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Paralelní konfigurace a programovatelná
deska reléových kontaktĤ

Konektory Harting

s instalací v sítích s omezeným instalovaným

komunikaþních signálĤ oddČlené a izolované

jenž by mohl uživatel potĜebovat (pĜepČĢové

výkonem, kde je UPS napájen agregátem,
nebo kde stejná síĢ zahrnuje dodávku
jednofázového napČtí (napĜ. železnice)

od kontaktĤ pro pĜipojení napájení (vstup,
výstup, vedení bypassu, baterie), což zajišĢuje
kompletní ochranu pĜed rušením z elektrické

pojistky, elektromČry, detektory výbojĤ,
výstupní rozvadČþe, odpojovací cívky atd.).
Díky možnosti pĜipojení množství pĜíslušenství

i tĜífázového napČtí (nouzové napájení
z agregátu). UPS Ĝady Multi Guard industrial
nemá žádný vliv na zdroj elektrické energie, aĢ

sítČ, která je v prĤmyslových prostĜedích þasto
rušena. ObČ verze (jednofázový a tĜífázový
výstup) jsou vybaveny vedením bypassu,

je možné vytvoĜit kompaktní a optimalizované
Ĝešení pro jakoukoliv oblast použití.

už se jedná o elektrickou síĢ nebo agregát a
jednofázové napČtí nebo tĜífázové napČtí.
x Rozpoznání napájecího napČtí (jedna fáze/

které je oddČlené od napájecího vedení, což
umožĖuje uživateli zvolit radČji vedení
bypassu, které není vytaveno potenciálnímu

x
x

x
x

tĜi fáze) bez potĜeby nastavení nebo
konfigurace parametrĤ
Vstupní zkreslení proudu < 3%

rušení a výpadkĤm, pĜed napájecím vedením
UPS, které mĤže být tČmto nežádoucím
vlivĤm vystaveno. Modul UPS má chlazení

Vstupní úþiník 0,99
Funkce „Power walk-in“ garantuje
progresivní nabČhnutí usmČrĖovaþe

z pĜední strany, kdy vzduch proudí smČrem
dozadu, což umožĖuje instalaci UPS
v jakémkoliv prostĜedí a eliminuje problémy

Funkce prodlevy spuštČní pro opČtovné
spuštČní usmČrĖovaþĤ v pĜípadČ obnovení
napájení ze sítČ, pokud je v systému

s pĜístupem, ke kterým dochází u skĜíní
s horní ventilací.
Každý modul UPS Ĝady Multi Guard industrial

pĜipojeno více jednotek UPS.
x Funkce studeného startu pro spuštČní UPS
z baterie.
Multi Guard industrial rovnČž plní úlohu filtru a

mĤže být vybaven paralelní deskou, reléovou
deskou s osmi programovatelnými výstupy a
tĜemi vstupy (jeden z nich je programovatelný)
a dvČma sloty pro umístČní komunikaþních

korektoru úþiníku na elektrické síti a chrání tak
zdroj proudu proti harmonickým kmitĤm a
jalovému proudu ze spotĜebiþĤ.

karet z Ĝady MultiCOM, což zajišĢuje
kompatibilitu UPS s rĤznými typy protokolĤ a
kontrolních systémĤ, které jsou bČžné pro

Kompatibilita s prĤmyslovým
prostĜedím

prĤmyslová prostĜedí.
SkĜíĖ je navržena pro instalaci až þtyĜ modulĤ
UPS. Ve skĜíni se nachází všechna potĜebná

Mechanická konstrukce zaĜízení Multi Guard
industrial ho þinní velice všestranným pro
použití v mnoha rĤzných odvČtvích.

ochranná zaĜízení a odpojovaþe pro každý
modul (4 odpojovaþe vstupu, 4 odpojovaþe
baterie, 4 odpojovaþe vedení bypassu a 4

Základními stavebními bloky jsou záložní
zdroje 20 kVA. SkĜíĖ mĤže být osazena až 4
moduly 20 kVA a je možné paralelnČ zapojit

odpojovaþe výstupu) a také manuální bypass
pro izolaci þtyĜ modulĤ a zaruþení kontinuity
napájení v pĜípadČ kompletního výpadku

dvČ skĜínČ, což znamená použití celkem osmi
modulĤ UPS, které generují výkon 160 kVA.
PĜipojovací svorky modulu jsou uspoĜádány
tak, že jsou kontakty pro pĜipojení

všech jednotek UPS nebo naplánované
generální kontrole systému. Ve skĜíni se také
nachází oblast, která slouží pro instalaci široké
škály pĜíslušenství pro monitorování proudu,

Modulární Ĝešení Plug & Play
Multi Guard industrial si je možné zakoupit
jako samostatný modul 20 kVA a nainstalovat
do jakékoliv skĜínČ nebo mechanického
držáku dodaného uživatelem. Napájecí svorky
(vstup, výstup, baterie) se pĜipojí pomocí
konektorĤ Harting, které poskytují jednoduché
a bezpeþné pĜipojení/odpojení, ochranu proti
kontaktu s elektrickou energií a odolnost proti
nároþným podmínkám okolního prostĜedí,
které jsou typické pro prĤmyslová prostĜedí
(prach, vlhkost, rozptýlené chemické þástice).
OdstranČní a výmČna porouchaného modulu
UPS nebo pĜidání dalšího modulu UPS do
systému pro zvýšení dostupného výkonu nebo
redundance mĤže jednoduše provést
pracovník obsluhy, který je za systém
odpovČdný.

Kompletní flexibilita
Multi Guard industrial je ideálním Ĝešením pro
prĤmyslová prostĜedí, ve kterých se UPS musí
pĜizpĤsobit rĤzným požadavkĤm, které jsou
bČžné pro tento typ aplikací. KromČ
rozdČlených jednofázových a tĜífázových
výstupních napČtí je možné modul UPS použít
jako samostatnČ stojící jednotku nebo pro
paralelní konfiguraci. Jednoduchým pĜipojením
desky pro paralelní konfiguraci do slotu na
pĜední stranČ modulu mĤže výkon UPS rĤst
spolu s požadavky (od 20 do 160 kVA). Multi
Guard industrial umožĖuje horizontální

stohovatelnost modulĤ, což minimalizuje
plochu zabíranou systémem a uživatel má
k dispozici výkon 20 až 80 kVA, aniž se
zvČtšila plocha systému. Toto je velmi
užiteþné v pĜípadech, kdy má být systém
nainstalován v omezeném prostoru (napĜ.
kontejnery, historické budovy, ohraniþené
oblasti).
Každý záložní zdroj UPS je vybaven grafickým
displejem, slotem pro programovatelnou
reléovou desku, a dvČma sloty pro
komunikaþní karty, to vše se nachází na
pĜední stranČ pro rychlou a správnou instalaci.
Každý modul UPS v ĜadČ Multi Guard
industrial je kompletnČ samostatný, co se týþe
Ĝízení a správy uživatelských rozhraní, þímž
usnadĖuje monitorování, ovládání a detekci

Ochranná zaĜízení a odpojovaþe
intuitivní pĜístup k informacím a snadnou

které musí instalaþní technik umístit uvnitĜ

poruch a zajišĢuje lepší spolehlivost systému,
protože poruchy na komponentech nebo
pĜíslušenství se nešíĜí do celého systému.

správu skladu náhradních dílĤ.

pĜípadné skĜínČ nebo poblíž modulu.

Multi Guard industrial je UPS, který používá
spoustu stejných komponentĤ jako Ĝada Multi
Sentry. Zejména displej a systém procházení
menu jsou stejné, což umožĖuje rychlý a

Na rozdíl od skĜíĖové verze je samostatnČ
stojící systém napájen pomocí konektorĤ

SamostatnČ stojící verze

vstupu, vedení bypassu, výstupu a baterie
s volnými kabely o délce tĜi metry a filtrĤ,

MOŽNOSTI
SOFTWARE
3
PowerShield
PowerNetGuard
PěÍSLUŠENSTVÍ
NETMAN 101 PLUS
NETMAN 102 PLUS
NETMAN 202 PLUS
MULTICOM 301
MULTICOM 302
MULTICOM 351
MULTICOM 352
MULTICOM 382

PODROBNOSTI
MULTICOM 401
MULTI V/V
MULTIPANEL
RTG 100

Pravý pĜední panel (MODUL UPS)
PORT RS232
PORT USB
SLOT PRO DESKU MULTICOM 382/392

PěÍSLUŠENSTVÍ PRODUKTU
Senzor teploty baterie
Výkonná nabíjeþka baterie
Programovatelná reléová deska
MULTICOM 392
Krytí IP31/IP42
Interní baterie
Bateriové skĜínČ Ĝady MST

PORT AS400
R.E.P.O.
SENZOR TEPLOTY BATERIE
SLOT PRO KOMUNIKAýNÍ KARTU
SLOT PRO PARALELNÍ DESKU
SPÍNAý STUDENÉHO STARTU

Levý pĜední panel (MODUL UPS)

VÝSTUP

BYPASS

BATERIE

VSTUP

MODELY

GMI jednofázový výstup (GMI M)
od 20 kVA do 160 kVA

GMI tĜífázový výstup (GMI T)
od 20 kVA do 160 kVA

VSTUP
NapČtí

380-400-415 Vac, tĜi fáze + N a 220-230-240 Vac jedna fáze + N
(funkce rozpoznání vstupního napČtí)

Rozsah napČtí

-40/+20% *

Rozsah frekvence

od 40 Hz do 72 Hz

Vstupní úþiník

> 0,99

THDI

< 3%

BYPASS
NapČtí
Rozsah napČtí

220-230-240 Vac, jedna fáze + N

380-400-415 Vac, tĜi fáze + N

180 - 264 V (volitelný) vzhledem k nulové fázi

VÝSTUP
NapČtí
Stabilita napČtí
Frekvence

220-230-240 Vac, jedna fáze + N (volitelné)

380-400-415 Vac, tĜi fáze + N (volitelné)
 1%

50 Hz / 60 Hz

MODUL UPS
Výkon
Výstupní výkon

20 kVA / 18 kW
20 kVA x poþet modulĤ, maximální poþet 8 (max. 160 kVA)

BATERIE
UspoĜádání
Typ
Doba nabíjení

Baterie jsou nezávislé na modulech UPS nebo sdílené systémem UPS
VRLA AGM/GEL
6 hodin

SPECIFIKACE
Hluþnost ve vzdálenosti 1 m
Provozní teplota
Vlhkost
Teplota uskladnČní
Hmotnost modulu UPS (kg)
RozmČry modulu UPS
(Š x H x V) (mm)

od  52 dBA do  70 dBA
0 °C / +40 °C
20% - 90% bez kondenzace
-15 °C / +55 °C
64
620 x 745 x 320

Hmotnost skĜínČ GMI (kg)

200 (bez modulĤ UPS)

RozmČry skĜínČ GMT 80
(Š x H x V) (mm)

850 x 850 x 2060

RozmČry modulární bateriové
skĜínČ (Š x H x V) (mm)
Úþinnost režimu ECO
Normy
PĜemístČní UPS

9 pĜihrádek na baterie, 36 bateriových modulĤ
597x1003x2000
až 99%
Bezpeþnost: IEC 62040-1 EMC: IEC 62040-2
Paletový vozík (skĜíĖ UPS – 2 pracovníci (modul UPS)

* Závisí na podmínkách
POZNÁMKA: UPS verze GMI jsou kompatibilní také s bateriovými skĜínČmi Ĝady Multi Sentry (MST)

PĜidejte se k nám na sociálních sítích

