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Vysoká úroveň kvality, 
spoľahlivosti a energetických 
úspor ponúkaná zdrojmi UPS 
Riello Master HP boli 
rozšírené o verziu 480 Vac 60 
Hz, certifikovanú ako UL, s 
výkonmi v rozsahu od 65 do 
250 kVA. Manažéri IT 
oddelení, manažéri zariadení 
a riaditelia technológií sú pod 
rastúcim tlakom pre 
dosahovanie nulových 
prestojov a usporiadanie 
dátových centier alebo 
priemyselných inštalácií tak, 
aby boli flexibilné tvárou v tvár 
neustále prebiehajúcim 
zmenám a rozširovaniu 
kapacít. Keďže hľadanie čo 
najspoľahlivejšieho a 

najefektívnejšieho napájacieho 
systému sa stáva čoraz 
dôležitejšie, spoločnosť Riello 
UPS neustále investuje do 
napájacích riešení, pre 
splnenie požiadaviek rady 
klientov; záväzok, ktorého 
výsledkom je Master HP UL. 
Ide o viac než len o inovatívne 
a technologicky pokročilý zdroj 
UPS, jedná sa o skok do 
budúcnosti trojfázovej 
technológie. 
Vďaka technológií on-line 
dvojitej konverzie, založenej 
výhradne na IGBT a 
digitálnych signálových 
procesoroch (DSP), séria 
zdrojov nepretržitého 
napájania Master HP UL 
zaisťuje maximálnu 
bezpečnosť napájania a 
kvalitu pre všetky typy záťaží, 
IT alebo priemyselných 
technológií, najmä pokiaľ ide o 
kritické aplikácie s VFI SS 111 
klasifikáciou (napäťovo 
a frekvenčne nezávislé) v 
súlade s normou IEC EN 
62040-3. Táto séria bola 
navrhnutá s použitím novej 
konfigurácie, ktorá obsahuje 
IGBT sínusový vstupný 
usmerňovač namiesto 
konvenčného tyristorového 
systému.  
Na rozdiel od ostatných 
technológií zdrojov UPS 
dostupných na trhu, 
technológia dvojitej konverzie 
s galvanicky oddeleným 
výstupom zaručuje kvalitný 
napájací zdroj, ktorý je úplne 
chránený pred všetkými 
elektrickými anomáliami na 
vstupe. Aj v prípade vážnych 
problémov napájacieho zdroja, 
výstupný výkon zostáva 
stabilný. 
 
Minimalizovaný spätný vplyv 
na napájaciu sieť  
Master HP UL redukuje 
zaťaženie siete vďaka IGBT 
usmerňovaču bez spätného 
vplyvu na napájaciu sieť. 
Odstraňuje problémy spojené 

s inštaláciou v sieťach s 
obmedzenou kapacitou 
výkonu, kde je zdroj UPS 
napájaný motorgenerátorom 
alebo všade tam, kde sú 
problémy s kompatibilitou 
záťaží, ktoré generujú vyššie 
harmonické prúdu. Master HP 
UL má nulový vplyv na 
napájací zdroj, či už sa jedná 
o elektrickú sieť alebo 
motorgenerátor: 
• THD vstupného prúdu <3% 
• vstupný účinník 0,99 
• power walk-in funkcia, ktorá 

zaisťuje progresívne 
spustenie usmerňovača 

• funkcia oneskorenia štartu 
sekvenčne reštartuje 
usmerňovače pri obnovení 
napájania (viacero zdrojov 
UPS v systéme)  

Master HP UL zároveň plní 
úlohu filtra a kompenzácie 
účinníka pre ochranu  
napájacej siete predradenej 
zdroju UPS pred vyššími 
harmonickými prúdu a jalovým 
výkonom vytvoreným 
spotrebičmi. 
 
Battery Care System: 
maximálna starostlivosť o 
batérie 
Master HP UL používa Battery 
Care System, ktorý 
optimalizuje prevádzkové 
parametre batériovej sady za 
účelom predĺženia životnosti 
batérií.  
 
Flexibilita 
Výstupný oddeľovací 
transformátor zaisťuje 
galvanické oddelenie záťaže 
voči batériovej sade a lepšiu 
prispôsobivosť v konfigurácii 
systému. Umožňuje pripojiť 
dva oddelené sieťové vstupy 
(hlavný a núdzový), 
pochádzajúce z dvoch rôznych 
napájacích zdrojov; toto je 
zvlášť vhodné pre paralelné 
systémy, aby bola 
zabezpečená selektivita medzi 
dvoma zdrojmi, čím sa zvyšuje 
spoľahlivosť celej inštalácie.

Ilustračné foto 
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Technická špecifikácia 
Modely MHT UL 65 80 100 125 160 200 250 
  
Vstup 65 80 100 125 160 200 250 
Menovité napätie 480 VAC 3-fázové (3+N) 
Frekvencia 45-65 Hz 
Účinník >0,99 
Skreslenie prúdu <3% THDi 
Soft štart 0-100% počas 30’’ (nastaviteľné) 
Frekvenčný 
rozsah ± 2% (nastaviteľné od ± 1% do ± 5% na prednom paneli) 

Štand. vybavenie Back Feed ochrana, separátny vstup pre by-pass 
  
Batérie 65 80 100 125 160 200 250 
Typ VRLA AGM/GEL; NiCd; Li-ion; Supercaps; Flywheel 
Zvlnenie prúdu nula 
Kompenzácia 
nabíjacieho 
napätia 

-0,5 V/ºC 

  
Výstup 65 80 100 125 160 200 250 
Menovitý výkon 65 kVA 80 kVA 100 kVA 125 kVA 160 kVA 200 kVA 250 kVA 
Činný výkon 58,5 kW 72 kW 90 kW 112,5 kW 144 kW 180 kW 225 kW 
Počet fáz 3 
Menovité napätie 480 VAC (3+N)  
Statická zmena ± 1% 
Dynamická 
zmena od ± 5% do ± 1% za 20ms 

THD napätia <1% s lineárnou záťažou / <3% s nelineárnou záťažou 
Crest faktor 3:1 lpeack/lrms 
Stabilita 
frekvencie  0,05% (pri prevádzke z batérie) 

Frekvencia 60Hz 
Preťaženie 110% pre 60’; 125% pre 10’;150% pre 1’ 
  
Ďalšie parametre 65 80 100 125 160 200 250 
Hmotnosť                  
(libry [kg]) 

1213 
[550] 

1433 
[650] 

1544 
[700] 

2326 
[1055]* 

2546 
[1155]* 

2767 
[1255]* 

H. bez manuálneho 
bypassu (libry [kg]) -- 1984 

[900] 
2205 

[1000] 
2425 

[1100] 
Rozmery (š x h x v) 
(palce [mm]) 31,5x33,5x75 [800x850x1900] 55x33,5x75 [1400x850x1900]* 

R. bez manuálneho 
bypassu (š x h x v) 
(palce [mm]) 

-- 39x33,5x75 [1000x850x1900]* 

Komunikačné 
možnosti 

2x RS232; bezpotenciálové kontakty; 2x slot pre komunikačné karty 
diaľkové ovládanie – ESD a by-pass 

Prevádzková 
teplota 0°C až +40ºC 

Relatívna vlhkosť < 95% bez kondenzu  
Farba tmavosivá RAL 7016 
Hlučnosť pri 1m 65dBA 68dBA 
Krytie IP20 (voliteľne IP31/IP42) 
Účinnosť Smart 
Active do 98,5% 

* Vstup káblov zhora. 



UPS 
 

Master HP UL 
 

A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec  3 / 3 
: +421 41 5000 490, : +421 41 5252 114, : a2b@a2b.sk, : www.a2b.sk 

Technická špecifikácia 
Voliteľné príslušenstvo a aplikovateľné štandardy  

Štandardy 

MHT UL 65 / MHT UL 80 / MHT UL 100 MHT UL 125 - UL štandard 1778: druhé vyd.;  
MHT UP 160 / MHT UL 200 / MHT UL 250 - UL štandard 1778: štvrté vydanie; 
 National Electrical Code (NFPA-70); NEMA PE-1; CUL-CSA C22.2; ASME;  
ASA-C-39.1-1984; FCC odsek 15 časť J trieda A; NEC; OSHA; IEEE 587;  

ANSI C 62.41-1980; ISO 9000 
klasifikácia VFI-SS-111 v súlade s IEC62040-3 

Softvér PowerShield3, PowerNetGuard 

Príslušenstvo 
NETMAN 101 PLUS, NETMAN 102 PLUS, NETMAN 202 PLUS, MULTICOM 301, 
MULTICOM 302, MULTICOM 351, MULTICOM 352, MULTICOM 401, MULTI I/O, 

sada AS400, MULTIPANEL, RTG 100, 56k modem, GSM modem 

Voliteľné vybavenie 

Oddeľovací transformátor (vstup / by-pass vstup) 
Synchronizačné zariadenie (UGS) / Parallel system joiner (PSJ) 

Sada/rozhranie pre spoluprácu s motorgenerátorom 
Sada pre paralelnú prevádzku 

Batériové kabinety – bez alebo vrátane batérií 
Kabinety pre vstup káblov zhora / Zvýšený stupeň krytia (IP31/IP42) 

Detaily – rozmerový náčrt zdrojov UPS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V012014) 
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