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Poskytuje bezproblémovú a bezrizikovú 
škálovateľnosť až do 600 kW výkonu vďaka 
svojej flexibilnej modularite. Rozsah systému 
MODULYS GP je ideálnym riešením pre 
neplánovaný nárast požiadaviek na výkon. 
Inštalovaný výkon je možné zvýšiť až na 600 kW 
počas prevádzky systému vymeniteľnými 
výkonovými modulmi o výkone 25 kW.  

Navrhnuté bez spoločného poruchového 
bodu, MODULYS GP ponúka všetky výhody 
technológie Green Power 2.0 

 
Plne modulárny systém 

 Zásuvný výkonový modul. 

 Zásuvný batériový modul. 

 Zásuvný bypass modul. 

 Pripojenia z hora alebo zdola. 

 Modul pre horný výduch vzduchu. 
 
‘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, N+x úroveň redundancie. 

 Navrhnuté bez spoločného poruchového 
bodu. 

 Necentralizovaná paralelná kontrola. 

 Úplne nezávisle výkonové moduly. 

 Redundantná zbernica paralelnej spolupráce 
(ring configuration). 

 

Vylepšená servisovateľnosť a 
prevádzkyschopnosť 
 Rýchla a bezpečná údržba založená na 

hotswap častiach (výkonové moduly, bypass, 
elektronické dosky).  

 Batérie je možné vymeniť počas prevádzky 
bez nutnosti vypnutia systému. 

 Možnosť údržby za prevádzky. 

 
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. 

 Snímač teploty batérií. 
 
Voliteľné elektrické vybavenie 

 Externý batériový kabinet. 

 Prídavný nabíjač batérii. 

 ACS systém synchronizácie. 

 Bezpečnostný odpájací prvok na vstupe. 
 
Štandardné komunikačné rozhrania 

 Príjemné užívateľské viacjazyčné rozhranie s 
grafickým displejom. 

 Sprievodca pre uvedenie do prevádzky. 

 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. 

 
Diaľkový monitoring 

 LINK-UPS, služba diaľkového monitoringu 
24/7. 
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Technická špecifikácia 

MODULYS GP 2.0 25-600  

Menovité napätie (kVA) 25 až 200 25 až 400 25 až 600 

Tolerancia napätia (kW) 25 až 200 25 až 400 25 až 600 

Počet výkonových modulov 1 až 8 1 až 16 1 až 24 

Vstup / výstup  3/3 

Konfigurácia redundancie N+x 

   
Vstup  

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

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

Účinník / THDI   0.99 / < 2.5 %  

  

Výstup  

Účinník 1 (podľa IEC/EN 62040-3) 

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 minút, 150% na 1 minútu 

Crest factor 3:1 

  

Bypass  

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

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

Efektívnosť  

Online double conversion mode až do 96.5% 

Prostredie  
Prevádzková teplota okolia 0 až 40 °C (15 až 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 
1m 

< 55 dBA 

  

System Cabinet  

Šírka 
600 
mm 

2 x 600 mm (kombinovateľný systém) 
2010 mm (plne osadený systém) 

3 x 600 mm (kombinovateľný systém) 
2610 mm (plne osadený systém) 

Hlbka 890 mm 

Výška 1975 mm 

Hmotnosť (prázdny kabinet) 210 kg 
2 x 210 kg (kombinovateľný systém) 

780 kg (plne osadený systém) 
3 x 210 kg (kombinovateľný systém) 

1010 kg (plne osadený systém) 

Krytie IP20  

  

Štandardy  

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

EMC IEC/EN 62040-2 trieda C2, AS 62040.2 

Požiadavky na funkčnosť IEC/EN 62040-3, AS 62040.3 

Požiadavka na seizmicitu Na požiadanie podľa jednotlivých stavebných zákonov UBC-1997 zóna 4 

Prostredie IEC/EN 62040-4 

Vyhlásenie o výrobku CE, RCM (E2376) 

  

Výkonový modul  
Výška 3U 

Hmotnosť 34 kg 

Typ Hot plug-in / Hot-swappable 

MTBF > 1 000 000 hodín (vypočítané a skontrolované) 
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Flexibilný modulárny systém UPS 
 
 

 
 
 
 

Plne integrované riešenie 

 Systém UPS + zlučovací kabinet 
+ podstavec pre kabinety 

 Takáto konfigurácia umožňuje jednoduchú 
a veľmi spoľahlivú inštaláciu s unikátnym 
zlučovacím kabinetom s manuálnym 
bypassom plnej veľkosti. 

 Špeciálne navrhnutý podstavec pod celý 
systém zjednodušuje inštaláciu a umožňuje 
lepšie uloženie kabeláže pre vyššiu 
spoľahlivosť systému. 

 

 
 

 

 
Kombinovateľnosť systému 

 Umožňuje vytvorenie systému keď: 
- ak je k dispozícii zlučovací kabinet 

(napr. V prípade výmeny jestvujúceho 
systému UPS), 

- v prípade neprítomnosti zlučovacieho 
kabinetu je potrebne k vytvoreniu 
konfigurácie 600 kVA použiť iný 
distribučný kabinet zo špeciálnou 
konfiguráciou, 

- kabinety systému UPS nemôžu byť 
inštalované tesne vedľa seba. 

 

 
 
 

 

On-line škálovatelnosť výkonu 

 MODULYS GP vám umožní zvýšiť 
škálovateľný výkon alebo redundanciu pri 
zachovaní ochrany záťaže. Jednoduchým 
zasunutým výkonového modulu na príslušné 
miesto, sa modul automaticky nainštaluje 
bez nutnosti akéhokoľvek ľudského zásahu. 
 
Automatické nastavenie firmweru 
výkonového modulu 

 Synchronizácia firmwerov výkonových 
modulov je absolútne bezpečné. 

 Ak je v systéme zapojený nový výkonový 
modul, systém skontrolujeme jeho verziu 
firmweru a porovná s verziou systému. Ak je 
odlišná, prispôsobí ju podľa verzie systému 
pričom záťaž je chránená po celú dobu 
procesu.  
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Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia (76-000061-01) 

Mimic panel 

Hot-swap plug-in 
Výkonové moduly 

Komunikačné 
sloty 

Hot-swap 
bypass 
Prepínače 

Pripojenie 
systému UPS 
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