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 THDi <2% a zkreslení výstupního nap tí je 

rovno 1,5%. 

 Výkon každého modulu je 15 kVA s funkcí 

p ipojení za provozu. 

 LCD displej na p ední stran  zobrazuje 

stav jednotky a d ležité informace, jako 

jsou jmenovité hodnoty vstupu a výstupu, 

kapacita, teplota a autonomní innost. 

 Komunika ní port pro standardní 

ethernetovou kartu a kartu reléových 

kontakt

 Technologie DSP, vstup IGBT 

 Nabíjecí proud baterie 36 ampér u systému 

120 kVA 

Další výhody 
 Moduly UPS Multi Guard jsou vybaveny 

nejmodern jší mikro ipovou technologií 

DSP. Tato technologie snižuje po et

hardwarových komponent , zvyšuje 

spolehlivost UPS a umož uje jednodušší 

aktualizace softwaru. 

 UPS využívá technologii sdílení zatížení. 

Když dojde k poruše n kterého modulu 

UPS, je zatížení rozloženo na zbývající 

moduly bez p erušení napájení. Tato 

vlastnost zvyšuje inný výkon a 

využitelnost ve srovnání s jinými UPS. 

 UPS Multi Guard je navržen pro p ipojení

k externím bateriím pro zajišt ní

požadované doby provozu na baterie. 

Pokro ilé modulární provedení 
Systém Multi Guard se skládá z modul  UPS, 

modulu LCD displeje, PDU a dalšího vybavení. 

Každý modul UPS je pln  samostatným 

záložním zdrojem 15KVA. Díky pokro ilé

technologii bezdrátového paralelního ízení a 

zdokonalené komunikaci je možné moduly 

UPS a moduly LCD displeje snadno vym nit

podle pot eby, aniž by to m lo n jaký dopad 

na innost UPS.  Provedení „plug & play“ 

cílené na uživatele usnad uje servis a údržbu 

UPS.

Multi Guard decentralizuje ídicí jednotky 

v každém UPS modulu. Modul LCD displeje 

slouží pouze pro ú ely zobrazení informací a 

komunikace. Pokud dojde k poruše modulu 

LCD displeje, systém UPS bude pokra ovat

v provozu a dodávat proud do zát že bez 

p erušení.

Vysoká kapacita MTBF 
Systém MTBF pro dva paralelní moduly nabízí 

více než 1.000.000 hodin a využití kapacity 

99,9999%. 

Každá redundantní konfigurace 15-120 kVA 

zaru uje správnou innost i v p ípad  poruchy 

jednoho z modul  UPS. Vým na modulu pro 

kompletní obnovení systému trvá pouhých 5 

minut.

Toto ešení Vám umož uje:

 Minimalizaci dob ne innosti

 Snížení po tu náhradních díl  držených 

skladem

 Eliminaci pot eby odborných technik

Inteligentní systém nabíjení 
Systém UPS Multi Guard používá dvou-

krokový inteligentní systém nabíjení. Prvním 

krokem je konstantní nabíjecí proud, který 

velmi rychle nabije baterii na 90% kapacity. 

Poté se systém p epne na režim konstantního 

nap tí, který zaru uje, že baterie bude vždy 

pln  nabitá. Tento inteligentní systém nabíjení 

snižuje dobu nabíjení baterie a rovn ž

prodlužuje její životnost, což v kone ném

d sledku znamená úsporu náklad  na 

vým nu baterií. 

Modulární autonomní provoz 
Verze Multi Guard 30 a 60 jsou navrženy pro 

zajišt ní interního provozu použitím jednoho 

bateriového modulu, který spl uje veškeré 

požadavky na napájení a autonomní provoz. 

Stejný bateriový modul rovn ž slouží pro 

zajišt ní požadovaného autonomního provozu 

v externí sk íni.

Nízké náklady 
- Snížení náklad  na instalaci 

- Snížení náklad  na energii 

- Snížení náklad  na chlazení 

- Snížení náklad  na rozší ení

- Snížení náklad  na údržbu 

Volba výkonu UPS 
Sk í  za ízení Multi Guard je možné osadit 1 

až 8 moduly pro vytvo ení nejvhodn jší

konfigurace N + X pro danou aplikaci. 

S p ibývajícími požadavky p ibývá také 

kapacita vašeho za ízení Multi Guard 

jednoduchým p idáváním dalších modul  UPS 

a bateriových modul  do stávajícího rámu. 

Prvotní investice se vám vrátí zp t díky 

úspo e náklad . Nové požadavky napájení je 

možné uspokojit bez provád ní složitých a 

nákladných vým n.

GMT 60 kVA 

Redundance

Rozši itelnost

Snadná

údržba



MOŽNOSTI 

MULTI GUARD 30 

MULTI GUARD 60 

MULTI GUARD 120 

P ÍSLUŠENSTVÍ PRODUKTU

Modulární Bateriová sk í
(9 p ihrádek, 36 bateriových modul )

Reléová deska pro alarmy 

Bateriová sk í  pro jakékoliv 
požadavky autonomního provozu 

VOLITELNÉ

Multi Guard 30 základní model této ady. 

Jedná e o ideální ešení pro napájení st edn

výkonných zát ží, které vyžadují jednu 

úrove  redundance. 

Toto ešení je velmi kompaktní a umož uje

rozší ení autonomního provozu až na hodinu 

a p l u verze 15 kVA v konfiguraci N+1. 

Rozsah jmenovitého výkonu je od 15 kVA do 

30 kVA p i použití 1 nebo 2 modul  UPS 

v 19“ sk íni, která m že být osazena až 4 

p ihrádkami na baterie. 

VOLITELNÉ

PO ET
MODUL

kVA 
B žný autonomní 

provoz (min)(*) 

1 15 90

2 30 42

(*) Doba autonomního provozu závisí na po tu baterií 
nainstalovaných uvnit  UPS. 

PO ET
MODUL

kVA 
B žný autonomní 

provoz (min)(*) 

1 15 113

2 30 54

3 45 30

4 60 21

(*) Doba autonomního provozu závisí na po tu baterií 
nainstalovaných uvnit  UPS. 

PO ET
MODUL

kVA 
B žný autonomní 

provoz (min)(*) 

1 15 217

2 30 103

3 45 65

4 60 49

5 75 36

6 90 30

7 105 22

8 120 10

(*) Doba autonomního provozu závisí na po tu baterií 
nainstalovaných uvnit  bateriové sk ín  (9 p ihrádek). 

Systém Multi Guard 60 umož uje instalaci 

jednoho až ty  modul  UPS (15 kVA až 60 

kVA) do19“ sk ín , která m že být osazena 

až 5 p ihrádkami na baterie. 

Pokud je požadována redundance (N+1), 

bude maximální výstupní výkon 45 kVA. 

Systém Multi Guard 120 umož uje instalaci 

jednoho až osmi modul  UPS (15 kVA až 

120 kVA) do19“ sk ín . Baterie jsou 

nainstalovány v externí sk íni. Tato sk í

obsahuje stejné bateriové moduly jako verze 

GMT 30/60, které mohou být nainstalovány 

maximáln  do 9 p ihrádek.



MODELY GMT - od 15 kVA do 120 kVA 

VSTUP

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

Rozsah nap tí od 294 Vac do 520 Vac 

Rozsah frekvence od 40 Hz do 70 Hz 

Vstupní ú iník  > 0,99 

THDI  < 2% 

BYPASS 

Nap tí  380 - 400 - 415 Vac t i fáze + N 

Rozsah nap tí  od 323 Vac do 437 Vac 

Doba p echodu z režimu on-line 
do off-line a obrácen

 0 sekund 

VÝSTUP     

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

Stabilita nap tí  1.5% 

Frekvence  50 Hz / 60 Hz 

MODUL UPS     

Výkon  15 kVA / 13,5 kW 

Výstupní výkon  15 kVA x po et modul , maximální po et 8 

SPECIFIKACE 

Hlu nost ve vzdálenosti 1 m  od  60 dBA do  62 dBA 

Provozní teplota  0 °C / +40 °C 

Vlhkost  20% - 90% bez kondenzace 

Teplota uskladn ní  -15 °C / +55 °C 

Hmotnost modulu UPS (kg)  35 

Rozm ry modulu UPS 
(Š x H x V) (mm) 

 440 x 700 x 131 

Rozm ry sk ín  GMT 30 
(Š x H x V) (mm) 

 600 x 1000 x 1500 

Rozm ry sk ín  GMT 60 
(Š x H x V) (mm) 

 600 x 1000 x 2000 

Rozm ry sk ín  GMT 120 
(Š x H x V) (mm) 

 600 x 1000 x 2000 

Rozm ry modulární bateriové 
sk ín  (Š x H x V) (mm) 

9 p ihrádek na baterie, 36 bateriových modul
597x1003x2000 

Ú innost režimu ECO  až 99% 

Normy  Bezpe nost: IEC 62040-1 EMC: IEC 62040-2 

P emíst ní UPS  Paletový vozík 

P idejte se k nám na sociálních sítích 


