


výkonem, kde je UPS napájen agregátem, 

nebo všude tam, kde dochází k problém m

s kompatibilitou se zát žemi, které vyvá ejí

harmonické zkreslení. Multi Sentry 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. 

Multi Sentry rovn ž plní úlohu filtru a slouží 

pro korekci ú iníku v napájecí síti a chrání tak 

zdroj proudu proti harmonickým kmit m a 

jalovému proudu ze spot ebi .

Vysoká ú innost
Nejmodern jší t íúrov ové m ni e NPC slouží 

pro dosažení provozní ú innosti 96,5%. Tato 

technologie snižuje ro ní množství ztrátové 

energie na polovinu (50%) ve srovnání 

s tradi ními UPS s ú inností 92 %. Mimo ádná

ú innost tohoto za ízení umož uje návratnost 

po áte ní investice za mén  než t i roky 

provozu.

Systém ochrany baterie 
Zacházení s bateriemi je to nejd ležit jší, aby 

byla zajišt na správná innost UPS 

v nouzových situacích.  

Systém ochrany baterií se skládá z ady 

funkcí, které slouží k tomu, aby byla udržena 

maximální kapacita a životnost baterií. 

Nabíjení baterií: k provozu za ízení Multi 

Sentry jsou vhodné hermeticky uzav ené

olov né baterie VRLA, AGM a GEL, baterie 

typu Open Vent a nikl-kadmiové baterie.  

V závislosti na typu baterií jsou k dispozici 

r zné metody nabíjení: 

 Jednostup ové nabíjení: obvykle se 

používá pro baterie typu VRLA AGM, které 

jsou nejb žn jší. 

 Dvoustup ové nabíjení podle 

charakteristiky IU. 

 Systém vypnutí nabíjení: slouží ke snížení 

opot ebení elektrolytu a ke zvýšení 

životnosti baterií VRLA. 

P izp sobení nabíjecího nap tí teplot  slouží 

pro zabrán ní p ebíjení a p eh átí baterií. 

Bateriový test slouží pro v asn  rozpoznání 

jakéhokoliv snížení výkonu nebo poruchy 

baterií.

Ochrana proti úplnému vybití: p i dlouhém 

pomalém vybíjení je nap tí na konci vybíjení 

zvýšeno (jak je p edepsáno od výrobce 

baterií), aby se zamezilo poškození baterií. 

MST 40 

Konven ní UPS 40 kVA 
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Zvln ní proudu: zvln ní nabíjecího proudu je 

jednou z nejv tších p í in snížení spolehlivosti 

a životnosti baterie. 

Díky vysokofrekven ní nabíje ce baterií 

snižuje Multi Sentry tyto hodnoty na 

zanedbatelnou úrove , což vede 

k prodloužení životnosti baterie a 

dlouhodobému udržení vysokého výkonu. 

Široký rozsah nap tí: Usm r ova  byl navržen 

pro práci v širokém rozsahu vstupního nap tí

(až do - 40% s polovi ní zát ží). Díky tomu je 

snížena pot eba vybíjení baterií a zvýšena 

jejich životnost. 

Maximální spolehlivost a využití 
Rozd lená paralelní konfigurace složená až 

z 6 jednotek se záložní inností (N+1) nebo 

napájecího paralelního systému. 

UPS pokra uje v paralelním provozu, i když 

dojde k p erušení propojovacího kabelu 

(uzav ená smy ka). 

Nízké provozní náklady 
Díky pokro ilé technologii a použití vysoce 

výkonných komponent  poskytuje za ízení

Multi Sentry mimo ádný výkon a ú innost a 

zárove  disponuje velmi malými rozm ry. 

 Nejmenší možný p dorys pouhých 0,26 m2 

u Multi Sentry 20 kVA s bateriemi. 

 Typ vstupu (usm r ova  IGBT) zajiš uje,

že se vstupní ú iník blíží hodnot  1, což 

spolu s malým zkreslením proudu eliminuje 

pot ebu velkých a nákladných filtr .

 Výstupní ú iník 0,9 poskytuje až o 15% 

více inného výkonu oproti tradi ním UPS,



což zaru uje v tší rezervy pro potenciální 

zvýšení zatížení v budoucnu. 

Flexibilita
Díky své flexibilní konfiguraci, výkonu, 

p íslušenství a možnostem je za ízení Multi 

Sentry vhodné pro širokou škálu aplikací: 

 vhodné pro napájení kapacitních zát ží,

jako jsou blade-servery, aniž by došlo ke 

snížení inného výkonu od 0,9 kapacitní po 

0,9 induk ní.

 Provozní režimy On-line, Eco, Smart Active 

a Stand By Off – kompatibilní s aplikacemi 

využívající centralizované napájecí 

systémy (CSS) 

 Režim frekven ního m ni e

 Konfigurovatelné zásuvky EnergyShare pro  Izola ní transformátor pro zm nu zapojení 

nulového vedení (odd lení zdroje proudu) 

nebo pro galvanickou izolaci mezi vstupem 

a výstupem. 

 Verze 220 V, t i fáze V/V, frekvence 50/60 

Hz pro jmenovitý výkon 10-40 kVA. 

 Bateriové sk ín  r zných rozm r  a výkon

pro prodloužení p eklenovací doby. 

 U modelu MST 60-100 je možné UPS 

zvednout až 25 cm od zemn  pro 

jednodušší vedení kabel  z/do svorkovnice 

UPS.

Zdokonalená komunikace 
Za ízení Multi Sentry je vybaveno 

podsvíceným grafickým displejem (240x128 

pixel ), který poskytuje informace o UPS, 

rozm ry, provozní stavy a alarmy v r zných

jazycích. Rovn ž zde mohou být zobrazeny 

tvary vlny a nap tí/proudu.

zajišt ní provozní doby u nejkriti t jších

zát ží nebo pro aktivaci pouze v p ípad

výpadku proudu 

 Možnost spušt ní UPS bez napájení ze 

sít  (studený start) 

 Verze MST/MSM: sk í  (1320 x 440 x 850 

mm VxŠxH) jako optimalizované ešení

v p ípad  pot eby st edn  dlouhých nebo 

dlouhých dob provozu 

 Volitelný senzor teploty pro externí 

bateriové sk ín  pro p izp sobení 

nabíjecího nap tí teplot

 Vysoce výkonné nabíje ky baterií pro 

optimalizaci doby nabíjení v p ípad

dlouhodobého provozu 

 Možnost dvou odd lených vstup  ze sít

Standardn  je na displeji zobrazen stav UPS a 

grafické znázorn ní stavu r zných

komponent  (usm r ova , baterie, m ni ,

bypass). 

 Zdokonalená multi-platformová 

komunikace pro všechny opera ní systémy 

a sí ová prost edí: Sou ástí je software 

PowerShield3 pro monitorování a vypínání 

pro opera ní systémy Windows 8, 7, 2008, 

Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun 

Solaris, Linux, VMWare ESX a další 

opera ní systémy Unix 

 Kompatibilita se službou vzdáleného 

monitoringu TeleNetGuard 

 Sériové porty RS232 a USB 

 3 sloty pro instalaci volitelných 

komunika ních za ízení, jako jsou 

sí ové karty, bezpotenciálové kontakty atd.

 REPO (vzdálené nouzové vypnutí) pro 

vypnutí UPS pomocí vzdáleného tla ítka

pro nouzové zastavení 

 Vstup pro p ipojení pomocného kontaktu 

externího manuálního bypassu 

 Vstup pro synchronizaci s externím 

zdrojem

 Grafický displej pro vzdálené p ipojení 

Multi Sentry Compact (MCM/MCT)

MST 60-100 se sk íní s podstavcem (výška 1850 mm)

(% PA UPS) P 
Q

(% PA UPS) P 
Q

INDUK NÍ 

KAPACITNÍ 

cosfi 0.9 
P .: 10 kVA 
UPS napájí 
zát ž 9 kW

cosfi 1 
P .: 10 kVA 
UPS napájí 
zát ž 9 kW

cosfi 0,9 
P .: 10 kVA 
UPS napájí 
zát ž 9 kW

(% P UPS) P 



BATERIOVÁ SK Í

MODELY
BB 1320 480-T4 / BB 1320 480-T5 
BB 1320 480-T2 / AB 1320 480-T5 

BB 1600 480-S5 / AB 1600 480-S5 
BB 1900 480-V6 / BB 1900 480-V7 
BB 1900 480-V8 / BB 1900 480-V9 

AB 1900 480-V9 

MODELY UPS  Až do 60 kVA Až do 80 kVA Až do 120 kVA 

Rozm ry (mm)  

PODROBNOSTI

MOŽNOSTI

SOFTWARE 

PowerShield3

PowerNetGuard 

P ÍSLUŠENSTVÍ

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 

Modem 56K 

Model GSM 

MBB 100 A 

P ÍSLUŠENSTVÍ PRODUKTU 

Senzor teploty baterie 

Výkonná nabíje ka baterie 

Programovatelná reléová deska 
MULTICOM 392 

UPS s interními izola ními
transformátory (10-40 kVA 

UPS 220 V VSTUP/VÝSTUP 

Krytí IP31/IP42 

Sk í  s podstavcem pro MST 60-100 

Zásuvky EnergyShare 

MST 120 
(pohled zep edu)

MST 60 - 80 - 100 
(pohled zep edu)

MST 10 - 20 
MST 10 - 40 

(pohled zep edu)

MST / MSM 10 - 20 (pohled zezadu) 

MST 30 - 40 (pohled zezadu) 

MST 60 - 100 (pohled zezadu) 

SWMB 

SWOUT 

SWBYP 

SWIN 

SLOT PRO 
KARTU 
MULTICOM 
382/392 

PARALELNÍ 
KONEKTORY 

KONEKTORY 
REPO – AS400 
USB – RS232 

SLOT PRO 
KOMUNIKA NÍ
KARTU 

ZÁSUVKA 
ENERGYSHARE 

SLOT PRO 
KOMUNIKA NÍ

KARTU 

KONEKTORY 
REPO – AS400 
USB – RS232 

PARALELNÍ 
KONEKTORY 

KONEKTORY 
REPO – AS400 
USB – RS232 

SWBATT

SWBYP

SWMB

SWOUT

SWMB 

SWBYP

SWIN 

SLOT PRO KARTU 
MULTICOM 382/392 

ZÁSUVKY 
ENERGYSHARE 

SLOT PRO KARTU 
MULTICOM 382/392 

ZÁSUVKY 
ENERGYSHARE 

SLOT PRO 
KARTU 
MULTICOM 
382/392 

ZÁSUVKY 
ENERGYSHARE



MODELY MCM/MSM 10 BAT MCM/MSM 12 BAT MCM/MSM 15 BAT MCM/MSM 20 BAT

VSTUP

Jmenovité nap tí 380-400-415 Vac t i fáze + N / 220-230-240 Vac jedna fáze + N 

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz 

Rozsah frekvence 40 - 72 Hz 

Vstupní ú iník 0,99

Zkreslení proudu THDI  3% 

BYPASS 

Jmenovité nap tí  220-230-240 Vac jedna fáze + N 

Po et fází  1 

Rozsah nap tí  180 - 264 V (volitelný) 

Jmenovitá frekvence  50 nebo 60 Hz (volitelná) 

Povolený rozsah frekvence  ±5% (volitelný) 

VÝSTUP     

Jmenovitý výkon (kVA) 10 12 15 20

inný výkon (kW)  9 10,8 13,5 18 

Výstupní ú iník   0,9 

Po et fází  1 

Jmenovité nap tí (V)  220-230-240 Vac jedna fáze + N (volitelné) 

Statická stabilita  ± 1% 

Dynamická stabilita  ± 3% 

initel výkyvu  3:1 lpeack/lrms 

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

Frekvence  50/60 Hz 

Stabilita frekvence b hem
provozu na baterii 

 0,01% 

P etížení p i ú iníku 0,8  115% bez omezení, 125% po dobu 10 minut, 150% po dobu 1 minuta, 168% po dobu 5 sekund 

BATERIE     

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

Doba nabíjení  6 hodin 

OSTATNÍ VLASTNOSTI 

Hmotnost bez baterií (kg) 
(MCM/MSM)

 80/105 82/110 90/115 95/120 

Rozm ry (Š x H x V) (mm)  320 x 840 x 930 (verze MCM) / 440 x 850 x 1320 (verze MSM) 

Komunikace  3 sloty pro komunika ní karty / USB / RS232 

Provozní teplota  0 °C / +40 °C 

Relativní vlhkost  90% bez kondenzace 

Barva  Tmav  šedá RAL 7016 

Hlu nost ve vzdálenosti 1 m  < 52 dBA 

Krytí IP  IP20 

Ú innost Smart Active  Až 98% 

Normy  

Evropské sm rnice: L V 2006/95/CE Sm rnice nízkého nap tí
EMC 2004/108/CE Sm rnice elektromagnetické kompatibility 

Normy: Bezpe nost IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2 
Klasifikace v souladu s IEC 62040-3 (nezávisle na nap tí a frekvenci) VFI - SS - 111 

P emíst ní UPS  Kole ka

BAT K dostání také s interními bateriemi



MODELY MCT/MST
10 BAT

MCT/MST
12 BAT

MCT/MST
15 BAT

MCT/MST
20 BAT MST30BAT MST40BAT MST60 MST80 MST100 MST120

VSTUP

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

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz 

Rozsah frekvence 40 - 72 Hz 

Vstupní ú iník 0,99

Zkreslení proudu THDI  3% 

BYPASS 

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

Po et fází  3 + N 

Rozsah nap tí  180 - 264 V (volitelný) 

Jmenovitá frekvence  50 nebo 60 Hz (volitelná) 

Povolený rozsah frekvence  ±5% (volitelný) 

VÝSTUP     

Jmenovitý výkon (kVA) 10 12 15 20 30 40 60 80 100 120

inný výkon (kW) 9 10,8 13,5 18 27 36 54 72 90 108

Výstupní ú iník   0,9 

Po et fází  3 + N 

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

Statická stabilita  ± 1% 

Dynamická stabilita  ± 3% 

initel výkyvu  3:1 lpeack/lrms 

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

Frekvence  50/60 Hz 

Stabilita frekvence b hem
provozu na baterii 

 0,01% 

P etížení p i ú iníku 0,8  115% bez omezení, 125% po dobu 10 minut, 150% po dobu 1 minuta, 168% po dobu 5 sekund 

BATERIE     

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

Doba nabíjení  6 hodin 

OSTATNÍ VLASTNOSTI 

Hmotnost bez baterií (kg) 
(MCT/MST) 

 80/105 82/110 90/115 95/120 135 145 190 200 220 380 

Rozm ry (Š x H x V) (mm)  
320 x 840 x 930 (verze MCT) 
440 x 850 x 1320 (verze MST) 

440 x 850 x 1320 500 x 850 x 1600 
750x855

x1900

Komunikace  3 sloty pro komunika ní karty / USB / RS232 

Provozní teplota  0 °C / +40 °C 

Relativní vlhkost  90% bez kondenzace 

Barva  Tmav  šedá RAL 7016 

Hlu nost ve vzdálenosti 1 m  <52 dBA <48 dBA <56 dBA <58 dBA <70 dBA

Krytí IP  IP20 

Ú innost Smart Active  Až 99% 

Normy  

Evropské sm rnice: L V 2006/95/CE Sm rnice nízkého nap tí
EMC 2004/108/CE Sm rnice elektromagnetické kompatibility 

Normy: Bezpe nost IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2 
Klasifikace v souladu s IEC 62040-3 (nezávisle na nap tí a frekvenci) VFI - SS - 111 

P emíst ní UPS  Kole ka

BAT K dostání také s interními bateriemi

P idejte se k nám na sociálních sítích 


