


požadavk  zát že a automatické p epnutí do 

pohotovostního režimu v p ípad  p ebyte né

kapacity) nabízí za ízení Master HP vysoké 

úrovn  ú innosti i p i áste ném zatížení, což 

má za následek další snížení provozních 

náklad .

Kontinuita proudu 
Spole nost Riello UPS léta vyvíjí a dodává 

ešení, která si poradí s r znými požadavky a 

problémy, které nevyhnuteln  vznikají 
v kritických aplikacích. 

Riello UPS nabízí flexibilní, vysoce univerzální 

ešení, která se mohou p izp sobit r zným

uspo ádáním a kritickým úrovním systému. 

Riello UPS vyrábí UPS systémy, které 

nep estávají normáln  pracovat ani v p ípad

n kolika poruch komponent  nebo 

subsystém  a poskytují napájení zát že bez 

p erušení. Tohoto je dosaženo pe livým 

provedením, instalací záložních prvk ,

eliminací míst, kde asto dochází k poruchám, 

naplánováním inností údržby a kontrolou a 

dohledem nad provozním parametry a 

prost edím systému. Náš servisní personál 

vám ochotn  pom že a poradí s p ípravou

projekt .

Kompletní galvanická izolace 
UPS Master HP je vybaven výstupním 

izola ním transformátorem (na m ni i) uvnit

sk ín  UPS, který poskytuje galvanickou 

izolaci mezi zát ží a baterií a v tší

všestrannost konfigurace systému. UPS 

zajiš uje: 

 Kompletní galvanickou izolaci pro použití 

ve zdravotnictví a kritických 

infrastrukturách. 

 Dva skute n  odd lené sí ové vstupy 

(hlavní a nouzový) ze dvou r zných zdroj

proudu (s r znými nulovými vodi i). Toto je 

obzvlášt  užite né u paralelních systém ,

protože je zajišt na možnost volby mezi 

dv ma zdroji a v d sledku toho i v tší

spolehlivost celé instalace. 

 Instalaci do sítí bez nulového vodi e.

Umíst ní transformátoru uvnit  sk ín

p edstavuje zna né zmenšení zabírané 

plochy a poskytuje úsporu prostoru. 

Nulový dopad na napájecí zdroj 
Mezi další výhody ady Master HP pat í

program nulového dopadu na napájecí zdroj 

zajišt ný usm r ova em v provedení IGBT. 

Tento program eliminuje problémy související 

s instalací v sítích s omezeným instalovaným 

výkonem, kde je UPS napájen agregátem, 

nebo všude tam, kde dochází k problém m

s kompatibilitou se zát žemi, které vyvá ejí

harmonické kmity. UPS ady Master HP nemá 

žádný vliv na zdroj elektrické energie, a  už se 

jedná o elektrickou sí  nebo agregát. Výhody: 

 Vstupní zkreslení proudu < 3% 

 Vstupní ú iník 0,99 

 Funkce „Power walk-in“ garantuje 

progresivní nab hnutí usm r ova e

 Funkce prodlevy spušt ní pro op tovné

spušt ní usm r ova  v p ípad  obnovení 

napájení ze sít , pokud je v systému 

p ipojeno více jednotek UPS. 

Tato funkce poskytuje úsporu náklad  na 
instalaci díky: 

 Menší elektrické infrastruktu e

 Mén  ochranných za ízení

 Mén  vedení 

Master HP rovn ž plní úlohu filtru a korektoru 

ú iníku a chrání tak zdroj proudu proti 

harmonickým kmit m a jalovému proudu ze 

spot ebi .

Flexibilita
Master HP je vhodný pro širokou škálu 

aplikací v etn  IT a nejnáro n jších

pr myslových prost edí a proces . Díky více 

možnostem provozních konfigurací v etn

On-Line, Eco, Smart Active, Stand By, 

frekven ní m ni  a stabilizátor nap tí a 

velkému množství p íslušenství a volitelného 

vybavení je možné vytvo it komplexní 

konfigurace a systémové struktury, které 

zaru í maximální dostupnost proudu a umožní 

p ipojení nového UPS do systému bez 

p erušení napájení p ipojených zát ží.

Použitím synchronizátoru skupiny UPS Riello 

(UGS) a spojova e paralelních systém  (PSJ) 

je možné vytvo it propracované 

vnitroskupinové paralelní a záložní systémy, 

které budou poskytovat maximální možnou 

odolnost a využití. 

Specifická ešení
UPS je možné p izp sobit vaším 

požadavk m. Kontaktujte naše zástupce pro 

konzultaci ohledn  specifických ešení a 

možností, které nejsou uvedeny v tomto 

katalogu.

Systém ochrany baterie: 
maximální ochrana baterie 

ada Master HP využívá propracovaný 

systém ochrany baterie, který je k dispozici 

také na modelech Master MPS a slouží pro 

optimalizaci výkonnosti baterie a maximální 

prodloužení její životnosti. 

Hlavní vlastnosti 
 Vysoká ú innost (až 98,5%) 

 Kompaktní rozm ry: nap . Master HP 250 

kVA zabírá pouze 0,85 m2

 Menší hmotnost 

 Dvojitá ochrana, elektronická a galvanická, 

mezi zát ží a baterií 

Celá ada Master HP je vhodná pro použití 

v široké škále aplikací. Díky flexibilit

konfigurace a dostupnému volitelnému 

vybavení a p íslušenství je toto za ízení

vhodné pro napájení jakéhokoliv typu zát že,

nap . kapacitních zát ží, jako jsou blade-

servery atd. 

Spolehlivost a využití napájení je zajišt no i 

pro kritické aplikace použitím rozd lených

nebo centralizovaných paralelních konfigurací 

složených až z 8 jednotek se záložní inností

(N+1) nebo napájecích paralelních konfigurací 

a dalších konfigurací, které nabízí ada

Master MPS. 

Smart Grid Ready 
Smart Grid Ready umož uje za ízení Master 

HP implementaci ešení pro akumulaci proudu 

a zárove  zajiš uje neoby ejn  vysoké úrovn

ú innosti. Krom  toho je možné nezávisle 

zvolit nejefektivn jší provozní režim na 

základ  stavu sít . UPS ady Master HP 

umož ují elektronické propojení se správcem 

sít  p es komunika ní sí  smart grid. 

ROZM RY

MHT 100
MHT 120

MHT 160 - MHT 200
MHT 250

MHT 300 
MHT 400

MHT 500
MHT 600



PODROBNOSTIMOŽNOSTI

SOFTWARE 

PowerShield3

PowerNetGuard 

P ÍSLUŠENSTVÍ

NETMAN 101 PLUS 

NETMAN 102 PLUS 

NETMAN 202 PLUS 

MULTICOM 301 

MULTICOM 302 

MULTICOM 351 

MULTICOM 352 

MULTICOM 401 

MULTI V/V 

Sada rozhraní AS400 

MULTIPANEL

RTG 100 

Modem 56K 

Model GSM 

P ÍSLUŠENSTVÍ PRODUKTU

Izola ní transformátor 
Synchroniza ní za ízení (UGS): 
viz Master MPS na stran  84
Spojovací za ízení (PSJ): 
viz Master MPS na stran  84

Rozhraní pro agregát 
Sada paralelní konfigurace (uzav ený
cyklus) 
Prázdné bateriové sk ín  nebo sk ín
pro prodlouženou dobu provozu 
Sk ín  s otvorem na kabel v horní ásti

Krytí IP31/IP42 

BATERIOVÁ SK Í SK ÍN  S OTVOREM NA KABELY V HORNÍ ÁSTI 

MHT (pohled zep edu)

SWIN 

SWBYP 

POJISTKY 
VENTILÁTORU 

SWMB 

SWOUT 

KONEKTORY 
RS232-REPO

SUCHÝ KONTAKT

SLOT PRO 
KOMUNIKA NÍ

KARTY

PARALELNÍ
ROZHRANÍ

ROZHRANÍ UGS

ROZHRANÍ MULTI 
V/V A MODEMU

VZDÁLENÝ ALARM

POZNÁMKA: Uspo ádání ovlada  a konektor  se m že m nit v závislosti na rozm rech UPS 

MODELY 
BB 1900 480-V6 / BB 1900 480-V7 
BB 1900 480-V8 / BB 1900 480-V9 

MODELY 
UPS

 MHT 100-600 

Rozm ry 
(mm)

MODELY TCE MHT 100-250 TCE MHT 300-600 

MODELY 
UPS

 MHT 100-250 MHT 300-600

Rozm ry 
(mm)

T ÍFÁZOVÉ IZOLA NÍ TRANSFORMÁTORY 

MODELY TBX 100 T - TBX 160 T TBX 200 T - TBX 250 T TBX 300 T - TBX 600 T 

MODELY UPS  MPT 100-160 / MHT 100-160 MPT 200 / MHT 200-250 MHT 300-600 

Rozm ry (mm)  



MODELY MHT 100 MHT 120 MHT 160 MHT 200 MHT 250 MHT 300 MHT 400 MHT 500 MHT 600

VSTUP

Jmenovité nap tí 380 - 400 - 415 Vac t i fáze 

Frekvence 45 - 65 Hz 

Vstupní ú iník > 0,99 

Harmonické zkreslení proudu <3% THDi 

M kký start 0 - 100% p i 120’’ (volitelný) 

Rozsah frekvence  ±2% (volitelné od ±1% do ±5% pomocí ovládacího panelu) 

Standardn  dodávané vybavení  Ochrana proti zp tnému proud ní, samostatné vedení bypassu 

BYPASS 

Jmenovité nap tí  380 - 400 - 415 Vac t i fáze 

Jmenovitá frekvence  50 nebo 60 Hz (volitelná) 

VÝSTUP     

Jmenovitý výkon (kVA) 100 120 160 200 250 300 400 500 600

inný výkon (kW)  90 108 144 180 225 270 360 450 540 

Po et fází  3 + N 

Jmenovité nap tí  380 - 400 - 415 Vac t i fáze + N (volitelné) 

Statická stabilita  ± 1% 

Dynamická stabilita  ± 5% v 10 ms 

Zkreslení nap tí  < 1% s lineárním zatížením / < 3% s nelineárním zatížením 

initel výkyvu  3:1 lpeack/lrms 

Stabilita frekvence  0,05% 

Frekvence  50 nebo 60 Hz (volitelná) 

P etížení  110% pro 60’; 125% pro 10’; 150% pro 1’ 

BATERIE     

Typ  VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion; Flywheels 

Zvln ný proud  nula 

Kompenzace nabíjecího nap tí  -0,5V x °C 

OSTATNÍ VLASTNOSTI 

Hmotnost (kg)  656 700 800 910 1000 1400 1700 2100 2400 

Rozm ry (Š x H x V) (mm)  800 x 850 x 1900 1000 x 850 x 1900 1500 x 1000 x 1900 2100 x 1000 x 1900 

Vzdálené signály  Suché kontakty (konfigurovatelné) 

Vzdálená ovládání  ESD a bypass (konfigurovatelné) 

Komunikace  2 porty RS232  + suché kontakty + 2 sloty pro komunika ní rozhraní 

Provozní teplota  0 °C / +40 °C 

Relativní vlhkost  <95% bez kondenzace 

Barva  Tmav  šedá RAL 7016 

Hlu nost ve vzdálenosti 1 m  63 - 68 dBA 70 - 72 dBA 

Krytí IP  IP20 (vyšší krytí na vyžádání) 

Ú innost Smart Active  Až 98,5% 

Normy  Bezpe nost: EN 62040-1-1 (sm rnice 2006/95/EC); EMC: EN 62040-2 (sm rnice 2004/108/EC) 

Klasifikace v souladu s 62040-3  (Nezávisle na nap tí a frekvenci) VFI - SS - 111 

P emíst ní UPS  Paletový vozík 

P idejte se k nám na sociálních sítích 


