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1. UVOLNċTE PANEL DISPLEJE
ZATLAýENÍM NA ZÁPADKY

2. OTOýTE DISPLEJ DOLEVA A
POTÉ HO ZNOVU PěIPEVNċTE

Jednoduchá instalace
x

x

x

x

Toto zaĜízení je možné nainstalovat
nastojato nebo namontovat do rackové
skĜínČ 19“. Staþí pouze vyjmout a otoþit
panel displeje.
Nízká hluþnost (<40 dBA): zaĜízení je

3. OTOýTE UPS O 90°

Zdokonalená komunikace
x

Zdokonalená multi-platformová
komunikace pro všechny operaþní systémy
a síĢová prostĜedí: souþástí je software
3

PowerShield pro monitorování a vypínání
pro operaþní systémy Windows 8, 7, 2008,
Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun

ventilátoru PWM v závislosti na zátČži.
Záruka provozu pĜi okolní teplotČ až 40°C
(komponenty jsou navrženy pro vysoké

Solaris, Linux, VMWare ESX a další
operaþní systémy Unix
Software pro konfiguraci a pĜizpĤsobení

naprogramovat výstupní zásuvky pro
odpojení ménČ kritických zátČží bČhem
výpadku proudu (funkce EnergyShare).

x

Sentinel Dual nabízí maximální flexibilitu pro
pĜipojení všech typĤ komunikaþních systémĤ.

možné nainstalovat do jakéhokoliv
prostĜedí díky vysokofrekvenþnímu
spínanému mČniþi a digitálnČ Ĝízenému

teploty, a proto pĜi normálních teplotách
podléhají menšímu namáhání).
U modelĤ Sentinel Dual je rovnČž možné

4. PěIPEVNċTE NA UPS DRŽÁKY
PRO MONTÁŽ DO SKěÍNċ

x
x
x
x

Korekce úþiníku: Vstupní úþiník UPS se
blíží hodnotČ 1 pro absorpci sinusového
proudu.

Vysoká spolehlivost baterie
x
x

x

Automatický a manuální test baterie.
Baterie mĤže vymČnit uživatel, aniž by bylo
nutné vypínat vybavení a pĜerušovat
napájení zátČže (Hot Swap).
Možnost neomezeného prodloužení
záložní provozní doby použitím vhodných
bateriových skĜíní.

UPS je standardní souþástí dodávky.
Sériový port RS232 a opto-izolované
kontakty

Nízká hladina hluþnosti

Port USB
Slot pro pĜipojení komunikaþních karet,
jako jsou Modbus/Jbus, TCP/IP-SNMP a

a funkce ovládání rychlosti ventilátoru na
základČ zátČže je hluþnost vyprodukovaná
UPS menší než 40 dB.

Díky použití vysokofrekvenþních komponentĤ

karta reléových kontaktĤ.

Ostatní vlastnosti

Univerzálnost instalace
Sentinel Dual je možné nainstalovat nastojato
nebo namontovat do rackové skĜínČ. Staþí

Nouzová funkce

pouze vyjmout a otoþit panel displeje a
namontovat držáky, které jsou souþástí
dodávky, nebo kolejniþky, které jsou

konfigurace zajišĢuje þinnost tČch nouzových
systémĤ, které vyžadují nepĜetržité, spolehlivé
a dlouhodobé napájení, jako jsou napĜíklad

k dispozici na vyžádání.

Snížené provozní náklady

systémy detekce a hašení požáru, nouzové
osvČtlení a alarmy. Když dojde k výpadku
napájení ze sítČ, mČniþ zaþne napájet zátČže

Tato jednotka UPS je vysoce flexibilní a její
konfigurace je velmi snadná. Funkce je možné
naprogramovat pomocí softwaru nebo

s progresivním spuštČním (mČkký start), aby
nedošlo k pĜetížení.
Sentinel Dual je vhodný pro instalaci

manuálnČ pĜes pĜední panel displeje. Sentinel
Dual disponuje následujícími provozními
režimy:

v místnostech s transformátorem stĜednČ
vysokého napČtí v souladu s platnými zákony
pro napájení se záložním nabíjením cívek

x

x

x

On Line: maximální ochrana zátČže a
kvalita tvaru vlny výstupního napČtí
Režim ECO: slouží pro zvýšení úþinnosti
(až na 98%) a umožĖuje volbu technologie
Line Interactive.
Smart Active: UPS automaticky zvolí
provozní režim na základČ kvality napájení

x

ze sítČ.
Nouzový režim: Slouží pro volbu þinnosti
UPS pouze v pĜípadČ výpadku napájení ze

x

sítČ (pouze nouzový režim).
ýinnost frekvenþního mČniþe (50 nebo
60 Hz).

V pĜípadČ výpadku napájení ze sítČ tato

stĜednČ vysokého napČtí.

x

x
x

Automatický restart pĜi obnovení napájení
ze sítČ (programovatelný pomocí softwaru)
Aktivovaný bypass: pĜi vypnutí zaĜízení je

x

automaticky proveden pĜechod na bypass
a režim nabíjení baterie.
Minimální vypínání zátČže

x
x

x

x

x
x

x
x
x

I v pĜípadČ nelineárních zátČží (zátČže IT
s þinitelem výkyvu 3:1).
Vysoký zkratový proud na bypassu
Vysoká pĜetížitelnost: 150% použitím
mČniþe (i pĜi výpadku proudu ze sítČ)
Filtrované, stabilizované a spolehlivé
napČtí (technologie on-line dvojité
konverze VFI dle normy EN62040-tĜída 2
C2) vþetnČ filtrĤ pro potlaþení
atmosférických poruch.

Varování vybití baterie
Prodleva spuštČní
Kompletní Ĝízení pomocí mikroprocesoru
Automatický bypass bez pĜerušení
Standardní podsvícený displej zobrazuje
stav, namČĜené hodnoty a alarmy.

x

Aktualizace firmwaru UPS pomocí poþítaþe
Ochrana vstupu pomocí termálního
spínaþe s možností resetu (verze až do

x

1500VA)
Ochrana proti zpČtnému proudČní jako
standard: zabraĖuje proudČní energie zpČt
do sítČ

Vysoce kvalitní výstupní napČtí
x

Volitelné výstupní napČtí (220-230-240V)
pomocí softwaru

x

Manuální pĜepnutí na bypass.

ZÁRUKA 2 ROKY

PODROBNOSTI
VSTUPNÍ ZÁSTRýKA

SDH 1000

TEPELNÁ OCHRANA
VSTUPU

SDH 1500

VÝSTUPNÍ ZÁSUVKY
USB PORT
SÉRIOVÝ PORT RS232

SDH 2200/2200ER
3000/3000 ER

BATERIOVÁ SKěÍĕ

KONEKTOR PRO
ROZŠÍěENÍ BATERIE

VSTUPNÍ ZÁSTRýKA

NOUZOVÝ VYPÍNAý
(ESD)

MOŽNOSTI
SOFTWARE
3
PowerShield
PowerNetGuard
PěÍSLUŠENSTVÍ
NETMAN 101 PLUS
NETMAN 102 PLUS
NETMAN 202 PLUS
MULTICOM 301

MULTICOM 302
MULTICOM 351
MULTICOM 352
MULTICOM 372
MULTICOM 382
MULTICOM 401
MULTI V/V
Sada rozhraní AS400
MULTIPANEL

RTG 100
Manuální bypass 16 A
Manuální bypass 16 A verze rack
Automatický bypass 16 A
Automatický bypass 16 A verze rack
PěÍSLUŠENSTVÍ PRODUKTU
Univerzální sada kolejniþek pro
montáž do rackové skĜínČ

BATERIOVÁ SKěÍĕ
MODELY

RozmČry (mm)

BB SDH 36-A3 / BB SDH 36-M1

BB SDH 72-A3 / BB SDH 72-M1

MODELY
VÝKON

SDH 1000

SDH 1500

SDH 2200

SDH 2200 ER

SDH 3000

SDH 3000 ER

1000VA/900W

1500VA/1350W

2200VA/1980W

2200VA/1760W

3000VA/2700W

3000VA/2400W

VSTUP
Jmenovité napČtí
Rozsah napČtí bez zásahu
baterie

220-230-240 Vac
140 Vac < Vin < 276 Vac @50% ZATÍŽENÍ / 184 Vac < Vin < 276 Vac @ 100% ZATÍŽENÍ

Maximální povolen napČtí

300 V

Jmenovitá frekvence

50/60 Hz ±5Hz

Rozsah frekvence

50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5%

Vstupní úþiník

> 0,98
7%

Zkreslení proudu
BYPASS
Rozsah napČtí

200 - 253 Vac

Rozsah frekvence

Zvolená frekvence ±5% (od ±0.5Hz do ±5Hz konfigurovatelná)

VÝSTUP
Zkreslení napČtí s lineárním
zatížením/ nelineárním zatížením

< 2%

Frekvence

Volitelná: 50 Hz nebo 60 Hz nebo self-learning

Statická odchylka

± 1%
 5% in 20 ms

Dynamická odchylka
Tvar vlny

Sinusoida

ýinitel výkyvu

3:1

Úþinnost
Režimy ECO a Smart Active

98%

BATERIE
Typ

Bezúdržbové olovČné VRLA AGM

Doba nabíjení

2 – 4 hodiny

PěETÍŽITELNOST
100% < Zatížení < 110%

1 minuta

110% < Zatížení < 150%

4 sekundy

Zatížení > 150%

0,5 sekundy

OSTATNÍ VLASTNOSTI
ýistá hmotnost (kg)

17,5

18

30,5

15

31

15

Hrubá hmotnost (kg)

21

21,5

35

19,5

35,5

19,5

RozmČry (Š x H x V) (mm)
RozmČry vþetnČ obalu
(Š x H x V) (mm)

(T-87x425x450) (R-19” x 425 x 2U)

(T- 87 x 625 x 450) (R- 19” x 625 x 2U)

550 x 600 x 245

600 x 760 x 245

Ochrana proti pĜepČtí
Ochrana
Komunikace

300 joulĤ
Nadproud - zkrat - pĜepČtí - podpČtí - teplota - nadmČrnČ nízké napČtí baterie
USB / DB9 s RS232 a kontakty / slot pro komunikaþní rozhraní

Vstupní zástrþky

1 IEC 320 C14

1 IEC 320 C20

Výstupní zásuvky

8 IEC 320 C13

8 IEC 320 C13 + 1 IEC 320 C19

Normy

Bezpeþnost: EN 62040-1 a smČrnice 2006/95/EL; EMC: EN 620040-2 kategorie C2 a smČrnice 2004/108/EL

Provozní teplota

0 °C / +40 °C

Relativní vlhkost

< 95% bez kondenzace

Barva
Hluþnost ve vzdálenosti 1 m
Standardní dodávané vybavení

PĜidejte se k nám na sociálních sítích

þerná
< 40 dBA
Napájecí kabel, sériový kabel, kabel USB, bezpeþnostní pĜíruþka, pĜíruþka pro rychlé uvedení do chodu

