
UPS 
 

Sentinel XR PLUS 5-10kVA 
 
Produktový rad SENTINEL 
XR PLUS je najlepším 
riešením pre napájanie 
kritických záťaží ako sú 
napr. elektro-medické 
aplikácie. Rada SENTINEL 
XR PLUS zahŕňa 5kVA-
6kVA 1f/1f a 6,5kVA-8kVA-
10kVA 1f/1f alebo 3f/1f 
modely a používa on-line 
dvojitú konverziu (VFI). 
Záťaž je nepretržite 
napájaná z invertora, ktorý 
dodáva stabilné 
a regulované sínusové 
napätie. Vstupné 
a výstupné filtre zvyšujú 
odolnosť záťaže voči 
rušeniam na hlavnej sieti 
a zásahu bleskom. 
SENTINEL XR PLUS je 
vďaka použitej technológii 
bezpochyby jeden 
z najlepších UPS systémov 
na trhu. Vyniká funkciami 
ako napr. voliteľný Economy 
alebo Smart mód, osobitým 
LCD displejom, RS232 
a USB rozhraním 
a Watch&Save 3000 
softvérom, EPO kontaktom 
a slotmi pre voliteľné dosky 
rozhraní. 
 
Zjednodušená inštalácia 
• Možnosť pripojenia na 1-

faz. alebo 3-fáz. vstupnú 
sieť.  

• Výstupné svorky + 2 x 
IEC výstupné zásuvky  
pre napájanie lokálnej 
technológie (počítače, 
modemy, notebooky, 
atď). 

• Ľahko manipulovateľné 
zásluhou zabudovaných 
koliesok 

 
Vysoká spoľahlivosť batérií 
• Automatické a manuálne 

batériové testy. 
• Jedinečný LRCD systém 

(Low Ripple Current 
Discharge) vybíjania  
na predĺženie životnosti 
batérií 

• Neobmedzená možnosť 
predĺženia doby zálohy 
pomocou prídavných 
batériových modulov 

• Predĺžená doba 
preklenutia (bez zapojenia 
batérií) pri výpadkoch 
siete do 40ms 
a odchýlkach od 84 do 
276Vac. 

 
 
Minimálny dopad na 
vstupnú sieť 
• Sínusový vstupný prúd 

v prípade 1f/1f rady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysoká spoľahlivosť 
• Plne mikroprocesorové 

riadenie s bezvýpadkovým 
automatickým 
a manuálnym by-passom 

• Garantovaný výkon  
pri prevádzkovej teplote 
až do 40°C (komponenty 
sú navrhnuté na použitie  
pri vyšších teplotách, 
normálne teploty ich preto 
opotrebovávajú pomalšie).  

 
Voliteľné prevádzkové 
režimy 
Prevádzkové režimy je možné 
zvoliť pomocou softvéru alebo 
manuálne pomocou displeja  
na prednom paneli.  
• On-line 
• Režim Economy: nastaví 

prevádzku s topológiou 
Line interactive (VI)  
pre napájanie nekritických 
záťaží zo siete 
s účinnosťou až 98% 

• Režim Smart Active: Zdroj 
UPS automaticky 
rozhodne, či pracovať ako 
On-line (VFI) alebo Line 
interactive (VI) v závislosti 
na stabilite siete 

• Režim Emergency: zdroj 
UPS možno 
naprogramovať na 
prevádzku v prípade 
výpadku siete – vhodné  
pre núdzové osvetlenie 

• Konvertor frekvencie 50 
alebo 60 Hz 

 
Zaručená kvalita výstupu 
• Aj pre typické rušivé IT 

záťaže s crest faktorom 
3:1 

• Zvýšený skratový prúd  
na by-passe 

• Zvýšená kapacita 
preťaženia: 150%  
na invertore aj v prípade 
výpadku siete 

• Spoľahlivý, filtrovaný, 
stabilizovaný 
a regulovaný sínusový 
výstup (technológia 
dvojitej konverzie VFI 
podľa IEC 62040-3) 

  

Ilustračné foto 
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s filtrami pre potlačenie 
atmosferických rušení 

• Korekcia účinníka na 
vstupe UPS 

 
Ďalšie charakteristiky 
• Spoľahlivý, filtrovaný, 

stabilizovaný a 
regulovaný prúd 
(technológia dvojitej 
konverzie VFI podľa 
IEC 62040-3) s filtrami  
pre potlačenie 
atmosferických rušení 

• Diagnostika vysokej 
úrovne: stavy, merania 
a alarmy k dispozícii 
na vstavanom LCD 
displeji 

• Nízka hladina hluku 
(<40dBA) vďaka 
digitálne riadenému 
ventilačnému systému, 
ktorý je záťažovo a 
teplotne závislý a tiež 
vďaka invertoru 
s vysokou spínacou 
frekvenciou (>20kHz, 
nad hranicou 
počuteľnosti) 

• Automatický reštart 
po návrate siete, 
programovateľný 
pomocou dodaného 
softvéru alebo pomocou 
displeja na prednom 
paneli 

• Režim Emergency: 
zdroj UPS možno 
naprogramovať 
na prevádzku v prípade 
výpadku siete – vhodné  
pre núdzové osvetlenie 

• Ochrana proti spätnému 
prierazu: proti spätnému 

pôsobeniu prúdu 
do siete v prípade 
poruchy 

• Možnosť digitálneho 
upgradu UPS zariadenia 

 
Zdokonalená komunikácia 
• Pomocou vzdialeného 

asistenčného systému 
AROS TeleNetGuard 

• Zdokonalená 
multiplatformová 
komunikácia 
pre najbežnejšie 
operačné systémy 
a sieťové prostredia: 
súčasťou dodávky je aj 
softvér Watch&Save 
3000 s podporou SNMP 

pre Windows 2008, 
Vista, 2003, XP, Mac OS 
X, Linux, Novell 
a systémy Unix 

• RS232 sériový port. 
 
Aplikácie 
• LAN 
• Dátove centrá 
• Servery 
• Programovateľné riadiace 

systémy – PLC 
• Registračné pokladnice 
• Elektro-medicínske 

zariadenia 
• Núdzové zariadenia 

(osvetlenie / alarmy)  
 

 
 

Ilustračné foto 
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Technická špecifikácia 
 
Modely XRP 5000 XRP 6000 XRP 6500 XRP 8000 

 
Vstup XRP 5000 XRP 6000 XRP 6500 XRP 8000 
Menovité napätie 220 – 230 – 240V 1 f 220 –230–240V 1 f alebo 380-400-415Vac 3f + N 
Min. rozsah napätia 170V pri záťaži 100%, 140V pri záťaži 50% 
Menovitá frekvencia 50 / 60 Hz 
Akceptovaná frekvencia ± 5% 
Účinník > 0,95 
Vstupné fázy 1 
  
By-pass XRP 5000 XRP 6000 XRP 6500 XRP 8000 
Rozsah napätia 180 – 264 Vac (voliteľné v režimoch Economy a Smart Active) 
Rozsah frekvencie Zvolená frekvencia ± 5% (užívateľom nastaviteľné) 
  
Batérie XRP 5000 XRP 6000 XRP 6500 XRP 8000 
Počet batérií 20 
Batériové bloky 12V/9Ah 
Čas nabíjania 6 až 8 h 
  
Výstup XRP 5000 XRP 6000 XRP 6500 XRP 8000 

Výkon  5000 VA 
4000 W 

6000 VA 
4200 W 

6500 VA 
5200 W 

8000 VA 
6400 W 

Statická odchýlka 1,5% 
Dynamická odchýlka ≤ 5% počas 20 ms  
Tvar vlny Sínus 
Skreslenie napätia pri 
lineárnej záťaži < 3% 

Skreslenie napätia pri 
nelineárnej záťaži < 6% 

Frekvencia  50 / 60 Hz (voliteľná alebo automatická) 
Crest faktor > 3 : 1 
Výstupné zásuvky IN/OUT výstupné svorky + 2 x IEC-320 (10A) 
  
Kapacita preťaženia XRP 5000 XRP 6000 XRP 6500 XRP 8000 
100% = záťaž < 150% 4’ 
100% < záťaž < 125% 1“ 
záťaž > 150%  0,5“ 
  
Ďalšie parametre XRP 5000 XRP 6000 XRP 6500 XRP 8000 
Hmotnosť (kg) 89 90 91 94 
Rozmery (šxhxv) (mm)  282 x 785 x 615 
Technológia On-line dvojitá konverzia 
Účinnosť Až 98% (Smart mód) 
Prevádzková teplota  0°C až + 40 ºC, optimálna + 15°C až + 25°C 
Relatívna vlhkosť < 95% bez kondenzu 
Ochrany Ochrana proti preťaženiu - skratová - prepäťová - podpäťová - teplotná - LVD 

Bezpečnosť a EMC EN62040-1, EMC EN 62040-2 a Smernice 2006/95/EC; 2004/108/EC, EN 62040-3 

Komunikácia USB + RS232 + vzdialené kontakty + slot pre komunikačné rozhrania 
Farba Tmavo sivá (RAL 7016) 
Hlučnosť < 45 dBA vo vzdialenosti 1m 
Zálohovací čas pri plnej 
záťaži (min) 15 13 10 8 
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Technická špecifikácia 
 
Modely XRP 10000 

 
Vstup XRP 10000 
Menovité napätie 220 –230–240V 1 f alebo 380-400-415Vac 3f + N 
Min. rozsah napätia 170V pri záťaži 100%, 140V pri záťaži 50% 
Menovitá frekvencia 50 / 60 Hz 
Akceptovaná frekvencia ± 5% 
Účinník > 0,95 
Vstupné fázy 1 
  
By-pass XRP 10000 
Rozsah napätia 180 – 264 Vac (voliteľné v režimoch Economy a Smart Active) 
Rozsah frekvencie Zvolená frekvencia ± 5% (užívateľom nastaviteľné) 
  
Batérie XRP 10000 
Počet batérií 20 
Batériové bloky 12V/9Ah 
Čas nabíjania 6 až 8 h 
  
Výstup XRP 10000 

Výkon  10000 VA 
8000 W 

Statická odchýlka ± 1,5% 
Dynamická odchýlka ≤ 5% počas 20 ms  
Tvar vlny Sínus 
Menovité napätie 220-230-240 V (voliteľné) 
Skreslenie napätia pri 
lineárnej záťaži < 3% 

Skreslenie napätia pri 
nelineárnej záťaži < 6% 

Frekvencia  50 / 60 Hz (voliteľná alebo automatická) 
Crest faktor > 3 : 1 
Výstupné zásuvky IN/OUT výstupné svorky + 2 x IEC-320 (10A) 
  
Kapacita preťaženia XRP 10000 
100% = záťaž < 150% 4’ 
100% < záťaž < 125% 1“ 
záťaž > 150%  0,5“ 
  
Ďalšie parametre XRP 10000 
Hmotnosť (kg) 95 
Rozmery (šxhxv) (mm)  282 x 785 x 615 
Technológia On-line dvojitá konverzia 
Účinnosť  Až 98% (Smart mód) 
Prevádzková teplota  0°C až + 40 ºC, optimálna + 15°C až + 25°C 
Relatívna vlhkosť < 95% bez kondenzu 
Ochrany Ochrana proti preťaženiu - skratová - prepäťová - podpäťová - teplotná - LVD 

Bezpečnosť a EMC EN62040-1, EMC EN 62040-2 a Smernice 2006/95/EC; 2004/108/EC, EN 62040-3 

Komunikácia USB + RS232 + vzdialené kontakty + slot pre komunikačné rozhrania 
Farba Tmavo sivá (RAL 7016) 
Hlučnosť < 45 dBA vo vzdialenosti 1m 
Zálohovací čas pri 
plnej záťaži (min) 6 
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zdroj UPS zdroj  zdroje UPS zdroje      záložné zdroje UPS záložné zdroje záložný zdroj UPS záložný zdroj 
nepretržité napájanie zdroj nepretržitého napájania   zdroje nepretržitého napájania 
systém nepretržitého napájania systémy nepretržitého napájania nepretržité napájanie bezvýpadkové napájanie 
núdzové napájanie   zdroj núdzového napájania zálohový zdroj UPS  zálohové zdroje UPS   
neprerušiteľný zdroj energie  záložní zdroj UPS napájecí zdroje UPS napájací zdroj UPS  náhradný zdroj energie 
náhradné zdroje energie     zálohovanie napätia online UPS  zálohovací zdroj   záložné napájanie     núdzové napájacie zdroje  
neprerušiteľné zdroje energie  záložní zdroje UPS    napájecí zdroje UPS napájacie zdroje UPS náhradní 
zdroje energie    náhradní zdroj energie     zálohovanie prúdu záloha napájania zálohovanie napájania online UPS  
zálohovací zdroje   záložní napájení     núdzový napájací zdroje zálohovanie elektriny 
zdroj UPS zdroj  zdroje UPS zdroje      záložné zdroje UPS záložné zdroje záložný zdroj UPS záložný zdroj 
nepretržité napájanie zdroj nepretržitého napájania   zdroje nepretržitého napájania 
systém nepretržitého napájania systémy nepretržitého napájania nepretržité napájanie bezvýpadkové napájanie 
núdzové napájanie   zdroj núdzového napájania zálohový zdroj UPS  zálohové zdroje UPS   
neprerušiteľný zdroj energie  záložní zdroj UPS napájecí zdroje UPS napájací zdroj UPS  náhradný zdroj energie 
náhradné zdroje energie     zálohovanie napätia online UPS  zálohovací zdroj   záložné napájanie     núdzové napájacie zdroje  
neprerušiteľné zdroje energie  záložní zdroje UPS    napájecí zdroje UPS napájacie zdroje UPS náhradní 
zdroje energie    náhradní zdroj energie     zálohovanie prúdu záloha napájania zálohovanie napájania online UPS  
zálohovací zdroje   záložní napájení     núdzový napájací zdroje zálohovanie elektriny 
 
 
 

 
Detaily  

 

 
 

 
 
 
 
 

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