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Vysoká spolehlivost UPS 
Kompletní ízení pomocí mikroprocesoru 

Manuální bypass bez p erušení

Záruka provozu p i okolní teplot  až 40°C 

(komponenty jsou navrženy pro vysoké 

teploty, a proto p i normálních teplotách 

podléhají menšímu namáhání). 

Paralelní zapojení 
Paralelní konfigurace 2 jednotek pro 

redundantní systém (1+1) nebo napájecí 

paralelní systém. UPS pokra uje v paralelním 

provozu, i když dojde k p erušení spojovacího 

kabelu (uzav ený obvod). 

Volba provozního režimu 
Provozní režim je možné naprogramovat 

pomocí softwaru nebo manuáln  p es p ední

panel displeje. 

On Line 

Režim Economy: slouží pro zvýšení 

ú innosti (až na 98%) a umož uje volbu 

technologie Line Interactive (VI) pro 

napájení zát ží s nízkou prioritou pomocí 

elektrické sít .

Smart Active: UPS automaticky zvolí 

provozní režim (VI nebo VFI) na základ

kvality napájení ze sít .

Nouzový režim: Slouží pro volbu innosti

UPS pouze v p ípad  výpadku napájení ze 

sít  (pouze nouzový režim). 

innost frekven ního m ni e (50 nebo 

60 Hz). 

Vysoce kvalitní výstupní nap tí
I v p ípad  nelineárních zát ží (zát že IT 

s initelem výkyvu 3:1). 

Vysoký zkratový proud na bypassu 

Vysoká p etížitelnost: 150% použitím 

m ni e (i p i výpadku proudu ze sít )

Filtrované, stabilizované a spolehlivé 

nap tí (technologie on-line dvojité 

konverze VFI dle normy EN62040-3) 

v etn  filtr  pro potla ení atmosférických 

poruch.

Korekce ú iníku: Vstupní ú iník UPS se 

blíží hodnot  1 pro absorpci sinusového 

proudu.

Jednoduchá instalace 
UPS je možné nainstalovat na jedno-

fázovou nebo t í-fázovou rozvodnou sí .

Výstupní svorkovnice + 2 zásuvky IEC pro 

napájení spot ebi  (po íta e, modemy 

atd.).

Jednoduché umíst ní (vestav ná kole ka).

Vysoká spolehlivost baterie 
Automatický a manuální test baterie. 

Správná pé e o baterii je zásadní pro 

zajišt ní správné innosti UPS v 

nouzových podmínkách. Systém pé e

o baterii vyvinutý spole ností Riello UPS se 

skládá z ady vlastností a funkcí, které 

optimalizují správu baterie a zajiš ují

dosažení maximálního výkonu a životnosti 

baterie.

Možnost neomezeného prodloužení 

záložní provozní doby použitím vhodných 

bateriových sk íní.

Napájení není p epnuto na baterie, pokud 

je doba výpadku < 40 ms (dlouhá 

p eklenovací doba) nebo pokud je vstupní 

napájecí nap tí v rozsahu 84 V až 276 V. 

Nízký dopad na napájecí zdroj 
Sinusový vstupní proud na verzích jedna fáze/ 

jedna fáze 

Ostatní vlastnosti 
Pokro ilá diagnostika: LCD displej 

zobrazuje stav, nam ené hodnoty a 

alarmy. 

Nízká hlu nost (<40 dBA): za ízení je 

možné nainstalovat do jakéhokoliv 

prost edí díky vysokofrekven nímu

spínanému m ni i a digitáln ízenému 

ventilátoru PWM v závislosti na zát ži (>20 

Hz hodnota p ekra ující mez slyšitelnosti). 

Automatický restart p i obnovení napájení 

ze sít  (programovatelný pomocí softwaru 

nebo panelu displeje). 

Nouzová funkce: je možné zvolit innost

UPS pouze v p ípad  výpadku napájení ze 

sít  (pouze nouzový režim) 

Ochrana proti zp tnému proud ní jako 

standard: zabra uje proud ní energie zp t

do sít

Digitální aktualizace UPS (pomocí flash 

disku)

Zdokonalená komunikace 
Kompatibilita se softwarem Riello UPS 

TeleNetGuard pro vzdálené sledování 

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 

Sériový port RS232 

Funkce Plug and play 

Slot pro instalaci komunika ních karet 



PODROBNOSTI

BATERIOVÁ SK Í

MODELY BB SPM 180-A3 / BB SPM 180-M1 
BB SPH 240-A3 / BB SPH 240 M1

BB MST 1320 480

Rozm ry (mm) 

USB PORT 

SÉRIOVÝ PORT RS232

SLOT PRO 
KOMUNIKA NÍ KARTY

SLOT PRO PARALELNÍ 
KOMUNIKACI 

KONEKTOR PRO 
ROZŠÍ ENÍ BATERIE 

ZÁSUVKY IEC 

SPÍNA  VSTUPU 
(SWIN) 

SPÍNA  BYPASSU 
PRO ÚDRŽBU (SWMB)

SPÍNA  VÝSTUPU 
(SWOUT) 

NOUZOVÝ VYPÍNA
(ESD) 

SVORKOVNICE 

SPM 6 - SPH 8 SPH 10 - SPH 15 - SPH 20

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 

Manuální bypass MBB 100A 

P ÍSLUŠENSTVÍ PRODUKTU

Modul izola ního transformátoru (hlp) 
mm/kg: 500 x 400 x 265 / 80 
(pouze pro modely 5000-6000 VA) 



MODELY SPM 6 SPH 8 SPH 10 SPH 10 ER SPH 15 SPH 20 SPH 20 ER

VÝKON
6000 VA/ 
5400 W

8000 VA/ 
7200 W

10000 VA/ 
9000 W

10000 VA/ 
9000 W

15000 VA/ 
13500 W

20000 VA/ 
18000 W

20000 VA/ 
18000 W

VSTUP

Jmenovité nap tí
220-230-240 
Vac 1 fáze 

220-230-240 Vac 1 fáze nebo 380-400-415 Vac 3 fáze + N 

Minimální nap tí bez zásahu 
baterie

176 Vac @ 100% zatížení / 110 Vac @ 50% zatížení 

Maximální provozní nap tí 275 Vac 

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz ± 10Hz 

BYPASS 

Rozsah nap tí  160 - 276 Vac (volitelný v režimu Economy nebo Smart Active) 

Rozsah frekvence  Zvolená frekvence ±10% 

VÝSTUP

Jmenovité nap tí 220-230-240 Vac volitelné 

Zkreslení nap tí < 2% s lineárním zatížením / < 5% s nelineárním zatížením 

Zkreslení proudu  3% 

Frekvence   50/60 Hz volitelná nebo zvolená automaticky 

Statická odchylka  1,5% 

Dynamická odchylka   5% in 20 ms 

Tvar vlny  Sinusoida 

initel výkyvu  3:1 

BATERIE       

Typ  Bezúdržbové olov né VRLA AGM 

Doba nabíjení  6 - 8 hodin 

Nabíjecí proud 
(pouze pro verze ER) 

 Není uveden 8A Není uveden 8A 

P ETÍŽITELNOST 

100% < Zatížení < 110%  5 minut 

110% < Zatížení < 130%  1 minuta 

130% < Zatížení < 150%  10 sekund 

Zatížení > 150%  0,1 sekundy 

OSTATNÍ VLASTNOSTI       

istá hmotnost (kg)  63 78 84 88 140 157 48 

Hrubá hmotnost (kg)  77 92 92 42 164 175 66 

Rozm ry (Š x H x V) (mm)  262 x 654 x 708 350 x 731 x 818 

Rozm ry v etn  obalu 
(Š x H x V) (mm) 

 720 x 428 x 970 870 x 475 x 1075 

Ú innost  až 98% 

Ochrana  Nadproud - zkrat - p ep tí - podp tí - teplota - nadm rn  nízké nap tí baterie 

Komunikace  USB / RS232 + slot pro komunika ní rozhraní 

Paralelní zapojení  max. 2 paraleln  zapojené jednotky použitím volitelné sady 

Vstupní zástr ky  Svorkovnice 

Výstupní zásuvky  Svorkovnice + 2 IEC 320 C13 

Normy  EN 62040-1 EMC EN 62040-2 sm rnice 2006/95/EC - 2004/108 EC EN 62040-3 

Provozní teplota  0 °C / +40 °C 

Relativní vlhkost  < 95% bez kondenzace 

Barva  Tmav  šedá RAL 7016 

Hlu nost ve vzdálenosti 1 m  < 40 dBA 

Standardní vybavení  Kole ka

P idejte se k nám na sociálních sítích 


