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Flexibilní použití 
K dispozici jsou r zné provozní režimy, které 

je možné naprogramovat podle požadavk

uživatele a zát že za ú elem snížení spot eby 

energie.

On Line: maximální ochrana zát že a 

kvalita tvaru vlny výstupního nap tí

Režim Economy: UPS využívá technologii 

Line Interactive, kdy je zát ž napájená 

z elektrické sít . Tento režim snižuje 

spot ebu energie a zvyšuje ú innost až na 

98%.

Režim Smart Active: UPS automaticky 

zvolí provoz On-line nebo Line Interactive  

na základ  kvality napájení ze sít . UPS 

kontroluje hodnotu nap tí a frekvence a typ 

rušení.

Stand by Off (Nouzový režim): UPS bude 

napájet zát ž pouze v p ípad  výpadku 

napájení ze sít . M ni  za ne pracovat 

s progresivním spušt ním (m kký start), 

aby nedošlo k p etížení.

innost frekven ního m ni e (50 nebo 

60 Hz). 

Nouzová funkce 
V p ípad  výpadku napájení ze sít  tato 

konfigurace zajiš uje innost t ch nouzových 

systém , které vyžadují nep etržité napájení, 

jako jsou nap íklad systémy detekce a hašení 

požáru, nouzové osv tlení a alarmy. Když 

dojde k výpadku napájení ze sít , m ni

za ne napájet zát že s progresivním 

spušt ním (m kký start), aby nedošlo 

k p etížení.

Sentinel Pro je vhodný pro instalaci 

v místnostech s transformátorem st edn

vysokého nap tí v souladu s platnými zákony 

pro napájení se záložním nabíjením cívek 

st edn  vysokého nap tí.

Optimalizace baterie 
ady Sentinel Pro je vybavena za ízením pro 

ochranu proti hlubokému vybíjení, které 

prodlužuje životnost baterie. UPS pravideln

provádí test ú innosti baterie (který je možné 

spustit i manuáln ). Široký rozsah vstupního 

nap tí napomáhá snížit frekvenci používání 

baterie a udržet dlouhodobou výkonnost. 

Prodloužení doby provozu 
K UPS mohou být p ipojeny volitelné sady pro 

rozší ení baterie, které prodlužují dobu 

záložního provozu UPS. Navíc ada Sentinel 

Pro zahrnuje modely ER, které nemají interní 

baterie a disponují výkonn jšími nabíje kami

baterií pro zajišt ní delší doby provozu. 

Nízká hladina hlu nosti 
Díky použití vysokofrekven ních komponent

a funkce ovládání rychlosti ventilátoru na 

základ  zát že je hlu nost vyprodukovaná 

UPS menší než 40 dB. 

Ostatní vlastnosti 
Filtrované, stabilizované a spolehlivé 

nap tí (technologie on-line dvojité 

konverze VFI dle normy IEC 62040-3) 

v etn  filtr  pro potla ení atmosférických 

poruch.

Vysoká p etížitelnost až 150% 

Programovatelný automatický restart p i

obnovení napájení ze sít

Spušt ní baterie (studený start) 

PODROBNOSTI

SEP 3000 
SEP 3000 ER

SEP 2200 
SEP 2200 ER

SEP 1000 
SEP 1000 ER

SEP 700 
SEP 1500

KOMUNIKA NÍ SLOT 

KONEKTOR PRO 
ROZŠÍ ENÍ BATERIE 

VÝSTUPNÍ ZÁSUVKY 

VSTUPNÍ ZÁSTR KA

PORT USB

SÉRIOVÉ
ROZHRANÍ



MOŽNOSTI

BATERIOVÁ SK Í

MODELY BB SEP 36-A3 / BB SEP 36-M1 BB SEP 72-A3 / BB SEP 72-M1 

Rozm ry (mm) 

SOFTWARE MULTICOM 382 

PowerShield3  MULTICOM 401 

PowerNetGuard  MULTI V/V 

  Sada rozhraní AS400 

P ÍSLUŠENSTVÍ MULTIPANEL

NETMAN 101 PLUS  RTG 100 

NETMAN 102 PLUS  Manuální bypass 16A 

NETMAN 202 PLUS  Automatický bypass 16A 

MULTICOM 301  

MULTICOM 302  

MULTICOM 351  

MULTICOM 352  

MULTICOM 372  

Korekce ú iníku (vstupní ú iník UPS se 

blíží hodnot  1) 

Široký rozsah vstupního nap tí (od 140V 

do 276 V) bez zásahu baterie 

Prodloužení doby provozu až na n kolik

hodin

Možnost kompletní konfigurace pomocí 

softwaru UPS Tools 

Vysoce spolehlivé baterie (automaticky i 

manuáln  spoušt ný test baterie) 

Vysoká úrove  spolehlivosti UPS 

(kompletní ízení pomocí mikroprocesoru) 

Malý dopad na napájecí zdroj (sinusový 

tvar vlny). 

Zdokonalená komunikace 
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 

Software UPS Tools pro konfiguraci a 

p izp sobení UPS je standardní sou ástí

dodávky. 

Sériový port RS232 a opto-izolované 

kontakty 

Port USB 

Slot pro p ipojení komunika ních karet 

ZÁRUKA 2 ROKY 



MODELY SEP 700 
SEP
1000 

SEP
1000 ER

SEP 1500 
SEP
2200 

SEP 2200 
ER

SEP
3000 

SEP 3000 
ER

VÝKON 700VA/560W 1000VA/800W 1500VA/1200W 2200VA/1760W 3000VA/2400W

VSTUP

Jmenovité nap tí 220-230-240 Vac 

Rozsah nap tí bez zásahu 
baterie

140 Vac < Vin < 276 Vac @50% ZATÍŽENÍ / 184 Vac < Vin < 276 Vac @ 100% ZATÍŽENÍ 

Maximální povolené nap tí 300 Vac 

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz ±5Hz 

Rozsah frekvence 50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5% 

Vstupní ú iník > 0,99 

Zkreslení proudu 7%

BYPASS 

Rozsah nap tí  180 - 264 Vac 

Rozsah frekvence  Zvolená frekvence (od ±1,5Hz do ±5Hz konfigurovatelná) 

VÝSTUP

Zkreslení nap tí s lineárním 
zatížením/ nelineárním zatížením 

< 2% / < 4% 

Frekvence   Volitelná: 50 Hz nebo 60 Hz nebo self-learning 

Statická odchylka  ± 1% 

Dynamická odchylka   5% in 20 ms 

Tvar vlny  Sinusoida 

initel výkyvu  3:1 

Ú innost
Režimy ECO a Smart Active 

 98% 

BATERIE       

Typ  Bezúdržbové olov né VRLA AGM, Supercaps 

Doba nabíjení  2-4 hodiny N.A. 2-4 hodiny N.A. 2-4 hodiny N.A. 

P ETÍŽITELNOST 

100% < Zatížení < 110%  2 minuty 

110% < Zatížení < 150%  5 sekund 

Zatížení > 150%  1 sekunda 

OSTATNÍ VLASTNOSTI       

istá hmotnost (kg)  10,9 13,3 7 14,8 25,6 10,6 28 14 

Hrubá hmotnost (kg)  12,5 14,9 8,6 15,5 28,8 13,8 31,2 17,2 

Rozm ry (Š x H x V) (mm)  158 x 422 x 235 245 x 500 x 340 

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

 190 x 446 x 333 325 x 585 x 470 

Ochrana proti p ep tí  300 joul

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

Komunikace  USB / DB9 s RS232 a kontakty / slot pro komunika ní karty 

Vstupní zástr ky  1 IEC 320 C14 1 IEC 320 C20 

Výstupní zásuvky  4 IEC 320 C13 8 IEC 320 C13 
8 IEC 320 C13 

+ 1 IEC 320 C19 

Normy  Bezpe nost: EN 62040-1 a sm rnice 2006/95/EL; EMC: EN 620040-2 kategorie C2 a sm rnice 2004/108/EL

Provozní teplota  0 °C / +40 °C 

Relativní vlhkost  < 95% bez kondenzace 

Barva  erná

Hlu nost ve vzdálenosti 1 m  < 40 dBA 

Standardní dodávané vybavení  Napájecí kabel, kabel IEC-IEC, kabel USB, bezpe nostní p íru ka, p íru ka pro rychlé uvedení do chodu 

P idejte se k nám na sociálních sítích 


