zdroje…). 

 Motory, svietidlá, kapacitné záťaže. 
 
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 
 

UPS a batérie  

 
Voliteľné elektrické vybavenie 

 dlhá životnosť batérii. 

 Externý batériový kabinet (stupeň ochrany až 
do IP32). 

 Externý snímač teploty. 

 Prídavný nabíjač batérii. 

 Prídavný transformátor. 

 Sada pre paralelnú prevádzku. 

 Studený štart. 

 ACS systém synchronizácie. 
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 Sada pre vytvorenie beznapäťového bodu 
pre nulový (neutrálny) vodič v sieťach bez 
neutrálneho vodiča. 

 Ochrana pre tropické prostredie 
a antikorózna ochrana dosiek plošného spoja 

 
Štandardné komunikačné rozhrania 

 Viac jazyčný grafický displej. 

 Rozhranie beznapäťového kontaktu. 

 MODBUS RTU. 

 Embedded LAN rozhranie (web stránka, 
email). 

 dva sloty pre komunikačné karty. 

 
Možnosti komunikácie 

 PROFIBUS. 

 MODBUS TCP. 

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

 
Diaľkový monitoring 

 LINK-UPS, služba diaľkového monitoringu 
24/7. 

 

 

Možnosť skladovania energie: ultrakapacitor 

„Ultrakapacitor“ – ultrakondenzátor by mohol byť vhodnou 
náhradou za batérie u určitých špecifických prípadoch, kedy 
nie je vyžadovaná dlhá doba zálohovania. Toto riešenie je 
zamerané na časté poklesy napätia a krátkodobé výpadky 
prúdu, alebo jednoduché pokrytie času kým sa nespustí 
generátor alebo ešte v prípade že okolitá teplota by mohla 
ohroziť životnosť batérií. To by viedlo k veľmi spoľahlivému 
uchovaniu energie, ktorý by nevyžadovalo údržbu. 

Výhody 

• Extrémne dlhá životnosť: 15 rokov s prakticky 
  neobmedzením počtom cyklov 
• Vysoko spoľahlivé – žiadna údržba. 
• široký teplotný rozsah až do 45 °C. 
• veľmi rýchle nabíjanie. 
• bez batérií, bez olova a šetrné k životnému 
prostrediu. 

MASTERYS IP+ s batériami: prepínače a rozhrania 

 

 
 

Popis 

A – „Mimic“ ovládací panel H – LAN RJ45 konektor pre Ethernet 

B – Ventilátory I – USB konektor 

C – Poistky ventilátorov Q2 – Prepínač vstupu (MAINS) 

D – Svorky pre pripojenie napájania Q3 – Prepínač vystupu 

E – Slot pre voliteľné karty  Q4 – Vstupný prepínač pomocnej siete (AUX MAINS) 

F – Konektor RS232/485 (JBUS protokol) Q5 – Výstup na údržbu Bypass prepínača 

G – Konektor RS232 pre Modem  
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Technická špecifikácia 

1) s transformátorom na vstupe/ strana bypassu. 
2) pri splnení podmienok 
3) pri zdroji THDV < 2 % normálnej záťaže 

 

MASTERYS IP+ 10-80  

Nominálny výkon (kVA) 10 15 20 30 40 60 80 

Činný výkon - Vstup / výstup 3/1 (kW) 9 13,5 18 27 32 48 - 

Činný výkon - Vstup / výstup 3/3 (kW) 9 13,5 18 27 36 48 64 

Paralelná konfigurácia (1) až do 6 jednotiek UPS 

   

Vstup  

Menovité napätie 400 V  

Tolerancia napätia ± 20% (2) (až do -40% @ 50% menovitého výkonu)  

Menovitá frekvencia / Tolerancia 
frekvencie  

50/60 Hz ± 10 % 

Účinník / THDI (3)   0.99 / < 3 % 

  

Výstup  

Menovité napätie 
1-fáza + N: 230 V (môže byť aj v prevedení 220/240 V) 

3-fázy + N: 400 V (380/415 V konfigurovateľne) 

Tolerancia napätia  ±1 %  

Menovitá frekvencia  50/60 Hz 

Tolerancia frekvencie ± 2% ( konfigurovateľné od 1% do 8% s EZA ) 

Celkové skreslenie výst. napätia  
lineárne zaťaženie / nelineárne záťaž 

< 1% / < 5% 

Bypass preťaženie 125% na 10 min., 150% na 1 min. (2) 

Crest factor 3:1 (spĺňajúce IEC 62040-3) 

  

Bypass  

Menovité napätie 1-fáza + N: 230 V, 3-fázy + N: 400 V 

Tolerancia napätia ± 15% ( konfigurovateľné od 10% do 20% s EZA) 

Menovitá frekvencia  50/60 Hz  

Tolerancia frekvencie  ± 2% (konfigurovateľné od 1% do 8% s EZA) 

  

Prostredie  
Prevádzková teplota okolia od 0 až do +50 °C (2) ( od 15 °C  do 25 °C pre maximálnu životnosť batérii) 

Relatívna vlhkosť 0 to 95 %  bez kondenzu 

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

Hladina hluku vo vzdialenosti 1 m < 52 dBA < 55 dBA < 65 dBA 

  

UPS kabinet  

Rozmery (3/1) w x d x h (mm) 600 x 800 x 1400 1000 x 835 x 1400  

Rozmery (3/3) w x d x h (mm) 600 x 800 x 1400 1000 x 835 x 1400 

Hmotnosť (3/1) (kg) 230 250 270 330 490 540 - 

Hmotnosť (3/3) (kg) 230 250 270 330 370 500 550 

Krytie IP31 a IP52 IP31 

Farba RAL 7012 

  

Štandardy  

Bezpečnosť IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 

EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 

Výkon IEC/EN 62040-3, AS 62040.3 

Vyhlásenie o výrobku CE, RCM (E2376) 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (76-000081-01) 
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