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Предоставяне на
енергия за свят,  
който изисква 
повече.

Захранване с енергия на фирми 
по целия свят
Като глобална компания за управление на енергията ние 
помагаме на клиентите по света да управляват енергията, 
необходима за захранване на сгради, самолети, камиони, 
автомобили, машини и работни процеси. 

Иновативните технологии на Eaton помагат на клиентите да 
управляват електрическата, хидравличната и механичната 
енергия по-надеждно, по-ефективно, по-безопасно 
и по-екологично.

Открийте Eaton днес.

Бизнесът с електроенергия на Eaton

• Разпределение на захранването и защита на 
електрическите вериги

• 

• Решения за сурови и опасни среди

• Осветление и охрана

• Структурни решения и електромонтажно 
оборудване

• Управление и автоматизация

• Инженерни услуги

Чрез своите глобални решения компанията Eaton 
е позиционирана на пазара, така че да отговаря на 
най-основните съвременни задачи, свързани с управлението 
на електроенергията. Със 100-годишен опит зад гърба си
ние се вдъхновяваме от предизвикателството да осигуряваме 
захранване за свят, който изисква два пъти повече енергия 
в сравнение с днешния. Ние предвиждаме потребностите, 
разработваме продукти и създаваме решения за 
предоставяне на енергия на клиентите си сега и в бъдеще.

Нашата основна цел е да осигуряваме надеждно, ефективно 
и безопасно електрозахранване за случаите, когато е 
най-необходимо.

Eaton.com

Ние предоставяме:
•  които използват по-малко 

енергия, подобряват надеждността и правят по-безопасни  
и комфортни местата, където живеем и работим

• които 
осигуряват повече производителност за машините 
без загуба на енергия

• които правят самолетите 
по-леки, по-безопасни и по-икономични, и създават 
възможности за по-ефективна работа на летищата

•  които 
осигуряват повече мощност на автомобили, камиони 
и автобуси, като същевременно намаляват разхода 
на гориво

Catalog_Insert_A4_Spread_English.indd   All Pages 2/9/15   10:36 AM

Ние предоставяме интегрирани 
решения, които правят
енергията във всичките 
ѝ форми по-практична и
достъпна.
 

През 2015 г. продажбите 
на Eaton са на стойност 
20,9 милиарда щ.д., броят на 
служителите по целия свят 
е 100 000 души, а продуктите 
на компанията се продават 
в над 175 държави.

Eaton е глобален лидер, специализиран 
в производството на:

Защита на резервно захранване

Електрически решения,

Хидравлични и електрически решения,

Решения за авиацията,

Решения за трансмисии и силови линии, 
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Повече от 50 години Eaton осигурява защита за най-важните 
системи на фирми от целия свят. Независимо дали защитават 
един компютър, или голям център за данни, решенията 
на Eaton осигуряват чисто, непрекъснато захранване, за 
да поддържат работата на критични приложения. Ние 
предлагаме пълна гама от екологични, ефективни и надеждни 
UPS устройства, устройства за защита от пренапрежение, 
електроразпределителни устройства (PDU), решения за 
дистанционен мониторинг, измервателни уреди, софтуер, 
решения за свързване, защитни корпуси, управление на 
въздушния поток и професионални услуги. Ние работим 
с мениджърите на ИТ отдели и съоръжения за ефективно 
управление на захранването в практически всеки бизнес 
сегмент, включително центрове за данни, магазини, здравни 
организации, държавни агенции, производствени предприятия, 
радио-телевизионни компании, финансови институции и 
най-различни други области. Решенията ни ви предоставят 
възможността да подобрите света, помагайки ви да постигате 
бизнес целите си, като същевременно поддържате екологично 
устойчиво предприятие.

Наследството на Eaton за 
проектиране и производство на 
водещи в бранша UPS решения

www.eaton.eu/powerquality
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Основи на UPS 
захранването

Защо да използваме UPS 
захранване?

UPS устройствата на Eaton осигуряват решение за всичките девет често 
срещани проблема със захранването, посочени по-долу:  

Непрекъсваемото захранване (UPS) предпазва ИТ оборудването и 
другите електрически консуматори от проблеми, които могат да 
възникнат в обществената електроснабдителна мрежа. То изпълнява 
следните три основни функции:
1.  Предотвратява повреда на 

хардуера, обикновено причинена 
от пренапрежение и пикове 
в напрежението. Много UPS 
модели също така непрекъснато 
стабилизират входната мощност.

2.  Предпазва от загуба и повреда 
на данни. Без наличие на UPS 
устройство данните, съхранявани 
в устройства, подложени на 
рязко изключване на системата, 
може да се повредят или дори 
да се загубят напълно. Заедно 
със софтуера за управление на 
захранването UPS устройството 
може да спомогне за плавно 
изключване на системата.

3.  Осигурява наличност на 
захранване за мрежи и други 
приложения, като предпазва 
от принудителни престои. UPS 
устройствата също така могат да 
бъдат свързани с генератори, за 
да предоставят на генераторите 
достатъчно време за включване 
на захранването в случай на 
прекъсване.

1. Прекъсване на захранването 
Обикновено се дължи на удар 
от мълния или неизправност на 
оборудването на електрическата 
компания. Без наличие на UPS 
устройство то може да причини 
рязко изключване и да изложи 
данните на риск.

2. Спад на напрежението 
Краткотрайно понижаване на 
напрежението, често причинено от 
стартиране на намиращи се наблизо 
големи консуматори. Спадовете на 
напрежението могат да доведат до 
срив на оборудването и повреда на 
хардуера.

3. Скок на напрежението 
Краткотрайно повишаване на 
напрежението, обикновено 
причинено от удар на мълния 
наблизо. Скоковете почти винаги 
водят до загуба на данни и/или до 
повреда на хардуера.

4. Понижено напрежение 
Понижено захранващо 
напрежение, което трае от 
минути до дни. Обикновено 
възниква, когато захранващата 
мрежа е претоварена. Може да 
накара компютрите да се държат 
непредсказуемо.

7. Честотни колебания 
Промени в захранващата честота 
обикновено се срещат само при 
захранване от генератори.

8. Преходен процес при 
превключване  
Моментно понижаване на 
напрежението, което обикновено 
трае няколко наносекунди.

9. Хармонично изкривяване 
Изкривяване на нормалната 
плавна форма на сигнала на 
захранването. Може да се 
причини от задвижвания с 
регулируема скорост и дори от 
копирни машини. Може да доведе 
до комуникационни грешки, 
прегряване или повреда на 
хардуера. 5. Свръхнапрежение 

Повишено захранващо 
напрежение, което трае от минути 
до дни. Често се дължи на рязко 
намаляване на потреблението на 
електроенергия; може да повреди 
хардуера.

6. Електрически шум 
„Смущение“, обикновено 
причинено от радиопредаватели, 
заваръчно оборудване и др. 
Шумът може да доведе до 
трудни за откриване периодични 
проблеми.
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Топологията за пасивна готовност (офлайн) е най-често 
използваната UPS топология за защита на компютрите срещу 
прекъсвания на захранването, спадове и скокове на напрежението. 
В нормален режим UPS устройството подава захранване към 
приложението директно от електрическата мрежа, филтрирано, но 
без активно преобразуване. Акумулаторната батерия се зарежда 
от електрическата мрежа. В случай на прекъсване на захранването 
или колебание на напрежението UPS устройството осигурява 
стабилно захранване от акумулаторната батерия. Предимствата на 
тази топология са, че разходите са ниски и е подходяща за офис 
среди. Топологията за пасивна готовност не е подходяща, ако 
електрозахранването е с ниско качество (промишлени обекти) или 
е изложено на чести смущения.

Линейно-интерактивната топология се използва за защита 
на корпоративни мрежи и ИТ приложения срещу прекъсване на 
захранването, спадове и скокове на напрежението, понижено 
напрежение или свръхнапрежение. В нормален режим устройството 
се управлява от микропроцесор, който следи за качеството на 
подаваното захранване и реагира на колебания на напрежението. 
Активира се верига за компенсация на напрежението за 
увеличаване или намаляване на захранващото напрежение, за 
да се компенсират колебанията. Основното предимство на тази 
топология е, че активира компенсация при понижено напрежение 
или свръхнапрежение, без да използва акумулаторните батерии.

Топологията за двойно преобразуване (онлайн) е 
основата за UPS устройства, проектирани за непрекъсната 
защита на захранването на критично оборудване срещу 
всичките девет проблема със захранването: прекъсване на 
захранването, спад на напрежението, скок на напрежението, 
понижено напрежение, свръхнапрежение, преходен процес 
при превключване, шум в линията, честотни колебания и 
хармонично изкривяване. Тя гарантира постоянно качество 
на електрозахранването, независимо от смущенията в 
електрическата мрежа. Изходното напрежение се възстановява 
напълно чрез поредица от преобразуване от AC в DC, 
последвано от преобразуване от DC в AC, за да се създаде 
електрозахранване без електрически смущения. UPS 
устройствата с двойно преобразуване могат да се използват 
с всеки тип оборудване, тъй като няма преходни процеси при 
превключване към захранване от акумулаторна батерия. 

Трите общи UPS топологии, описани по-долу, осигуряват различни степени  
на защита за вашето оборудване.  

UPS топологии за различни нужди

EMI/RFI филтър

Акумулаторна батерия

Изходен филтър

EMI/RFI филтър

Акумулаторна батерия

EMI/RFI филтър
Акумулаторна батерия

Ръчен байпас

Автоматичен байпас

Изходен филтър
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Защита от пренапрежение

Многопозиционният разклонител Eaton Protection Box с 
високопроизводителна защита от пренапрежение е опростено 
решение за защита на чувствително оборудване.

Ефективна защита от пренапрежение

Protection Box е проектиран за филтриране на електрозахранването 
за чувствително оборудване за защита срещу пренапрежения, 
смущения и косвените въздействия на мълнии.

Високата производителност на Protection Box се базира на 
усъвършенстван дизайн със защита от пренапрежение в 
съответствие с IEC 61643-1.

Цялостна защита

Гамата Protection Box включва модели с 1, 5 или 8 гнезда. Някои 
модели също така предоставят защита за телефонни връзки, 
които могат да пренасят пренапрежение към оборудването.

• Модели Tel@: със защита за телефон/широколентов интернет 
достъп

• Модели Tel@ + TV: със защита за телефон/широколентов 
интернет достъп + модул за аудио/видео защита (защита от 
пренапрежение за телевизор и FM радио с конектори тип F и TV)

Практично и икономично:  
сменяем модул за защита от пренапрежение

(Protection Box 5 Tel@, 5 Tel@ + TV и 8 Tel@ + TV)

Компонентите за защита от пренапрежение за тези модели са 
групирани в сменяем модул за:

• лесна смяна, ако устройствата за защита от пренапрежение 
се повредят от сериозно пренапрежение (не е необходимо да 
се изключва оборудването и сменяемият модул е стандартна 
резервна част на Eaton);

• да могат да се актуализират (добавяне на функции, смяна на 
конекторите и др.).

Гаранция за свързано оборудване

Eaton предлага безплатна гаранция за свързаното оборудване 
(важи само за държавите от ЕС и Норвегия). Тази застраховка е 
включена в продажната цена на Protection Box и покрива щети 
на оборудване до 50 000 евро, причинени поради неизправност 
на защитата от пренапрежение, за модел с 8 гнезда.

Множество функции, които улесняват живота ви

• Индикатори за включено захранване и активна защита
• Съвместимост с PowerLine Communications (Protection Box 

5/8) за свързване на PLC адаптери
• Доставят се с връзки и маркери за кабели (модели с 5 и 8 гнезда)
• Гнездата са разположени така, че да позволяват включване 

на разклонители един до друг

Eaton Protection Box 

Eaton Protection Box 8

Eaton Protection Box 5

Eaton Protection Box 1 

Усъвършенствана защита за: 

• компютри, периферни устройства и мултимедия
• т елевизори, видео и Hi-Fi оборудване: домашно 

кино, DVD записващи устройства, цифрови 
декодери и др.

• широколентови модеми (интернет и телевизия)
• оборудване за IP телефония
• битова техника и др.

UPS устройства за компютри, работни станции  
и домашни аудио-визуални системи
Ограничители на пренапрежение
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Eaton Protection Box

Eaton Protection Box 8 Eaton Protection Box 5

Предлага се модул за аудио/видео 
защита (само за Protection Box 5 
Tel@ + TV и 8 Tel@ + TV)

  Гнезда с по-голямо разстояние помежду 
им за трансформатори, 1 контакт за 
PLC (за Protection Box 5 и 8)

 Всички контакти са с предпазен затвор

FR DIN

 Индикатор за включено захранване

 Индикатор за активна защита

  Защита на телефон/широколентова 
връзка

  Сменяем модул за защита от 
пренапрежение

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1 1 Tel@ 5 5 Tel@ 5 Tel@+TV 8 Tel@+TV

Номинални стойности (A/W)* 16 A/3680 W 16 A/3680 W 10 A/2300 W 10 A/2300 W 10 A/2300 W 10 A/2300 W
Напрежение/честота 220–250 V/50/60 Hz
Тествано съгласно IEC 61643-1 Да Да Да Да Да Да
Съвместимост с PowerLine / / Да Да Да Да

Условия на изпитване на пренапрежение

Условия на изпитване на пренапрежение за 
IEC 61643-1 с импулс 8/20 μs

Uoc = 6,6 kV – Up = 1,5 kV – In = 2,5 kA – Imax = 8 kA

Защитни устройства
Общи номинални стойности 30 000 A, 3 x MOV 10 000 A
Време за реакция < 1 ns
Общо погълната мощност 1110 джаула

EMI/RFI филтър
52 dB от 100 kHz до 100 MHz / Да / Да Да Да

Защита на телефонна и аудио/видео линия
RJ11/RJ45 телефон, включително 
широколентова връзка

/ 10 000 A / 10 000 A 10 000 A 10 000 A

Аудио/видео линия / / / / 10 000 A 10 000 A
Обозначаване и стандарти
Безопасност IEC 60-950, NFC 61-303
EMC EN 55082-2, EN 55022 клас B, EN 61000-4-4 ниво 4 IEC 61000-4-5, ниво X = 10 kV
Защита от пренапрежение IEC 61 643-1
Размери и тегло
Размери В x Ш x Д 67 x 70 x 105 mm 67 x 70 x 105 mm 65 x 120 x 255 mm 65 x 120 x 260 mm 65 x 120 x 260 mm 65 x 150 x 315 mm
Тегло 0,160 kg 0,210 kg 0,610 kg 0,770 kg 0,840 kg 0,850 kg
Обслужване и поддръжка на клиенти
2 години гаранция Стандартна замяна на продукта; гаранция за свързано оборудване до 50 000 евро
Сменяем модул за защита от пренапрежение Стандартна безплатна замяна от следпродажбеното обслужване на Eaton

Номера на части 1 1 Tel@ 5 5 Tel@ 5 Tel@+TV 8 Tel@+TV

Френски гнезда (FR) 66 706 66 707 66 710 66 711 66 934 66 935
Шуко гнезда (DIN) 66 708 66 709 66 712 66 713 66 936 66 937
Френски гнезда (FR-B) за Белгия / / 66 932 66 933 66 938 /

*: Изчислени за номинално напрежение при 230 V



UPS устройства за компютри, работни станции 
и домашни аудио-визуални системи
UPS устройства и защита от пренапрежение

10 EATON Продукти и решения за енергийната инфраструктура 

Eaton Protection Station 
500/650/800 VA

Комбинирано устройство с UPS/защита от 
пренапрежение/много гнезда

Иновативни решения, които предлагат цялостна защита за 
домашни компютри и цифрови устройства за забавление.

Свържете цялото си оборудване и го защитете 
срещу прекъсване на електрозахранването и 
колебания на напрежението…

Eaton Protection Station може да направи това с едно устройство:

• До 8 стандартни контакта
• Високопроизводителен ограничител на пренапрежение
•	 UPS с 20 до 30 минути резервно захранване от акумулаторна 

батерия за стандартен компютър

Първото UPS устройство в този клас с функции за 
пестене на енергия

Eaton Protection Station разполага с ефективен електрически 
дизайн с функция EcoControl, която автоматично 
деактивира периферните устройства, когато главното 
устройство (компютър, HD телевизор, домашна мрежа за 
съхранение на данни и др...) се изключи. Това ще ви помогне 
да спестите до 30% енергия в сравнение с предишното 
поколение UPS устройства.

Подходящ модел за всяко приложение

3 версии (500 VA/250 W, 650 VA/400 W или 800 VA/500 W 
резервно захранване) за защита на компютър с интернет, 
мултимедиен компютър с периферни устройства или мощна 
геймърска конфигурация. Благодарение на многопозиционната 
си конструкция Eaton Protection Station може да се постави 
навсякъде.

Гарантира пълно спокойствие

• Ограничител на пренапрежение, съвместим със стандарт IEC 
61 643-1 (+ индикатор за състоянието)

•	 USB порт и софтуер за управление на захранването като 
стандарт (модели 650 и 800)

• Гарантирана защита на интернет линия (включително xDSL) 
срещу пренапрежение

• Неограничена гаранция за свързаното компютърно 
оборудване (за държавите от ЕС и Норвегия)

• Периодично тестване и индикатор за смяна на 
акумулаторната батерия

Многопозиционен

Усъвършенствана защита за:

• домашни компютри 
• цифрово оборудване за забавление

Eaton Protection Station 800
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Eaton Protection Station

 1 контакт за PLC

 Сменяема акумулаторна батерия

 Бутон за нулиране (автоматичен изключвател)

  USB порт (650 и 800) със софтуер за Windows/Linux/Mac

  Индикатор за захранване от електрическата мрежа/
акумулаторната батерия, претоварване, неизправност + 
звукови аларми 

Номера на части 500 650 800

FR контакти 66 942 61 061 61 081
DIN контакти 66 943 61 062 61 082

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 500 650 800

Технология Високочестотно UPS устройство със защита от пренапрежение

Приложение

Контакти 6 стандартни контакта (3 с резервно 
захранване и защита от пренапрежение  
+ 3 със защита от пренапрежение)

8 стандартни контакта (4 с резервно захранване и защита от пренапрежение  
+ 4 със защита от пренапрежение)

Производителност
Капацитет на изходна мощност  
(резервни контакти) 500 VA – 250 W 650 VA – 400 W 800 VA – 500 W

Капацитет на изходна мощност  
(всички контакти) 5 A – 1150 VA 10 A – 2300 VA 10 A – 2300 VA

Диапазон на входното напрежение 184–264 V До 160–284 V (регулируемо) До 160–284 V (регулируемо) 
Изходно напрежение и честота 230 V – 50/60 Hz с автоматичен избор
Защита Автоматичен изключвател, който може да се нулира

Акумулаторни батерии
Тип акумулаторна батерия Сменяеми, херметично затворени оловни батерии

Мониторинг на акумулаторните батерии Автоматично тестване на акумулаторните батерии, индикатор за смяна на акумулаторните батерии, защита срещу дълбоко 
разреждане (4-часов лимит) 

Работа на акумулаторните батерии Възможност за студен старт (мобилен източник на захранване), зареждане на акумулаторната батерия дори в позиция OFF (Изкл.) 

Типично приложение 1 компютър, свързан към интернет 1 мултимедиен компютър + периферни 
устройства 1 компютър с мощна графика

Време на резервно захранване при 
типично приложение

20 min 30 min 30 min

Функции

Потребителски интерфейс Работа със захранване от електрическата мрежа/акумулаторната батерия, състояние на ограничителя на пренапрежение, 
претоварване, смяна на акумулаторната батерия, неизправност, звукови аларми 

EcoControl / Икономия на до 30% енергия* (ефективен електрически дизайн и автоматично 
деактивиране на бездействащи периферни устройства)

Защита от пренапрежение Пълна защита при общ и диференциален режим – 3 MOV – обща мощност: 525 джаула, съвместимо със стандарта IEC 61643-1
Производителност при 8/20 вълна Uoc = 6 kV 

Up = 1,5 kV 
In = 2,5 kA 
I max = 8 kA

Uoc = 6 kV 
Up = 1,7 kV 
In = 2,8 kA 
I max = 8 kA

Uoc = 6 kV 
Up = 1,7 kV 
In = 2,8 kA 
I max = 8 kA

Съвместимост с PowerLine / 1 контакт за PLC 1 контакт за PLC
Защита на линия за данни Защита на линия за телефон/факс/модем/интернет ADSL + Ethernet мрежа
Монтаж Изисква заземяване 

Стандарти
Стандарти IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1
Качество и околна среда ISO 9001, ISO 14001

Размери и тегло
Размери Ш x В x Д 155 x 304 x 137 mm 185 x 327 x 149 mm 185 x 327 x 149 mm
Тегло 2,9 kg 3,8 kg 4 kg

Управление на захранването
Комуникационен порт / USB порт USB порт

Софтуер / Софтуер Eaton UPS Companion на компактдиск, съвместим с Windows 7/Windows 
Vista/XP/Mac/Linux(управление на захранването, автоматично изключване на 
системата, алармени известия, регистрационен файл на събитията)

Обслужване и поддръжка на клиенти

2 години гаранция
Стандартна замяна на продукта, включително на акумулаторната батерия; гаранция за свързаното компютърно оборудване за 
неограничена сума (за държавите от ЕС)

Гаранция+ Опционална 3-годишна гаранция (зависи от държавата; посетете www.eaton.eu/powerquality)
*В сравнение с UPS устройство от предишните поколения

Eaton Protection Station 650 и 800

FR DIN
™

 Индикатор за състоянието на защита от пренапрежение

  Защита на телефонна/интернет ADSL линия

  Контакти с голямо разстояние помежду им, 
съвместими с местните стандарти

  Контакти със защита от пренапрежение

  Контакти със защита от пренапрежение и резервно 
електрозахранване

 2 контакта EcoControl (650 и 800)



UPS устройства за компютри, работни станции 
и домашни аудио-визуални системи
Еднофазни UPS устройства
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Eaton 3S UPS
550–700 VA

Идеално за защита на:

•  компютри и периферни устройства 

•  широколентови модеми (интернет и телевизия)

•  оборудване за IP телефония

•  POS оборудване

Защита на захранването за офисно и домашно 
компютърно оборудване

Защита срещу проблеми със захранването

•	 UPS устройството Eaton 3S помага за защитата на вашето 
компютърно оборудване в случай на ежедневни събития, 
като например удари от мълнии, бури, претоварване на 
електрическата мрежа, инциденти и природни бедствия, при 
които захранването се изключва без предупреждение. 

• В случай на пълно изключване на електрозахранването 
устройството осигурява достатъчно време резервно 
захранване от акумулаторна батерия, докато бъдат 
възстановени повечето прекъсвания на захранването.

•	 3S също така защитава телефонна, широколентова и 
Ethernet линия от „скрити“ скокове на напрежението.

• Софтуерът за изключване позволява автоматично запазване 
на работата ви и изключва приложението, което използвате, 
без да губите данни. Когато захранването бъде възстановено, 
можете да продължите работата си оттам, докъдето сте 
стигнали.

Лесно интегриране и монтаж 

• Привлекателният дизайн и гланцираната повърхност правят 
3S устройството идеално за модерната офис среда.

•	 3S устройството разполага с 6 шуко (DIN) или 6 френски 
(FR) контакта за лесно свързване на стандартни компютърни 
конфигурации с периферни устройства (IEC моделът е 
наличен също и с 8 контакта).

•	 3S има съвместим с HID USB порт (кабелът е включен 
в комплекта) за автоматично интегриране с най-
разпространените операционни системи (Windows/Mac OS/
Linux).

• Компактното устройство може да се постави върху или под 
бюрото или да се монтира на стена.

• Лесната за смяна акумулаторна батерия помага да се удължи 
експлоатационният живот на UPS устройството.
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Eaton 3S UPS

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Eaton 3S 550 Eaton 3S 700
Номинални стойности (VA/W) 550 VA/330 W 700 VA/420 W
Приложение
Изходно свързване (модели FR/DIN) 3 контакта с резервно захранване от акумулаторна батерия и защита от пренапрежение + 3 контакта със 

защита от пренапрежение
Изходно свързване (модели IEC) 4 контакта с резервно захранване от акумулаторна батерия и защита от пренапрежение + 4 контакта със 

защита от пренапрежение

Характеристики
Входно напрежение До 161–284 V (регулируемо)
Изходно напрежение 230 V (може да се настрои на 220 V, 230 V или 240 V)
Честота 50–60 Hz с автоматичен избор
Защита на входа Автоматичен изключвател, който може да се нулира

Акумулаторна батерия
Тип акумулаторна батерия Компактна, херметично затворена, оловна (сменяема)
Тестване на акумулаторната батерия Да Да
Студен старт (без захранване от електрическата 
мрежа) Да Да

Защита от дълбоко разреждане Да Да
Индикатори за смяна на акумулаторната батерия LED LED
Резервно захранване на 50% товар 10 min 9 min
Резервно захранване на 70% товар 6 min 6 min
Комуникация
Комуникационен порт Съвместим с HID USB порт за автоматично интегриране с най-разпространените операционни системи 

(Windows XP, Vista и 7, Linux, Mac OS X), кабелът е включен в комплекта
Защита на линии Телефон/факс/модем/интернет/Ethernet
Съответствие със стандарти
Безопасност IEC/EN 62040-1, CE маркировка
EMC IEC 62040-2
Размери, тегло и цвят
Размери В x Ш x Д 86 x 140 x 335 mm 86 x 170 x 335 mm
Тегло 2,9 kg 3,8 kg
Цвят Черен Черен

Обслужване и поддръжка на клиенти

2 години гаранция Стандартна замяна на продукта, включително на акумулаторната батерия

Гаранция+ Опционална 3-годишна гаранция (зависи от държавата; посетете www.eaton.eu/powerquality)

Номера на части 550 700

Френски гнезда (FR) 3S550FR 3S700FR
Шуко гнезда (DIN) 3S550DIN 3S700DIN
IEC гнезда 3S550IEC 3S700IEC

  4 IEC контакта със защита от 
пренапрежение

  4 IEC контакта с резервно 
захранване от акумулаторна  
батерия и защита от  
пренапрежение

  Бутон за вкл./изкл. + LED 
интерфейс

 USB порт

 Защита на линия за данни

 Сменяема акумулаторна батерия

  Бутон за нулиране (автоматичен 
изключвател)

 Система за монтаж на стена

Eaton 3S 700 IECEaton 3S 700 DIN

FR DIN IEC

  3 шуко или FR контакта със защита 
от пренапрежение

  3 шуко или FR контакта с резервно 
захранване от акумулаторна батерия 
и защита от пренапрежение

  Бутон за вкл./изкл. + LED  
интерфейс

 USB порт

 Защита на линия за данни

 Сменяема акумулаторна батерия

  Бутон за нулиране (автоматичен 
изключвател)

 Система за монтаж на стена



UPS устройства за компютри, работни станции 
и домашни аудио-визуални системи
Еднофазни UPS устройства
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Гама Eaton Ellipse ECO

Лесно интегриране на Eaton Ellipse ECO

Енергийно ефективна защита на захранването за 
бизнес компютри

• С ефективен електрически дизайн и функцията EcoControl 
(USB модели), която автоматично деактивира периферното 
оборудване, когато главното устройство се изключи, Eaton 
Ellipse ECO ви помага да постигнете икономии на енергия до 
25% в сравнение с предишните поколения UPS устройства.

• Освен че осигурява захранване от резервна акумулаторна 
батерия, за да поддържа работата на оборудването ви при 
прекъсване на електрозахранването, Ellipse ECO също така 
осигурява ефективна защита срещу вредното пренапрежение.

•	 Ellipse ECO включва високопроизводително устройство за 
защита от пренапрежение, което съответства на IEC 61643-
1; това устройство защитава също и връзки за данни, като 
например Ethernet, интернет и телефонни линии.

Лесно интегриране и монтаж

•	 Ellipse ECO се предлага с четири (модели 500/650/800) 
или осем (модели 1200/1600) контакта тип шуко (DIN) 
или френски (FR) за лесно свързване към стандартни 
компютърни конфигурации с периферни устройства. 
Предлагат се също и модели IEC.

• Изключително плоският дизайн на Ellipse ECO го прави лесен 
за монтаж във всяка офис среда: опциите за монтаж включват 
конструкция като вертикална кутия, под бюрото, хоризонтално 
под монитор, монтиране на 19” рак (опционален комплект 2U) 
и монтиране на стена (опционален комплект).

• Моделите USB са проектирани да бъдат съвместими с широк 
спектър от различни модели компютри. Eaton UPS Companion 
се доставя като стандарт (компактдискът и USB кабелът 
са включени в комплекта) и е съвместим с всички основни 
операционни системи (Windows 7, Vista, XP, Linux и Mac OS).

Пълно спокойствие

• Неограничена гаранция за свързаното компютърно 
оборудване (за държавите от ЕС и Норвегия)

• Периодичното самотестване на акумулаторната батерия 
гарантира ранно откриване на необходимостта от нейната смяна.

• Лесната за смяна акумулаторна батерия помага да се удължи 
експлоатационният живот на UPS устройството.

• Автоматичният изключвател с бутон позволява лесно 
възстановяване от претоварване или късо съединение.

Eaton Ellipse ECO
500/650/800/1200/1600 VA
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  4 контакта със защита от пренапрежение и 
резервно захранване

 4 контакта със защита от пренапрежение

  2 контакта EcoControl (1200 и 1600)

 Защита на телефонна/интернет и Ethernet линия

 USB порт

 Сменяеми акумулаторни батерии

 Бутон за нулиране на автоматичния изключвател

  3 контакта със защита от пренапрежение и 
резервно захранване, 1 гнездо само със 
защита от пренапрежение

  1 контакт EcoControl (USB модели)

 Защита на телефонна/интернет и Ethernet линия

 USB порт (USB модели)

 Сменяеми акумулаторни батерии

 Бутон за нулиране на автоматичния изключвател

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 500 650 650 USB 800 USB 1200 USB 1600 USB
Номинални стойности (VA/W) 500 VA/300 W 650 VA/400 W 650 VA/400 W 800 VA/500 W 1200 VA/750 W 1600 VA/1000 W
Приложение
Брой контакти 4 4 4 4 8 8
Контакти със защита от пренапрежение и 
резервно захранване/контакти със защита 
от пренапрежение

3/1 3/1 3/1 3/1 4/4 4/4

Характеристики
Номинално входно напрежение 230 V
Входно напрежение 184–264 V (може да се регулира на 161–284 V)
Изходно напрежение 230 V (може да се регулира на 220 V, 230 V, 240 V)
Честота 50–60 Hz с автоматичен избор
Защита на входа Автоматичен изключвател, който може да се нулира

Функции
Енергийно ефективен дизайн Да Да Да Да Да Да

Функция EcoControl - - Да, до 20% икономия на енергия* Да, до 25% икономия на енергия*
(автоматично деактивиране на бездействащите периферни устройства)

Защита от пренапрежение Устройство за защита от пренапрежение, което съответства на IEC 61643-1
Съвместимост с PowerLine - - 1 контакт за PLC 1 контакт за PLC 1 контакт за PLC 1 контакт за PLC
Акумулаторна батерия
Тип акумулаторна батерия Сменяема, херметично затворена, оловна
Автоматично тестване на акумулаторната 
батерия Да Да Да Да Да Да

Студен старт (стартиране без 
електрическа мрежа) Да Да Да Да Да Да

Защита от дълбоко разреждане 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа
Индикатори за смяна на акумулаторната 
батерия LED + звукова аларма

Време на работа на акумулаторната 
батерия при 50% товар 9 min 9 min 9 min 11 min 10 min 11 min

Време на работа на акумулаторната 
батерия при 70% товар 5 min 6 min 6 min 6 min 6 min 6 min

Комуникация
Комуникационен порт - - USB порт (кабелът 

е включен в 
комплекта)

USB порт (кабелът 
е включен в 
комплекта)

USB порт (кабелът 
е включен в 
комплекта)

USB порт (кабелът 
е включен в 
комплекта)

Софтуер - - Eaton UPS Companion се доставя като стандарт  
(съвместим с: Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux)

Защита на линии Телефон/факс/модем/интернет и Ethernet
Стандарти
Безопасност/EMC IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB отчет, CE маркировка
Защита от пренапрежение IEC 61643-1
Размери и тегло
Размери В x Ш x Д 263 x 81 x 235 mm 263 x 81 x 235 mm 263 x 81 x 235 mm 263 x 81 x 235 mm 305 x 81 x 312 mm 305 x 81 x 312 mm
Тегло 2,9 kg 3,6 kg 3,6 kg 4,1 kg 6,7 kg 7,8 kg
Обслужване и поддръжка на клиенти

2 години гаранция
Стандартна замяна на продукта, включително на акумулаторната батерия; гаранция за свързаното компютърно 
оборудване за неограничена сума (за държавите от ЕС)

Гаранция+ Опционална 3-годишна гаранция (зависи от държавата; посетете www.eaton.eu/powerquality)

Номера на части 500 650 650 USB 800 USB 1200 USB 1600 USB
Френски контакти (FR) EL500FR EL650FR EL650USBFR EL800USBFR EL1200USBFR EL1600USBFR
Шуко контакти (DIN) EL500DIN EL650DIN EL650USBDIN EL800USBDIN EL1200USBDIN EL1600USBDIN
IEC контакти EL500IEC EL650IEC EL650USBIEC EL800USBIEC EL1200USBIEC EL1600USBIEC
Аксесоари
Комплект за монтаж в 19” рак (2U) ELRACK ELRACK ELRACK ELRACK ELRACK ELRACK
Комплект за монтаж на стена ELWALL ELWALL ELWALL ELWALL ELWALL ELWALL

Eaton Ellipse ECO

Eaton Ellipse ECO 1200/1600 Eaton Ellipse ECO 500/650/800

FR DIN IEC

* В сравнение с предишното поколение UPS устройства.
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Eaton 5S UPS
550/700/1000/1500 VA

Достъпна защита на захранването за работни станции

Производителност

•	 Eaton 5S UPS осигурява ефективна защита на захранването 
дори в неустойчиви електрически среди. Колебанията на 
напрежението се коригират автоматично с помощта на 
устройство AVR (автоматично регулиране на напрежението 
чрез регулатор и усилвател) без необходимост от 
акумулаторните батерии.

•	 5S не само предоставя захранване с резервна акумулаторна 
батерия, за да поддържа работата на оборудването ви 
при прекъсване на захранването, но също така осигурява 
ефективна защита срещу вредното пренапрежение.

Надеждност

•	 5S защитава мрежовото оборудване от „скрити“ скокове 
на напрежението, които идват през Ethernet, интернет или 
телефонни линии.

• Периодичното автоматично тестване на акумулаторната 
батерия на 5S гарантира ранно откриване на необходимостта 
от нейната смяна. 

• Лесната за смяна акумулаторна батерия помага да се удължи 
експлоатационният живот на UPS устройството.

Универсалност

•	 5S може да се монтира вертикално над или под бюро, 
или хоризонтално под екран. Компактната му и тънка 
конструкция позволява да бъде лесно интегриран дори в 
среди с ограничено пространство.

•	 5S има съвместим с HID USB порт за автоматично 
интегриране с най-разпространените операционни системи 
(Windows/Mac OS/Linux). 5S е съвместим също и със 
софтуера за управление на захранването Eaton UPS 
Companion.

• Всички модели включват в комплекта си USB кабел и два 
кабела за IEC-IEC товар.

Гама продукти Eaton 5S UPS

Универсалност на Eaton 5S

Идеално за защита на:

• работни станции

• оборудване за бизнес телефония

• мрежови устройства

• оборудване на магазини

UPS устройства за компютри, работни станции  
и домашни аудио-визуални системи
Еднофазни UPS устройства
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Номера на части 550 700 1000 1500

5S 5S550i 5S700i 5S1000i 5S1500i

 LED потребителски интерфейс

  Панел за смяна на 
акумулаторната батерия

USB порт 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 550 700 1000 1500

Номинални стойности (VA/W) 550 VA/330 W 700 VA/420 W 1000 VA/600 W 1500 VA/900 W
Електрически характеристики
Технология Линейно-интерактивна (AVR с усилвател + регулатор)   
Диапазон на входното напрежение 175–275 V   
Изходно напрежение 230 V   
Честота 50–60 Hz с автоматичен избор   

Свързвания

Брой IEC контакти 4 6 8 8
Контакти със защита от пренапрежение и резервно 
захранване/контакти със защита от пренапрежение

3/1 3/3 4/4 4/4 

Акумулаторни батерии
Стандартни времена на резервно захранване при 
50 и 70% товар* 10/6 min 9/5 min 14/8 min 11/8 min

Управление на акумулаторната батерия Автоматично тестване на акумулаторната батерия, защита от дълбоко разреждане, функция за студен 
старт, сменяеми акумулаторни батерии

Комуникация

Комуникационен порт
Съвместим с HID USB порт за автоматично интегриране с най-разпространените операционни системи 
(Windows XP, Vista, 7 и 8, Linux, Mac OS X), кабелът е включен в комплекта   

Защита на линия за данни Телефон/факс/модем/интернет и Ethernet   

Стандарти

Безопасност и EMC IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB отчет, CE маркировка

Размери и тегло
Размери В x Ш x Д 250 x 87 x 260 mm 250 x 87 x 260 mm 250 x 87 x 382 mm 250 x 87 x 382 mm
Тегло 4,96 kg 5,98 kg 9,48 kg 11,08 kg

Обслужване и поддръжка на клиенти

Гаранция 2 години гаранция, включително за акумулаторните батерии

1

2

Eaton 5S 1000i UPS

3
4

5

 Защита на линия за данни

  4 IEC 10 A и 4 само със 
защита от пренапрежение 
IEC 10 A

  Бутон за нулиране на 
автоматичния изключвател

Eaton 5S UPS

6

* Времената на резервно захранване са приблизителни и може да се различават в зависимост от оборудването, конфигурацията, възрастта на акумулаторната батерия, температурата и др.
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Eaton Ellipse PRO UPS
650/850/1200/1600 VA

Енергоспестяваща защита на захранването за 
работни станции 
•	 LCD екранът на Eaton Ellipse PRO UPS устройството 

предоставя ясна информация за състоянието и измерванията 
му. Той позволява също така и лесно конфигуриране на 
настройките на UPS устройството.

• Функцията EcoControl, която автоматично деактивира 
периферните устройства, когато главното устройство се 
изключи, може да намали консумацията на енергия с до 20%.

• Автоматичното регулиране на напрежението (AVR) незабавно 
коригира колебанията на напрежението, което означава, 
че можете да продължите да работите при понижаване 
или повишаване на напрежението, без да използвате 
акумулаторните батерии.

•	 Ellipse PRO включва високопроизводително устройство за 
защита от пренапрежение, което съответства на IEC 61643-1. 
Това устройство защитава също и връзките за данни, като 
например Ethernet, интернет и телефонни линии.

Лесно интегриране и монтаж

•	 Ellipse PRO се предлага с четири (модели 650/850) или осем 
(модели 1200/1600) шуко (DIN) или френски (FR) контакта 
за лесно свързване към най-разпространените компютърни 
конфигурации с периферни устройства. Предлагат се също и 
модели IEC.

• Изключително плоският дизайн на Ellipse PRO го прави 
лесен за монтаж във всяка офис среда: опциите за монтаж 
включват конструкция като вертикална кутия, под бюрото, 
хоризонтално под монитор, монтиране в 19” рак (опционален 
комплект 2U) и монтиране на стена (опционален комплект).

•	 Ellipse PRO е оборудван с USB порт и в комплекта му са 
включени USB кабел и софтуерът Eaton UPS Companion, 
който позволява безопасно изключване на системата, 
измерване на потреблението на енергия и лесно 
конфигуриране на настройките на UPS устройството.

Пълно спокойствие

• Тригодишна гаранция, включително за акумулаторните 
батерии.

• Неограничена гаранция за свързаното компютърно 
оборудване (само за държавите от ЕС и Норвегия).

• Акумулаторната батерия извършва автоматично 
самотестване на редовни интервали, което гарантира ранно 
откриване на необходимостта от нейната смяна.

• Лесната за смяна акумулаторна батерия помага да се удължи 
експлоатационният живот на UPS устройството.

Гама Ellipse Pro

Усъвършенствана защита за:

• работни станции

• мрежови устройства

• периферни устройства

LCD екран

UPS устройства за компютри, работни станции 
и домашни аудио-визуални системи
Еднофазни UPS устройства
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Eaton Ellipse PRO UPS

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 650 850 1200 1600

Номинални стойности (kVA/kW) 650 VA/400 W 850 VA/510 W 1200 VA/750 W 1600 VA/1000 W
Електрически характеристики

Технология Линейно-интерактивна (AVR с усилвател + регулатор)
Диапазон на входното напрежение 165–285 V (може да се регулира на 150–285 V)
Изходно напрежение 230 V (може да се регулира на 220 V, 230 V, 240 V)
Честота 50–60 Hz с автоматичен избор
Свързвания

Брой гнезда 4 4 8 8
Гнезда със защита от пренапрежение и 
резервно захранване/гнезда със защита от 
пренапрежение

3/1 3/1 4/4 4/4 

Функции

Потребителски интерфейс LCD (състояние и измервания на UPS устройството, конфигуриране на настройките на UPS устройството)
EcoControl (автоматично деактивиране на 
бездействащите периферни устройства)

Да, до 15% икономия на 
енергия

Да, до 15% икономия на 
енергия

Да, до 20% икономия на 
енергия

Да, до 20% икономия на 
енергия

Защита от пренапрежение Устройство за защита от пренапрежение, което съответства на IEC 61643-1
Акумулаторни батерии

Стандартни времена на резервно 
захранване при 50 и 70% товар* 9/5 min 9/5 min 9/5 min 9/5 min

Управление на акумулаторната батерия Автоматично тестване на акумулаторната батерия, защита от дълбоко разреждане, функция за студен старт, 
сменяеми акумулаторни батерии

Комуникация

Комуникационен порт USB порт (кабелът е 
включен в комплекта)

USB порт (кабелът е включен в 
комплекта)

USB порт (кабелът е 
включен в комплекта)

USB порт (кабелът е 
включен в комплекта)

Софтуер Компактдиск с Eaton UPS Companion (позволява безопасно изключване на системата, измерване на 
потреблението на енергия и конфигуриране на настройките на UPS устройството)

Защита на линия за данни Телефон/факс/модем/интернет и Ethernet
Стандарти

Безопасност и EMC IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB отчет, CE маркировка
Защита от пренапрежение IEC 61643-1
Размери В x Ш x Д и тегло

Размери В x Ш x Д 260 x 82 x 285 mm 260 x 82 x 285 mm 275 x 82 x 390 mm 275 x 82 x 390 mm

Тегло 6,6 kg 7,3 kg 9,9 kg 11,3 kg

Обслужване и поддръжка на клиенти

Гаранция 3 години гаранция, включително за акумулаторните батерии. Неограничена гаранция за свързаното 
компютърно оборудване (само за държавите от ЕС и Норвегия).

* Времената на резервно захранване са приблизителни и може да се различават в зависимост от оборудването, конфигурацията, възрастта на 
акумулаторната батерия, температурата и др.

Номера на части 650 850 1200 1600

Френски гнезда (FR) ELP650FR ELP850FR ELP1200FR ELP1600FR
Шуко гнезда (DIN) ELP650DIN ELP850DIN ELP1200DIN ELP1600DIN
IEC контакти ELP650IEC ELP850IEC ELP1200IEC ELP1600IEC
Аксесоари

Комплект за монтаж в 19” рак (2U) ELRACK ELRACK ELRACK ELRACK
Комплект за монтаж на стена ELWALL ELWALL ELWALL ELWALL

  3 гнезда със защита от 
пренапрежение и резервно 
захранване, 1 гнездо само със 
защита от пренапрежение

  1 гнездо EcoControl

  Защита на телефонна, интернет и 
Ethernet линия

   USB порт 

  Сменяеми акумулаторни батерии

  Бутон за нулиране на автоматичния 
изключвател

  4 гнезда със защита от 
пренапрежение и резервно 
захранване

  4 гнезда със защита от 
пренапрежение

  2 гнезда EcoControl (модели 
1200/1600)

  Защита на телефонна, интернет 
и Ethernet линия

  USB порт

  Сменяеми акумулаторни батерии

  Бутон за нулиране на 
автоматичния изключвател

Eaton Ellipse PRO 650 Eaton Ellipse PRO 1600 
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Eaton 5SC UPS
500/750/1000/1500 VA

Достъпна и надеждна защита за сървъри на малки 
фирми

UPS устройства с лесно управление

• Новият LCD интерфейс предоставя ясна информация за 
състоянието на основните параметри на UPS устройството, 
като входно и изходно напрежение, товар и ниво на заряда на 
акумулаторната батерия, както и приблизителното време на 
работа. Предлагат се също възможности за конфигуриране 
на изходно напрежение, звукова аларма и чувствителност.

•	 5SC предлага възможности за USB и серийно свързване. 
USB портът е съвместим с HID за автоматично интегриране в 
Windows, Mac OS и Linux.

• Софтуерът Eaton Intelligent Power Protector® (IPP), който 
се предоставя като стандарт, може да се използва за 
управление на захранването от точка до точка (USB/сериен) 
или мрежово чрез използване на IPP като прокси.

Надеждна защита на захранването

• Изходен сигнал с чиста синусоида: Когато работи в режим 
на акумулаторна батерия, 5SC осигурява висококачествен 
изходен сигнал за всяко свързано чувствително оборудване, 
като например активни PFC сървъри (с корекция на 
коефициента на мощността).

• Режимът на работа за повишаване и понижаване на 
напрежението („Buck and Boost“) коригира широк диапазон от 
колебания на входното напрежение чрез постоянно регулиране 
без използване на акумулаторни батерии и гарантира еднакво 
входно напрежение за защитаваните консуматори.

• По-издръжлива акумулаторна батерия с по-дълъг живот: 
Технологията за управление на акумулаторни батерии Eaton 
ABM® използва иновативна система на триетапно зареждане, 
която удължава живота на акумулаторната батерия с до 50%. 

Гъвкаво интегриране

• Малък размер за лесно интегриране дори в ограничени 
пространства (информационни терминали, банкомати, автомати 
за билети и др.) и до осем контакта за повече гъвкавост!

• Регулируема чувствителност на формата на сигнала за 
приспособяване на UPS устройството към конкретната среда 
(като например генераторен агрегат).

• Лесна смяна на акумулаторната батерия откъм предния панел 
за удължаване на живота на UPS устройството.                                                     

Гама 5SC 

LCD интерфейс

Идеално за защита на:

• сървъри тип „кула“
• NAS, мрежово оборудване
• банкомати, автомати за билети, 

информационни терминали

Мрежа и сървър
Еднофазни UPS устройства
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Номера на части 500 750 1000 1500
5SC 5SC500i 5SC750i 5SC1000i 5SC1500i

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 500 750 1000 1500
Номинални стойности (VA/W) 500 VA/350 W 750 VA/525 W 1000 VA/700 W 1500 VA/1050 W
Конструкция Кула Кула Кула Кула

Електрически характеристики
Технология Линейно-интерактивна, високочестотна (синусоида, усилвател + регулатор)

Диапазони на входно напрежение и честота без
използване на акумулаторни батерии 184–276 V, 45–55 Hz (50 Hz система), 55–65 Hz (60 Hz система)

Изходно напрежение и честота 230 V (+6/-10%) (може да се регулира на 220 V/230 V/240 V), 50/60 Hz +/-0,1% (автоматично разпознаване)

Свързвания

Входно 1 IEC C14 (10 A)
Изходни 4 IEC C13 (10 A) 6 IEC C13 (10 A) 8 IEC C13 (10 A) 8 IEC C13 (10 A)

Акумулаторни батерии
Стандартни времена на резервно захранване  
при 50 и 70% товар* 13/9 13/9 13/9 13/9

Управление на акумулаторната батерия ABM®, автоматично тестване на акумулаторната батерия, защита от дълбоко разреждане

Комуникация
Комуникационни портове 1 USB порт + 1 RS232 сериен порт (USB и RS232 портовете не могат да се използват едновременно)

Работни условия, стандарти и одобрения

Работна температура 0–35° C 0–35° C 0–35° C 0–35° C

Ниво на шума < 40 dB < 40 dB < 40 dB < 40 dB 

Безопасност IEC/EN 62040-1, UL 1778 

EMC, производителност IEC/EN 62040-2 

Одобрения CE, CB отчет (TÜV)

Размери В x Ш x Д/тегло
Размери 210 x 150 x 240 mm 210 x 150 x 340 mm 210 x 150 x 340 mm 210 x 150 x 410 mm
Тегло 6,6 kg 10,4 kg 11,1 kg 15,2 kg

Обслужване и поддръжка на клиенти

Гаранция 2 години 

1

2

Eaton 5SC 1500i

3

4

  Панел за смяна на 
акумулаторните батерии

 1 USB порт + 1 сериен порт 

 8 IEC 10 A гнезда

Eaton 5SC UPS

* Показаните времена на работа са при коефициент на мощност 0,7. Времената на резервно захранване са приблизителни и може да се различават в зависимост от оборудването, конфигурацията, 

възрастта на акумулаторната батерия, температурата и др.

 LCD интерфейс: 
  Ясна информация за състоянието и 

измерванията на UPS устройството



22 EATON Продукти и решения за енергийната инфраструктура 

Eaton 5P UPS
650/850/1150/1550 VA

Производителност и ефективност

• Енергийно ефективни UPS устройства: С оптимизиран 
електрически дизайн 5P осигурява до 98% ефективност, 
като намалява разходите за охлаждане и електроенергия.

• Изходен сигнал с чиста синусоида: Когато работи в режим 
на акумулаторни батерии, 5P осигурява висококачествен 
изходен сигнал за всяко свързано чувствително оборудване, 
като например активни PFC сървъри (с корекция на 
коефициента на мощността).

• Регулируемо допустимо отклонение и чувствителност: 
Потребителите могат да увеличат полезния живот на 
акумулаторната батерия, като разширят диапазона на входно 
напрежение или регулируемата чувствителност на формата 
на входния сигнал (чрез LCD дисплея или софтуера), за да 
приспособят UPS устройството към конкретна среда (като 
например генераторен агрегат).

Наличност и гъвкавост

•	 5P е наличен в конструкция тип „кула“ или „рак“ 1U, като 
осигурява ненадмината плътност на енергията с до 1,1 kW 
само в 1U.

• По-издръжлива акумулаторна батерия с по-дълъг живот: 
Технологията за управление на акумулаторни батерии ABM® на 
Eaton използва иновативна система на триетапно зареждане, 
която удължава живота на акумулаторната батерия с до 50%.

• Акумулаторните батерии могат да се сменят, без да се налага 
да се изключва свързаното оборудване. С опционален 
байпасен модул за поддръжка без изключване на 
захранването можете дори да смените целия UPS модул.

Налични в конструкция тип „кула“ и „рак“ 1U

Интуитивен LCD интерфейс

Eaton 5P е енергийно ефективно линейно-интерактивно 
UPS устройство с усъвършенстван LCD дисплей и 
функции за измерване на енергията. 

Управляемост 
• Новият графичен LCD дисплей предоставя ясна информация 

за състоянието и измерванията на UPS устройството на 
един екран (на седем езика). Подобрените възможности за 
конфигуриране са налични също и с помощта на лесни за 
използване клавиши за навигация.

•	 5P може да измерва консумацията на енергия, като показва 
стойностите в kWh на LCD дисплея и чрез софтуера за 
управление на захранването на Eaton.

• Функцията за управление на сегментите на товара позволява 
изключване според приоритета на второстепенното оборудване 
по време на прекъсване на електрозахранването, за да се увеличи 
времето на работа на акумулаторната батерия за основните 
устройства. Функцията за управление на сегментите на товара 
може да се използва също и за дистанционно рестартиране на 
блокирало мрежово оборудване или за управление на планови 
изключвания и последователни стартирания.

•	 5P предлага възможност за серийно и USB свързване, 
както и допълнителен слот за опционална комуникационна 
карта (включително SNMP/уеб карта или карта за релеен 
контакт). Към всяко UPS устройство е включен софтуерен 
пакет Intelligent Power® на Eaton, който е съвместим с всички 
основни операционни системи, включително софтуер за 
виртуализация, като например VMware и Hyper-V.

Идеално за защита на:

• сървъри
• мрежово оборудване
• устройства за съхранение

Мрежа и сървър
Еднофазни UPS устройства
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Номера на части 650 850 1150 1550

Кула 5P650i 5P850i 5P1150i 5P1550i
Рак 1U 5P650iR 5P850iR 5P1150iR 5P1550iR

 Графичен LCD дисплей:

–   Ясна информация за състоянието 
и измерванията на UPS 
устройството

–  Измерване на енергията

–  Подобрени възможности за 
 конфигуриране

–  Наличен на седем езика

  Панел за смяна на батериите 
(смяна без изключване на 
захранването)

*  Показаните времена на работа са при коефициент на мощност 0,7. Времената на резервно захранване са приблизителни и може да се различават в зависимост от оборудването, конфигурацията, възрастта 

на акумулаторната батерия, температурата и др.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 650 850 1150 1550

Номинални стойности (VA/W) 650 VA/420 W 850 VA/600 W 1150 VA/770 W 1550 VA/1100 W
Технология Кула или рак 1U Кула или рак 1U Кула или рак 1U Кула или рак 1U
Електрически характеристики
Технология Линейно-интерактивна, високочестотна (чиста синусоида, усилвател + регулатор)
Диапазони на входно напрежение и честота без 
използване на акумулаторни батерии

160–294 V (може да се регулира на 150–294 V) 47 до 70 Hz (50 Hz система), 56,5 до 70 Hz (60 Hz система), 40 Hz 
в режим на ниска чувствителност

Изходно напрежение и честота 230 V, може да се регулира на 200 V/208 V/220 V/230 V/240 V), 50/60 Hz +/-0,1 % (автоматично разпознаване)

Свързвания

Входно 1 IEC C14 (10 A)
Контакти на модел тип „кула“ 4 IEC C13 (10 A) 6 IEC C13 (10 A) 8 IEC C13 (10 A) 8 IEC C13 (10 A)
Контакти на модел тип „рак“ 1U 4 IEC C13 (10 A) 4 IEC C13 (10 A) 6 IEC C13 (10 A) 6 IEC C13 (10 A)

Група включени изходи 2 групи изходи

Акумулаторна батерия
Стандартни времена на резервно захранване при 
50 и 70% товар* 9/6 min 12/7 min 12/7 min 13/8 min

Управление на акумулаторната батерия
ABM® и метод на зареждане с компенсация на температурата (избираем от потребителя), автоматично 
тестване на акумулаторната батерия, защита от дълбоко разреждане

Комуникация

Комуникационни портове
1 USB порт + 1 RS232 сериен порт и релейни контакти (USB и RS232 портовете не могат да се използват 
едновременно), 1 клемен миниблок за дистанционно включване/изключване и дистанционно изключване 
на захранването

Комуникационен слот 1 слот за Network-MS, ModBus-MS или Relay-MS карта

Работни условия, стандарти и одобрения
Работна температура От 0 до 35° C От 0 до 35° C От 0 до 35° C От 0 до 40° C
Ниво на шума < 40 dB < 40 dB < 40 dB < 40 dB 
Безопасност IEC/EN 62040-1, UL 1778 
EMC, производителност IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 (производителност)
Одобрения CE, CB отчет (TÜV)
Размери В x Ш x Д/тегло
Модели тип „кула“ 230*150*345 mm/7,8 kg 230*150*345 mm/10,4 kg 230*150*345 mm/11,1 kg 230*150*445 mm/15,6 kg

Модели тип „рак“ 1U 43,2(1U)*438*364 mm/8,6 kg 43,2(1U)*438*509 mm/13,8 kg 43,2(1U)*438*509 mm/14,6 kg 43,2(1U)*438*554 mm/19,4 kg

Обслужване и поддръжка на клиенти
Гаранция 3 години за електрониката, 2 години за акумулаторните батерии

1

2

Eaton 5P 1550i UPS

3

4
5   Един USB порт + един сериен 

порт + конектор за 
дистанционно включване/
изключване и дистанционно 
изключване на захранването

  8 IEC 10 A гнезда 
(включително две групи 
управлявани гнезда)

 Слот за комуникационна карта

Eaton 5P UPS



Мрежа и сървър
Еднофазни UPS устройства
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Eaton 5130 UPS
1250/1750/2500/3000 VA 

Усъвършенствана защита на захранването за:

•  ИТ и мрежови среди

•  сървъри, мрежово оборудване

•  телекомуникационни, VoIP и защитни системи

Линейно-интерактивно UPS устройство

Най-високата производителност на захранване

•	 5130 защитава свързаното оборудване срещу пет от  
най-разпространените аномалии, свързани със захранването: 
прекъсвания, скокове, спадове, намалено напрежение и 
свръхнапрежение.

• Коефициент на мощност 0,9: повече реална мощност за 
защитените ви консуматори. Чрез предоставяне на повече 
реална изходна мощност 5130 захранва повече сървъри от 
други UPS устройства с еквивалентна номинална VA стойност 
и по-малък коефициент на мощност. 5130 е съвместим с 
цялото съвременно ИТ оборудване.

Ненадмината надеждност

• Функцията за управление на сегментите на товара позволява 
изключване според приоритета на второстепенното 
оборудване по време на прекъсване на електрозахранването, 
за да се увеличи времето на работа на акумулаторната 
батерия за основните устройства. Функцията за управление 
на сегментите на товара може да се използва също и 
за дистанционно рестартиране на блокирало мрежово 
оборудване или за управление на планови изключвания и 
последователни стартирания. 

• Можете да удължите времето на работа до няколко часа, 
като добавите до четири външни батерийни модула. Всеки 
външен батериен модул заема само 2U за повечето модели 
(3U за намалена дълбочина, модели 3000 VA).

• При батерии с възможност за смяна без изключване на 
захранването можете да смените батериен модул, без 
да прекъсвате дейностите в сървърното помещение или 
захранването на защитеното оборудване. С опционален 
байпасен модул за поддръжка без изключване на 
захранването можете дори да смените целия UPS модул.

Изключителна универсалност

•	 UPS устройството предлага възможност за монтаж в рак или 
като кула. В доставката са включени основа (за модели 2U) и 
комплект релси без доплащане за тях. 

• Моделът 2U е оптимизиран за монтаж в рак, но може лесно 
да се използва като кула. 3U устройството е оптимизирано 
за използване като кула или в плитки ракове, което го прави 
особено подходящо за ракове за телекомуникационно 
оборудване.

•	 5130 предлага възможност за серийна и USB комуникация, 
както и допълнителен слот за опционална комуникационна 
карта (включително SNMP/уеб карта, карта за релеен контакт), 
което позволява дистанционен мониторинг в най-различни 
мрежови среди.

•	 UPS устройството се предлага в комплект със софтуера 
Eaton Intelligent Power®, включително съвместим с SNMP 
софтуер за управление на захранването.

Монтаж в рак 2U
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Eaton 5130 UPS

ВРЕМЕНА НА РАБОТА 
НА АКУМУЛАТОРНИТЕ 
БАТЕРИИ*

Вътрешни  
акумулаторни батерии +1 EBM +2 EBM +3 EBM +4 EBM
75% товар 50% товар 75% товар 50% товар 75% товар 50% товар 75% товар 50% товар 75% товар 50% товар

PW5130i1250-XL2U 13 20 52 105 90 175 125 225 175 300
PW5130i1750-XL2U 9 14 33 60 55 100 80 145 105 180
PW5130i2500-XL2U 10 17 50 85 80 130 130 210 180 290
PW5130i3000-XL2U/3U 9 15 38 60 70 100 90 150 120 210

1. Панел за смяна на 
акумулаторните батерии

2. Сегменти на товара

3. USB и серийни портове + RPO/
ROO конектор

4. Слот за комуникационна карта

5. LED потребителски интерфейс

6. EBM конектор

* Показаните времена на работа са при коефициент на мощност 0,7. Времената на резервно захранване са приблизителни и може да се различават в зависимост от оборудването, конфигурацията, възрастта  

на акумулаторната батерия, температурата и др.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Общи

LED индикатори 13 LED индикатора за състоянието

Топология Линейно-интерактивна

Диагностика
Пълно самотестване на системата при 
включване на захранването

Време на превключване Обикновено 1–4 ms

ROO/RPO
Конектор за аварийно спиране в задната 
част (за дистанционно включване/
изключване и изключване на захранването)

Комплект релси/вертикална 
стойка

Включени в комплекта на всички 
устройства

Електрически вход

Номинално напрежение 230 Vac

Диапазон на напрежението* 160–294 V

Честота 50/60 Hz

Диапазон на честотата 47–70 Hz за работа на 50 Hz 
56,5–70 Hz за работа на 60 Hz

Номинални стойности за отделния 
автоматичен изключвател

700–2000 VA: 10 A 
3000 VA: 16 A

Електрически изход

Коефициент на мощност 0,9
За регулиране на напрежението 
на електрическата мрежа

184–265 Vac

За регулиране на напрежението 
на акумулаторната батерия

-10%, +6% от номинала

Ефективност Нормален или линеен режим: > 94%

Защита от свръхток Лимит на електронния ток

Коефициент на амплитудата на 
товара 3:1

Сегменти на товара
Две групи по две поотделно управлявани 
изходни розетки

Акумулаторна батерия

Смяна на акумулаторната 
батерия

Вътрешни акумулаторни батерии за 
смяна без изключване на захранването

Акумулаторна батерия за 
стартиране

Позволява стартиране на UPS устройството 
без захранване от електрическата мрежа

Комуникации

Сериен порт RS-232 (RJ45) порт

USB порт
Като стандарт (HID), за комуникация с 
Windows XP/Vista 

Опционални комуникационни 
карти

Карти с MS формат (Network или Relay)

Кабели Кабелите за RS 232 и USB комуникационните 
портове са включени в комплекта

Софтуер за управление на 
захранването

Компактдиск със софтуерния пакет на 
Eaton (в комплект с UPS устройството)

Екологични данни

Маркировки за безопасност CE; C-Tick; TÜVus
Съответствие с изискванията за 
безопасност

IEC/EN 62040-1, UL 1778

EMC съответствие IEC/EN 62040-2 EN 50091-2 клас B

Работна температура От 0° C до +40° C

Температура на съхранение От -15° C до +50° C

Относителна влажност 20–95% без кондензация

Акустичен шум Макс. 45 dBA
Таблица за разсейване на топлината (акумулаторната батерия е напълно 
заредена)

Модел 5130 Линеен режим, BTU/час Батериен режим, BTU/час

1250 VA 250 1,682

1750 VA 348 2,340

2500 VA 490 2,559

3000 VA 588 3,071

Описание Номер на част
Номинални  
стойности (VA/W)

Входно  
свързване Изходни розетки Размери В x Ш x Д, mm Тегло, kg

PW5130i1250-XL2U 103006590-6591 1250/1150 IEC C14-10A (8) IEC-C13-10A 86 x 441 x 509 24,3

PW5130i1750-XL2U 103006591-6591 1750/1600 IEC C14-10A (8) IEC-C13-10A 86 x 441 x 509 26,6

PW5130i2500-XL2U 103006592-6591 2500/2250 IEC C20-16A
(1) IEC-C19-16A 
(8) IEC-C13-10A

86 x 441 x 634 33,8

PW5130i3000-XL2U 103006593-6591 3000/2700 IEC C20-16A
(1) IEC-C19-16A 
(8) IEC-C13-10A

86 x 441 x 634 33,8

PW5130i3000-XL3U 103006594-6591 3000/2700 IEC C20-16A
(1) IEC-C19-16A 
(8) IEC-C13-10A

131 x 441 x 484 34,3

Допълнителни батерийни модули

PW5130N1750-EBM2U 103006587-6591 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 86 x 441 x 509 30,4

PW5130N3000-EBM2U 103006589-6591 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 86 x 441 x 634 41,7

PW5130N3000-EBM3U 103006588-6591 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 131 x 441 x 484 41,7

1 5 2
4

3

6
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Eaton 5PX UPS 
1500/2200/3000 VA

Възможност за трансформиране  
рак/кула

Изключителна ефективност, управляемост и 
възможности за измерване на енергията за ИТ 
мениджъри

Управляемост
• Новият графичен LCD дисплей предоставя ясна информация 

за състоянието и измерванията на UPS устройството на 
един екран (на седем езика). Подобрените възможности за 
конфигуриране са налични също и с помощта на лесни за 
използване клавиши за навигация.

• За първи път в отрасъла 5PX може да измерва консумацията 
на енергия чак до управляваните групи изходи. Стойностите 
в kWh могат да се наблюдават върху LCD дисплея или чрез 
софтуерния пакет Intelligent Power® на Eaton.

• Функцията за управление на сегментите на товара позволява 
изключване според приоритета на второстепенното оборудване, 
за да се увеличи времето на работа на акумулаторната батерия за 
основните устройства. Функцията за управление на сегментите на 
товара може да се използва също и за дистанционно рестартиране 
на блокирало мрежово оборудване или за управление на планови 
изключвания и последователни стартирания.

•	 5PX предлага възможност за серийно и USB свързване, както 
и допълнителен слот за опционална комуникационна карта 
(включително SNMP/уеб карта или карта за релеен контакт). 
Към всяко UPS устройство е включен софтуерът Intelligent 
Power® на Eaton, който е съвместим с всички основни 
операционни системи, включително софтуер за виртуализация, 
като например VMware и Hyper-V.

Производителност и ефективност
• С оптимизиран електрически дизайн 5PX може да осигурява 

до 99% ефективност, като намалява разходите за охлаждане и 
електроенергия.

• С коефициент на мощност 0,9 5PX осигурява повече реална 
изходна мощност. Устройството захранва повече сървъри от 
други UPS устройства с еквивалентни номинални VA стойности 
и по-малки коефициенти на мощност. 5PX е съвместим с 
цялото съвременно ИТ оборудване.

• Когато работи в режим на акумулаторни батерии, 5PX 
осигурява висококачествен изходен сигнал за всяко свързано 
чувствително оборудване, като например активни PFC сървъри 
(с корекция на коефициента на мощността).

Наличност и гъвкавост
•	 5PX се предлага в трансформируема версия тип рак/кула – 

основата и комплектът релси са включени в доставката на 
всички модели без доплащане.

• По-издръжлива акумулаторна батерия с по-дълъг живот: 
Технологията за управление на акумулаторни батерии ABM® на 
Eaton използва иновативна система на триетапно зареждане, която 
презарежда батерията само при нужда и по този начин тя търпи 
по-малка степен на корозия, което удължава живота ѝ с до 50%.

• Акумулаторните батерии могат да се сменят, без да се налага 
да се изключва свързаното оборудване. С опционален 
байпасен модул за поддръжка без изключване на захранването 
можете дори да смените целия UPS модул.

• Съществува възможност да се добави също и допълнително 
време на работа чрез до четири външни батерийни модула 
със смяна без изключване на захранването, които при 
нужда могат да поддържат работата на системите часове 
наред. Допълнителните батерийни модули се разпознават 
автоматично от UPS устройството.

Интуитивен LCD дисплей за лесно конфигуриране  
и управление

Усъвършенствана защита за: 

• сървъри
• превключватели
• рутери
• устройства за съхранение

Мрежа и сървър
Еднофазни UPS устройства
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  1 USB порт + 1 сериен порт + входове 
за дистанционно включване/изключване 
и дистанционно изключване на 
захранването

  Конектор за външна акумулаторна 
батерия (EBM) 

  8 IEC 10 A + 1 IEC 16 A гнезда с 
измерване на енергията (включително 
4 програмируеми гнезда)

 Слот за комуникационна карта

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1500 2200 3000

Номинални стойности (VA/W) 1500 VA/1350 W 2200 VA/1980 W 3000 VA/2700 W
Конструкция RT2U (кула/рак 2U) RT2U (кула/рак 2U) RT2U и RT3U

Електрически характеристики
Технология Линейно-интерактивна, високочестотна (чиста синусоида, усилвател + регулатор)
Диапазони на входно напрежение и честота без 
използване на акумулаторни батерии

160–294 V (може да се регулира на 150–294 V) 47 до 70 Hz (50 Hz система), 56,5 до 70 Hz (60 Hz система), 40 Hz в 
режим на ниска чувствителност

Изходно напрежение и честота 230 V (+6/-10%) (може да се регулира на 200 V/208 V/220 V/230 V/240 V), 50/60 Hz +/-0,1% (автоматично разпознаване)

Свързвания
Входно 1 IEC C14 (10 A) гнездо 1 IEC C20 (16 A) гнездо 1 IEC C20 (16 A) гнездо
Изходни 8 IEC C13 (10 A) 8 IEC C13 (10 A) гнезда 

1 IEC C19 (16 A) гнездо
8 IEC C13 (10 A) гнезда 
1 IEC C19 (16 A) гнездо

Гнезда с дистанционно управление 2 групи по 2 IEC C13 (10 A)
Допълнителни контакти с HS MBP 4 FR/шуко гнезда или 3 BS гнезда или 6 IEC 10 A гнезда или клемни блокове (версия HW)
Допълнителни контакти с FlexPDU 8 FR/шуко гнезда или 6 BS гнезда или 12 IEC 10 A гнезда

Акумулаторни батерии
Стандартни времена на резервно захранване за 50 и 70% 
товар*
5PX 19/11 min 15/8 min 14/9 min
5PX + 1 EBM 90/54 min 60/35 min 66/38 min
5PX + 4 EBM 285/180 min 210/125 min 213/121 min
Управление на акумулаторната батерия ABM® и метод на зареждане с компенсиране на температурата (избираем от потребителя), автоматичен тест 

на батерията, защита от дълбоко разреждане, автоматично разпознаване на външни батерийни модули

Интерфейси
Комуникационни портове 1 USB порт + 1 RS232 сериен порт и релейни контакти (USB и RS232 портовете не могат да се използват едновременно) 

+ 1 клемен миниблок за дистанционно включване/изключване и дистанционно изключване на захранването

Слотове за комуникационни карти 1 слот за NMC Minislot карта (включен във версиите Netpack) или NMC ModBus/JBus или MC Contacts/Serial

Работни условия, стандарти и одобрения
Работна температура От 0 до 40° C
Ниво на шума < 45 dBA < 45 dBA < 50 dBA
Производителност – безопасност – EMC IEC/EN 62040-1 (безопасност), IEC/EN 62040-2 (EMC), IEC/EN 62040-3 (производителност),

Одобрения CE, CB отчет, TÜV

Размери Ш x Д x В/тегло
Размери на UPS устройството 441 x 522 x 86,2 (2U) mm 441 x 522 x 86,2 (2U) mm 441 x 647 x 86,2 (RT2U) mm 

441 x 497 x 130,7 (RT3U) mm
Тегло на UPS устройството 27,6 kg 28,5 kg 38,08 (RT2U) – 37,33 (RT3U)
Размери на EBM Същите като на UPS устройството
Тегло на EBM 32,8 kg 32,8 kg 46,39 (RT2U) – 44,26 (RT3U)

Обслужване и поддръжка на клиенти
Гаранция 3 години за електрониката, 2 години за акумулаторните батерии
* Показаните времена на работа са при коефициент на мощност 0,7. Времената на резервно захранване са приблизителни и може да се различават в зависимост от оборудването, конфигурацията, възрастта на 

акумулаторната батерия, температурата и др.

Номера на части 1500 1500 Netpack* 2200 2200 Netpack* 3000 (RT3U) 3000 Netpack* (RT2U)

UPS 5PX1500iRT 5PX1500iRTN 5PX2200iRT 5PX2200iRTN 5PX3000iRT3U 5PX3000iRTN

EBM 5PXEBM48RT 5PXEBM48RT 5PXEBM48RT 5PXEBM48RT 5PXEBM72RT3U 5PXEBM72RT2U
* Карта за мрежово управление е включена като стандарт във версиите Netpack

Eaton 5PX UPS

Eaton 5PX 3000i RT2U

  Графичен LCD дисплей:

 – Ясна информация за състоянието  
       и измерванията на UPS устройството 
 – Подобрени възможности за конфигуриране 
 – Наличен на 7 езика

  Панел за смяна на батериите (смяна без 
изключване на захранването)
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Eaton 9130 UPS
700/1000/1500/2000/3000/5000/6000 VA

Усъвършенствана защита на захранването за:

• ИТ и мрежови среди
• сървъри, мрежово оборудване
• телекомуникационни, VoIP и защитни системи
• медицински системи
• системи за диагностика и медицински скрининг
• архиви с досиета на пациенти
• производствени системи
• производство на чипове
• фармацевтично производство
• химична обработка

UPS с двойно преобразуване

Най-високата производителност на захранване

• Топология за двойно преобразуване. 9130 следи непрекъснато 
условията на захранване и регулира напрежението и 
честотата. Дори и при наличие на най-тежките проблеми със 
захранването, изходната мощност на UPS устройството остава 
в рамките на 3% от номиналното напрежение.

• Повече реална мощност. Високият коефициент на мощност 
от 0,9 позволява на 9130 да предоставя пълния си капацитет 
на мощност на съвременното ИТ оборудване.

• Най-високата ефективност за намаляване на разходите за 
електроенергия и охлаждане. 9130 може да предоставя до 
95% ефективност в онлайн режим на двойно преобразуване 
и до 98% в режим на висока ефективност.

Ненадмината надеждност

• Вътрешният байпас позволява непрекъснатост на подаваното 
захранване в случай на вътрешна неизправност; наличен е 
и байпас за поддръжка (като опция) за лесна смяна на UPS 
устройството без изключване на захранването на основните 
системи.

• По-издръжлива акумулаторна батерия с по-дълъг живот. 
Технологията за управление на акумулаторни батерии 
ABM® на Eaton използва иновативна система на триетапно 
зареждане, която презарежда батерията само при нужда и 
по този начин тя търпи по-малка степен на корозия, което 
удължава живота ѝ с до 50%.

• Акумулаторните батерии могат да се сменят, без да се налага 
да се изключва свързаното оборудване. 

• Възможност да се добави допълнително време на работа 
чрез до четири външни батерийни модула със смяна без 
изключване на захранването, които при нужда могат да 
поддържат работата на системите часове наред.

• Позволява удължено време на работа на основното 
оборудване по време на прекъсване на електрозахранването 
чрез методично дистанционно изключване на второстепенните 
системи и процеси благодарение на функцията за управление 
на сегментите на товара (налични до 3 kVA).

Изключителна универсалност

• Една платформа, два фактора, десетки опции за избор. До 
3000 VA UPS мощност е събрана само в 2U пространство в 
рака. Опцията тип „кула“ е с размер приблизително колкото 
съвременен компактен компютър.

• Подобрена възможност за конфигуриране чрез многоезиков 
графичен дисплей с лесна навигация.

• Дистанционно наблюдение. 9130 се доставя в комплект 
с компактдиск със софтуера Eaton Intelligent Power®, 
включително съвместим с SNMP софтуер за управление на 
захранването, който осигурява контрол и видимост върху 
всички ваши UPS системи.

• Опции за свързване се предлагат за почти всяка мрежова среда.

Многоезичен LCD дисплей 

Мрежа и сървър
Еднофазни UPS устройства
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Общи

Потребителски 
интерфейс

Графичен LCD дисплей със синя подсветка и текст 
на английски, френски, немски, руски и испански

LED индикатори Четири LED индикатора за състоянието
Топология Истинска онлайн, двойно преобразуване
Диагностика Пълно самотестване на системата
UPS байпас Автоматичен байпас

Комплект релси Включен в комплекта на всички устройства за 
монтаж в рак

Електрически вход
Номинално напрежение 220–240 V
Диапазон на напрежениетоДо 120–276 VAC (в зависимост от нивото на товара)
Диапазон на честотата 40–70 Hz (50/60 Hz)
Електрически изход
Коефициент на мощност 0,9

Напрежение ±3% от номиналната регулация (за електрическата 
мрежа и батерията)

Eaton 9130 UPS

Регулиране на честотата ±3 Hz онлайн
Коефициент на 
амплитудата на товара 3 към 1

Комуникации
Портове RS-232 и съвместим с HID USB порт като стандарт
Релеен контакт Стандартна обща аларма

Опционални 
комуникационни карти 
(BD/MS слот)

SNMP/уеб карта за мониторинг в SNMP-базирани 
мрежи. Релейна карта за дистанционно 
изключване на системи IBM AS/400. MODBUS за 
интегриране в промишлена среда.

Екологични данни
Маркировки за 
безопасност и EMC IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, CE маркировка

Акустичен шум < 50 dB
Работна температура на 
околната среда От 0° C до +40° C

Температура на 
съхранение

От -20° C до +40° C с акумулаторни батерии и  
-25° C до +55° C без акумулаторни батерии

Относителна влажност 5–90% без кондензация

Описание Номер на част
Номинални 
стойности (VA/W)

Входно 
свързване Изходни розетки Размери В x Ш x Д, mm Тегло, kg

Модели тип „кула“
PW9130i700T 103006433-6591 700/630 C14 (6) C13 230 x 160 x 350 12,2
PW9130i1000T-XL 103006434-6591 1000/900 C14 (6) C13 230 x 160 x 380 14,5
PW9130i1500T-XL 103006435-6591 1500/1350 C14 (6) C13 230 x 160 x 430 19,0
PW9130i2000T-XL 103006436-6591 2000/1800 C14 (8) C13, (1) C19 325 x 214 x 410 34,5
PW9130i3000T-XL 103006437-6591 3000/2700 C20 (8) C13, (1) C19 325 x 214 x 410 34,5
PW9130i5000T-XL 103007841-6591 5000/4500 Твърда връзка Твърда връзка 574 x 244 x 542 75,5
PW9130i6000T-XL 103007842-6591 6000/5400 Твърда връзка Твърда връзка 574 x 244 x 542 75,5
Допълнителни батерийни модули тип „кула“
PW9130N1000T-EBM 103006438-6591 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 230 x 160 x 380 18,5
PW9130N1500T-EBM 103006439-6591 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 230 x 160 x 430 24,3
PW9130N3000T-EBM 103006440-6591 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 325 x 214 x 410 50,0
PW9130N6000T-EBM 103007843-6591 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 574 x 244 x 542 111
Модели тип „рак“
PW9130i1000R-XL2U 103006455-6591 1000/900 C14 (6) C13 86,5 x 438 x 450 16
PW9130i1500R-XL2U 103006456-6591 1500/1350 C14 (6) C13 86,5 x 438 x 450 19
PW9130i2000R-XL2U 103006457-6591 2000/1800 C14 (8) C13, (1) C19 86,5 x 438 x 600 29
PW9130i3000R-XL2U 103006463-6591 3000/2700 C20 (8) C13, (1) C19 86,5 x 438 x 600 29,5
Допълнителни батерийни модули тип „рак“
PW9130N1000R-EBM2U 103006458-6591 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 86,5 x 438 x 450 22,1
PW9130N1500R-EBM2U 103006459-6591 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 86,5 x 438 x 450 28,1
PW9130N3000R-EBM2U 103006460-6591 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 86,5 x 438 x 600 41,1

ВРЕМЕНА НА РАБОТА 
НА АКУМУЛАТОРНИТЕ 
БАТЕРИИ*

Вътрешни 
акумулаторни батерии +1 EBM +2 EBM +3 EBM +4 EBM
75% товар 50% товар 75% товар 50% товар 75% товар 50% товар 75% товар 50% товар 75% товар 50% товар

Модели тип „рак“
PW9130i1000R-XL2U 13 22 55 82 103 186 151 250 223 312
PW9130i1500R-XL2U 11 18 47 81 83 143 126 208 195 262
PW9130i2000R-XL2U 13 24 63 95 118 190 170 242 221 345
PW9130i3000R-XL2U 8 14 34 62 70 92 96 156 130 211
Модели тип „кула“

PW9130i700T-XL 12 19 Не е 
приложимо

Не е 
приложимо

Не е 
приложимо

Не е 
приложимо

Не е 
приложимо

Не е 
приложимо

Не е 
приложимо

Не е 
приложимо

PW9130i1000T-XL 13 22 55 82 103 186 151 250 223 312
PW9130i1500T-XL 11 18 47 81 83 143 126 208 195 262
PW9130i2000T-XL 21 34 81 130 145 198 184 293 248 431
PW9130i3000T-XL 12 20 49 79 90 143 134 180 165 240
PW9130i5000T-XL 20 34 81 136 153 232 217 328 273 477
PW9130i6000T-XL 16 27 66 107 120 194 178 267 231 372

2

*  Показаните времена на работа са при коефициент на мощност 0,7. Времената на резервно захранване са приблизителни и може да се различават в зависимост от оборудването, конфигурацията, възрастта на 

акумулаторната батерия, температурата и др.

6 4 3 7

 Многоезичен графичен LCD дисплей

  Панел за смяна на акумулаторните 
батерии

 1 USB порт + 1 сериен порт

 1 релеен контакт + 1 EPO конектор

 Конектор за батериен модул EBM

 Сегменти на товара

 Слот за комуникационна карта
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Eaton EX 1500

Eaton EX
700/1000/1500 VA

Двойно преобразуване (онлайн)

Максимална наличност

•	 Топология: онлайн UPS устройство с двойно преобразуване, 
автоматичен байпас и корекция на коефициента на мощността.

•	 Powershare: контактните гнезда на Eaton EX се управляват 
поотделно за осигуряване на разтоварване за увеличаване 
на времето на резервно захранване и предоставяне на 
възможност за дистанционно рестартиране и последователно 
стартиране като стандарт.

•	 Непрекъснато захранване: акумулаторни батерии за смяна 
без изключване на захранването. Модулът HotSwap MBP 
(байпас за поддръжка) позволява на UPS устройството да 
бъде сменено без прекъсване на електрозахранването.

•	 Продължителни времена на резервно захранване: 1 до 4 
батерийни модула EXB могат да се добавят към Eaton EX.

Минимална обща цена на притежание

•	 Лесна работа: LCD дисплеят ви предоставя достъп до 
широк набор от измервания и менюта за настройка.

•	 Дистанционен контрол: софтуерът Eaton Intelligent Power® 
предлага обширни възможности за комуникация, включително: 
SNMP и HTML, ModBus/JBus и релейни контакти.

Цялостна гъвкавост

Eaton EX притежава ненадмината гъвкавост.

•	 Конструкция: EX 700 до 1500 се предлагат с конструкция 
тип „кула“, а RT2U с трансформируема конструкция рак/кула 
(съвместима с плитки ракове).

•	 Свързвания: с FlexPDU и HotSwap MBP моделите RT2U 
могат да се свържат чрез гнезда или клемни блокове.  
Те могат да се инсталират според нуждите отстрани или 
отгоре на устройството.

•	 Съвместим с товари с висок коефициент на мощност: 
Eaton EX е разчетен за коефициент на мощност 0,9 (700 
VA/630 W, 1000 VA/900 W, 1500 VA/1350 W).

•	 Комуникация: EX включва серийни и USB портове, както 
и конектор за дистанционно включване/изключване и 
допълнителен слот за опционални комуникационни карти. 
UPS устройството се доставя в комплект със софтуера Eaton 
Intelligent Power®.

Идеална защита за: 

• сървъри, оборудване за съхранение на данни и 
мрежово оборудване

• телефония – VoIP
• медицинско оборудване – промишлени процеси

Мрежа и сървър
Еднофазни UPS устройства
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 700 1000 – 1000 RT2U 1500 – 1500 RT2U
Номинални стойности (VA/W) 700 VA/630 W 1000 VA/900 W (1) 1500 VA/1350 W (1)
Конструкция Миникула Миникула или RT2U (кула/рак 2U)
Електрически характеристики
Архитектура Онлайн, с двойно преобразуване, автоматичен байпас и корекция на коефициента на мощността

Диапазони на входно напрежение и честота 
без използване на акумулаторни батерии

100/120/140/160 V до 284 V – 40 до 70 Hz за ниво на товара < 20%/< 33%/< 66%/>= 66% от номиналната изходна 
стойност

Изходно напрежение и честота 230 V (може да се регулира на 200/208/220/240/250 V), 50/60 Hz автоматично избиране или режим на честотен 
преобразувател (2)

Свързвания
Входно 1 IEC C14 (10 A) гнездо

Изходни 6 IEC C13 (10 A) гнезда
Powershare гнезда с дистанционно управление 2 независими групи: 2 + 1 IEC C13 (10 A) гнезда
Допълнителни контакти с  
HotSwap MBP FR/DIN/BS/IEC/HW 4 FR/шуко гнезда или 3 BS гнезда или 6 IEC 10 A гнезда или клемни блокове (версия HW)

Допълнителни контакти с FlexPDU FR/DIN/BS/IEC 8 FR/шуко гнезда или 6 BS гнезда или 12 IEC 10 A гнезда
Акумулаторна батерия
Стандартни времена на резервно захранване за 50 и 70% товар (4)
EX 16 min/10 min 18 min/12 min 13 min/9 min
EX + 1 EXB / 75 min/50 min 50 min/35 min
EX + 4 EXB / 250 min/200 min 180 min/120 min
Управление на акумулаторната батерия Автоматично ежеседмично тестване (периодът може да се регулира от LCD дисплея или в доставения 

софтуер), автоматично разпознаване на външни батерийни модули => постоянно увеличаване на времето на 
резервно захранване + защита от дълбоко разреждане

Интерфейси

Индикатори и дисплей 3 LED индикатора + регулируем многоезичен дисплей: показване на измервания, достъп до менюта за 
управление и настройка

Комуникационни портове 1 USB порт + 1 RS232 сериен порт и релейни контакти (3) + 1 клемен миниблок за дистанционно включване/
изключване и аварийно спиране

Слотове за комуникационни карти 1 слот за NMC Minislot карта (включен във версията Netpack) или NMC ModBus/JBus или MC Contacts/Serial
Работни условия, стандарти и одобрения
Работна температура, ниво на шума От 0° C до 40° C непрекъсната, 45 dBA
Производителност – безопасност – EMC IEC/EN 62 040-1, IEC/EN 62 040-2, IEC/EN 62 040-3 (VFI-SS-113), IEC/EN 60 950-1 (RD)
Одобрения CE, TÜV GS, CB отчет, cTÜV-US
Размери (В x Ш x Д)/тегло
EX 242 x 153 x 440 mm/12,5 kg 242 x 153 x 440 mm/15 kg 242 x 153 x 490 mm/18 kg

EX (конструкция RT2U) / 86,5 x 438 x 483 mm/18 kg 86,5 x 438 x 483 mm/20,5 kg

EX EXB / 242 x 153 x 440 mm/21 kg
EX EXB (конструкция RT2U) / 86,5 x 438 x 483 mm/24,5 kg
Обслужване и поддръжка на клиенти
2 години гаранция Стандартна замяна на продукта, включително на акумулаторната батерия
Гаранция+ Опционална 3-годишна гаранция (зависи от държавата; посетете www.eaton.eu/powerquality)
1: Максимална номинална мощност с батерийни модули EXB: Eaton EX 1000 = 800 W, Eaton EX 1500 =1200 W. 2: Номиналната мощност намалява с 15%, когато се използва като честотен преобразувател. 
3: USB и серийните RS232 портове не могат да се използват едновременно. 4: Показаните времена на работа са при коефициент на мощност 0,7. Времената на резервно захранване са приблизителни и 
може да се различават в зависимост от оборудването, конфигурацията, възрастта на акумулаторната батерия, температурата и др.

  1 USB порт + 1 сериен порт + входове за 
дистанционно включване/изключване и аварийно 
спиране.

  Конектор за батериен модул EXB. 

  8 IEC 10 A гнезда, включително 4 програмируеми 
гнезда Powershare.

 Слот за комуникационна карта.

EX 1500 RT2U

Eaton EX UPS

Номера на части 700 1000 1500

EX 68 180 68 181 68 183
EX (конструкция RT2U, включва комплект за 
монтаж в рак) / 68 182 68 184

EX EXB / 68 185 68 185
EX EXB (конструкция RT2U, включва 
комплект за монтаж в рак) / 68 186 68 186

 Многоезичен LCD дисплей 
 – 6 езика, 
 – показва измервания, 
 – показва аларми, 
 –  достъп до менютата за управление  

и настройка.

  Панел за смяна на батериите (смяна без 
изключване на захранването)
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Eaton 9SX UPS 
5/6/8/11 kVA

Високопроизводително онлайн UPS устройство  
с двойно преобразуване

Производителност и ефективност

• Топология за двойно преобразуване. Eaton 9SX следи 
непрекъснато условията на захранване и регулира 
напрежението и честотата. 

• С до 95% ефективност в онлайн режим на двойно 
преобразуване 9SX осигурява най-високото ниво на 
ефективност в класа си за намаляване на разходите за 
електроенергия и охлаждане.

• С коефициент на мощност 0,9 9SX предоставя 28% 
повече мощност от другите UPS устройства в своя клас. 
Устройството захранва повече сървъри от други UPS 
устройства с еквивалентни номинални VA стойности и по-
малки коефициенти на мощност.

Наличност и гъвкавост

• Вътрешният байпас позволява непрекъснатост на 
подаваното захранване в случай на вътрешна неизправност. 
Акумулаторните батерии могат да се сменят откъм предния 
панел, без да се изключва захранването на основните системи.

• С трансформируемата конструкция тип рак/кула 9SX може да 
се монтира във всякаква среда (комплектът за монтаж в рак 
се предоставя като стандарт заедно с версиите RT).

• По-издръжлива акумулаторна батерия с по-дълъг живот: 
Технологията за управление на акумулаторни батерии ABM® на 
Eaton използва иновативна техника на триетапно зареждане, 
която удължава живота на акумулаторната батерия с до 50%.

• Съществува възможност да се добави също и допълнително 
време на работа чрез до 12 външни батерийни модула 
със смяна без изключване на захранването, които при 
нужда могат да поддържат работата на системите часове 
наред. Допълнителните батерийни модули се разпознават 
автоматично от UPS устройството.

Управляемост

• Новият графичен LCD дисплей предоставя ясна информация 
за състоянието и измерванията на UPS устройството на един 
екран (на седем езика). Положението на LCD дисплея може 
да се регулира, така че да предоставя най-добрия ъгъл на 
виждане при използване като кула или в рак.

•	 9SX може да измерва консумацията на енергия. Стойностите 
в kWh могат да се наблюдават на LCD дисплея или чрез 
софтуерния пакет Intelligent Power® на Eaton.

• Функцията за управление на сегментите на товара позволява 
изключване според приоритета на второстепенното 
оборудване, за да се увеличи времето на работа на 
акумулаторната батерия за основните устройства. Тя може 
да се използва също и за дистанционно рестартиране 
на блокирало оборудване или за управление на планови 
изключвания и последователни стартирания.

•	 9SX предлага възможност за серийно, USB и релейно 
свързване (4 сухи контакта), както и допълнителен слот за 
опционална карта (Modbus, Network или Relay). 9SX също 
така предоставя функция за дистанционно изключване 
на захранването. Към всяко UPS устройство е включен 
софтуерът Intelligent Power® на Eaton.

LCD дисплеят на 9SX се накланя на 45° 
за по-лесно виждане

Усъвършенствана защита за:

• инфраструктура – промишлена и медицинска

• ИТ, мрежово и телекомуникационно оборудване и 
оборудване за съхранение

9SX 11 kVA

Мрежа и сървър
Еднофазни UPS устройства

9SX е UPS 
устройство,
сертифицирано по
Energy Star®
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Eaton 9SX UPS

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 5 kVA 6 kVA 8 kVA 11 kVA

Номинални стойности (kVA/kW) 5 kVA/4,5 kW 6 kVA/5,4 kW 8 kVA/7,2 kW 11 kVA/10 kW
Електрически характеристики

Технология Онлайн с двойно преобразуване и система за корекция на коефициента на мощността (PFC)
Номинално напрежение 200/208/220/230/240 V 200/208/220/230/240/250 V
Диапазон на входното напрежение 176–276 V без намаляване на номиналните стойности (до 100–276 V с намаляване на номиналните стойности)
Изходно напрежение/THDU 200/208/220/230/240 V +/-1%; THDU < 2% 200/208/220/230/240/250 V +/-1%; THDU < 2%
Диапазон на входна честота/THDI 40–70 Hz, 50/60 Hz автоматично избиране, честотен преобразувател като стандарт, THDI < 5%
Ефективност До 94% в онлайн режим, 98% в режим на висока ефективност До 95% в онлайн режим, 98% в режим на висока ефективност
Коефициент на амплитудата/ток на късо съединение 3:1/90 A 3:1/90 A 3:1/120 A 3:1/150 A
Капацитет на претоварване 102–110%: 120 s, 110–125%: 60 s, 125–150%: 10 s, > 150%: 500 ms 102–110%: 120 s, 110–125%: 60 s, 125–150%: 10 s, > 150%: 900 ms
Свързвания

Входно Клемен блок (до 10 mm2) Клемен блок (до 16 mm2)
Изходни Клемен блок + 2 управлявани групи по 4 IEC C13 (10 A) + 2 IEC C19 (16 A) Клемен блок
Акумулаторни батерии

Стандартни времена на резервно захранване при 50 и 70% товар*
9SX 13/10 min 11/8 min 15/10 min 9/5 min

9SX + 1 EBM 60/40 min 48/34 min 38/25 min 22/15 min

9SX + 4 EBM 220/150 min 170/120 min 120/82 min 80/55 min

Управление на акумулаторната батерия ABM® и метод на зареждане с компенсиране на температурата (избираем от потребителя), автоматичен тест на батерията, защита от дълбоко 
разреждане, автоматично разпознаване на външни батерийни модули.

Комуникация

Комуникационни портове 1 USB порт, 1 RS232 сериен порт (USB и RS232 портовете не могат да се използват едновременно), 4 сухи контакта (DB9), 1 клемен миниблок за 
дистанционно включване/изключване и 1 за дистанционно изключване на захранването.

Комуникационен слот 1 слот за Network-MS, ModBus-MS или Relay-MS карта.
Работни условия, стандарти и одобрения

Работна температура От 0 до 40° C непрекъсната
Ниво на шума < 45 dB < 45 dB < 48 dB < 50 dB
Безопасност IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
EMC, производителност IEC/EN 62040-2, FCC клас A, IEC/EN 62040-3 (производителност)
Одобрения CE, CB отчет (TÜV), UL
Размери В x Ш x Д/тегло

UPS 440(19’’)*130(3U)*685 mm/48 kg 440(19’’)*130(3U)*685 mm/48 kg 440(19’’)*260(6U)*700 mm/84 kg 440(19’’)*260(6U)*700 mm/86 kg
EBM 440(19’’)*130(3U)*645 mm/68 kg 440(19’’)*130(3U)*645 mm/68 kg 440(19’’)*130(3U)*680 mm/65 kg 440(19’’)*130(3U)*680 mm/65 kg
Захранващ модул – – 440(19’’)*130(3U)*700 mm/19 kg 440(19’’)*130(3U)*700 mm/21 kg
Обслужване и поддръжка на клиенти

Гаранция 2 години гаранция
* Показаните времена на работа са при коефициент на мощност 0,7. Времената на резервно захранване са приблизителни и може да се различават в зависимост от оборудването, конфигурацията, възрастта 
на акумулаторната батерия, температурата и др.

Номера на части 9SX 5 kVA 9SX 6 kVA 9SX 8 kVA 9SX 11 kVA

UPS* – – 9SX8Ki 9SX11Ki
UPS с комплект за монтаж в рак* 9SX5KiRT 9SX6KiRT 9SX8KiRT 9SX11KiRT
EBM – – 9SXEBM240 9SXEBM240
EBM с комплект за монтаж в рак 9SXEBM180RT 9SXEBM180RT – –
Захранващ модул – – 9SX8KiPM 9SX11KiPM
Байпас за поддръжка HotSwap за смяна без изключване 
на захранването MBP6Ki MBP6Ki MBP11Ki MBP11Ki

Трансформаторен модул TFMR11Ki TFMR11Ki TFMR11Ki TFMR11Ki
Турбокомпресор с комплект за монтаж на рак – – SC240RT SC240RT
1,8 m кабел за свързване на акумулаторна батерия EBMCBL180 EBMCBL180 EBMCBL240 EBMCBL240
Система за интегриране на акумулаторни батерии BINTSYS BINTSYS BINTSYS BINTSYS
Комплект за монтаж в рак 9RK 9RK 9RK 9RK
* За UPS устройства 8 и 11 kVA: Захранващ модул + EBM

  DB 9 с изходни контакти

 USB и серийни портове

  Входни/изходни свързвания

Eaton 9SX 11 kVA

  Конектори за дистанционно 
включване/изключване и 
дистанционно изключване на 
захранването

  Слот за Network-MS, ModBus-MS  
или Relay-MS карта 

  Конектор за външен батериен 
модул (EBM) с автоматично 
разпознаване (RJ11)
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Мрежа и сървър
Еднофазни UPS устройства

Eaton 9PX UPS 
2200–3000 W

3000 W само в 2U!

Енергийно ефективна защита на захранването

Производителност и ефективност

•	 9PX е първото UPS устройство в своя клас, което осигурява 
коефициент на мощност, равен на единица (VA=W). То осигурява 
11% повече мощност от всяко друго UPS устройство, както 
и захранване за повече сървъри с еквивалентни номинални 
стойности на VA и по-ниски коефициенти на мощност.

• Сертифицирано по Energy Star, 9PX устройството осигурява 
най-високото ниво на ефективност за намаляване на 
разходите за електроенергия и охлаждане.

• Топология за двойно преобразуване. Eaton 9PX следи 
непрекъснато условията на захранване и регулира 
напрежението и честотата.

• С трансформируема конструкция рак/кула 9PX е най-компактното 
решение, което осигурява до 3000 W само в 2U.

Управляемост

• Графичният LCD дисплей предоставя ясна информация за 
състоянието и измерванията на UPS устройството на един екран. 
Налични са също и подобрени възможности за конфигуриране.

•	 9PX може да измерва консумацията на енергия чак до 
управляваните групи изходи. Стойностите в kWh могат да се 
наблюдават на LCD дисплея или чрез софтуера Intelligent 
Power® на Eaton.

• Функцията за управление на сегментите на товара позволява 
изключване според приоритета на второстепенното 
оборудване, за да се увеличи времето на работа на 
акумулаторната батерия за основните устройства.

•	 9PX предлага възможност за серийно и USB свързване, 
както и допълнителен слот за опционална комуникационна 
карта. Софтуерът Intelligent Power® на Eaton безпроблемно 
се интегрира с водещи среди за виртуализация и облачни 
инструменти за управление.

Наличност и гъвкавост

•	 9PX 2200 и 3000 се предлагат с конструкция RT2U 
(оптимизирана за монтиране в рак) или RT3U (за монтаж тип 
„кула“ или в рак с малка дълбочина); към всички модели са 
включени основа и комплекти релси.

• Вътрешният байпас позволява непрекъснатост на подаваното 
захранване в случай на вътрешна неизправност; наличен е и 
байпас за поддръжка (като стандарт за версия HotSwap) за 
лесна смяна на UPS устройството.

• По-издръжлива акумулаторна батерия с по-дълъг живот: 
Технологията за управление на акумулаторни батерии ABM® на 
Eaton използва иновативна техника на триетапно зареждане, 
която удължава живота на акумулаторната батерия с до 50%.

• Съществува възможност да се добави също и допълнително 
време на работа чрез до 4 външни батерийни модула със 
смяна без изключване на захранването, които могат да 
поддържат работата на системите часове наред при нужда. 

Усъвършенствана защита за:

• малки и средно големи центрове за данни

• ИТ, мрежово и телекомуникационно оборудване и 
оборудване за съхранение

• инфраструктура – промишлена и медицинска
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Технически спецификации на Eaton 9PX UPS

Технически спецификации 2200 VA 3000 VA

Номинални стойности (VA/W) 2200 VA/2200 W 3000 VA/3000 W

Конструкция RT2U (кула/рак 2U) и RT3U (кула/рак 3U за малка дълбочина)

Електрически характеристики

Технология
Онлайн с двойно преобразуване и система за корекция на 
коефициента на мощността (PFC)

Номинално напрежение 200/208/220/230/240 V
Диапазон на входното напрежение 176–276 V без намаляване на номиналните стойности (до 100–276 V с намаляване на номиналните стойности)

Диапазон на входната честота
40–70 Hz, 50/60 Hz автоматично избиране, режим на честотен 
преобразувател

Ефективност До 93% в онлайн режим (до 98% в режим на висока ефективност) До 94% в онлайн режим (до 98% в режим на висока ефективност)

Свързвания

Входно
1 IEC C20 (16 A) или клемен блок на HotSwap MBP HW  
(вградено в хардуера)

Изходни 8 IEC C13 (10 A) гнезда + 2 IEC C19 (16 A) гнезда

Контакти с байпас за поддръжка HotSwap за смяна на акумула-
торните батерии без изключване на захранването

4 FR/шуко гнезда или 3 BS гнезда или 6 IEC 10 A гнезда или клемни блокове (версия HW)

Група включени изходи 2 групи изходи

Акумулаторни батерии

Типични времена на резервно захранване (минути)* 300 W 500 W 800 W 1200 W 1800 W 2500 W

9PX 2200 44 23 15 9 5

9PX 2200 + 1 EBM 205 120 75 47 29

9PX 2200 + 4 EBM 780 480 295 184 118

9PX 3000 60 36 23 13 7 4

9PX 3000 + 1 EBM 221 140 84 52 33 22

9PX 3000 + 4 EBM 824 520 320 194 122 80

Управление на акумулаторната батерия
ABM® и метод на зареждане с компенсиране на температурата (избираема от потребителя), автоматично тестване на 
батерията, защита от дълбоко разреждане, автоматично разпознаване на външни батерийни модули

Комуникация

Комуникационни портове
1 USB порт + 1 сериен RS232 порт + 1 клемен миниблок за дистанционно включване/изключване + 1 клемен миниблок за 
дистанционно изключване на захранването + 1 клемен миниблок за изходно реле

Комуникационен слот 1 слот за Network-MS карта (включена във версиите Netpack), ModBus-MS или Relay-MS карта

Работни условия, стандарти и одобрения

Работна температура От 0 до 40° C

Типично ниво на шума 40 dB

Безопасност IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2

EMC IEC/EN 62040 -2, FCC клас B, CISPR22 клас B

Одобрения и маркировки CE/CB отчет (TÜV)/cULus/EAC/RCM/KC/Energy Star

Размери В x Ш x Д в mm/тегло

UPS 2U версия: 86,5*440*605/25 kg 
3U версия за малки дълбочини: 130*440*485/24,5 kg

2U версия: 86,5*440*605/27,6 kg 
3U версия за малки дълбочини: 130*440*485/27,4 kg

EBM 2U версия: 86,5*440*605/39,2 kg 
3U версия за малки дълбочини: 130*440*485/38,2 kg

Обслужване и поддръжка на клиенти

Гаранция 3 години за електрониката, 2 години за акумулаторните батерии

* Времената на резервно захранване са приблизителни и може да се различават в зависимост от оборудването, конфигурацията, възрастта на акумулаторната батерия, температурата и др.

Номера на части* 9PX 2200 VA 9PX 3000 VA

UPS RT3U 9PX2200IRT3U 9PX3000IRT3U

UPS RT2U 9PX2200IRT2U 9PX3000IRT2U

UPS RT3U с HotSwap MBP
IEC: 9PX2200IRTBP HW: 9PX2200IRTBPH FR: 9PX2200IRTBPF  
DIN: 9PX2200IRTBPD BS: 9PX2200IRTBPB

IEC: 9PX3000IRTBP HW: 9PX3000IRTBPH FR: 9PX3000IRTBPF  
DIN: 9PX3000IRTBPD BS: 9PX3000IRTBPB

UPS RT2U с мрежова карта 9PX2200IRTN 9PX3000IRTN

EBM 2U: 9PXEBM72RT2U 
3U: 9PXEBM72RT3U

2 m кабел за свързване на акумулаторна батерия EBMCBL72

Система за интегриране на акумулаторни батерии BINTSYS

 *Всички 9PX UPS и EBM се доставят с комплект за монтаж в рак

Eaton 9PX 3000 VA

  Графичен LCD дисплей: 
– Ясна информация за 
състоянието и измерванията на 
UPS устройството 
– Подобрени възможности за 
конфигуриране

   Панел за смяна на батериите 
(смяна без изключване на 
захранването)

  Слот за карта за управление 
(мрежовата карта се доставя като 
стандарт към версията Netpack)

  Контакти: 8 x IEC 10 A + 2 x 
IEC 16 A с измерване на 
енергията (включително 2 
програмируеми групи)

  USB порт, 1 сериен порт, 
дистанционно включване/
изключване, дистанционно 
изключване на захранването и 
релеен контакт

 Входни/изходни свързвания
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Eaton 9PX UPS 
5/6/8/11 kVA

Възможност за трансформиране рак/кула

Енергийно ефективна защита на захранването

Производителност и ефективност

• Топология с двойно преобразуване. Eaton 9PX следи 
непрекъснато условията на захранване и регулира 
напрежението и честотата. 

• С до 95% ефективност в онлайн режим на двойно 
преобразуване и 98% в режим на висока ефективност 9PX 
осигурява най-високото ниво на ефективност в класа си за 
намаляване на разходите за електроенергия и охлаждане.

• С коефициент на мощност 0,9 9PX предоставя 28% повече 
мощност от всяко друго UPS устройство в своя клас. 
Устройството захранва повече сървъри от други UPS 
устройства с еквивалентни номинални VA стойности и по-
малки коефициенти на мощност.

• С трансформируема конструкция RT (рак/кула) 9PX е най-
компактното решение в своя клас, което осигурява до 5400 
W само в 3U и 10 kW само в 6U.

Управляемост

• Новият графичен LCD дисплей предоставя ясна информация 
за състоянието и измерванията на UPS устройството на един 
екран (на седем езика). Положението на LCD дисплея може 
да се регулира, така че да предоставя най-добрия ъгъл на 
виждане при използване като кула или в рак.

•	 9PX може да измерва консумацията на енергия. Стойностите 
в kWh могат да се наблюдават на LCD дисплея или чрез 
софтуера Intelligent Power® на Eaton.

• Функцията за управление на сегментите на товара позволява 
изключване според приоритета на второстепенното оборудване, 
за да се увеличи времето на работа на акумулаторната батерия 
за основните устройства. Тя може да се използва също и за 
дистанционно рестартиране на блокирало оборудване или за 
управление на планови изключвания и последователни стартирания.

•	 9PX предлага възможност за серийно, USB и релейно 
свързване, както и допълнителен слот за опционална карта 
(мрежовата карта се доставя като стандарт за версия 
Netpack). Към всяко UPS устройство е включен софтуер 
Intelligent Power® на Eaton, който е съвместим с всички 
основни операционни системи, включително софтуер за 
виртуализация, като например VMware и Hyper-V.

Наличност и гъвкавост

• Вътрешният байпас позволява непрекъснатост на подаваното 
захранване в случай на вътрешна неизправност; наличен е 
и байпас за поддръжка (като стандарт за версия HotSwap) 
за лесна смяна на UPS устройството без изключване на 
захранването на основните системи.

•	 9PX може да се свърже паралелно за постигане на два пъти 
по-голяма мощност от стандартния продукт с помощта на 
технологията HotSync без доплащане върху първоначалната 
покупна цена.

• По-издръжлива акумулаторна батерия с по-дълъг живот: 
Технологията за управление на акумулаторни батерии ABM® на 
Eaton използва иновативна техника на триетапно зареждане, 
която удължава живота на акумулаторната батерия с до 50%.

• Съществува възможност да се добави също и допълнително време 
на работа чрез до 12 външни батерийни модула със смяна без 
изключване на захранването, които при нужда могат да поддържат 
работата на системите часове наред. Допълнителните батерийни 
модули се разпознават автоматично от UPS устройството.

9PX 11 kVA с байпас за поддръжка

Усъвършенствана защита за:

• малки и средно големи центрове за данни

• ИТ, мрежово и телекомуникационно оборудване и 
оборудване за съхранение

• инфраструктура – промишлена и медицинска

9PX 1:1 е
сертифициран по
Energy Star®

Мрежа и сървър
UPS устройство с трифазен вход/еднофазен изход и еднофазно UPS устройство

Гледайте видео за 9PX
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Eaton 9PX UPS

Аксесоари Комплект за монтаж в рак: 9RK, трансформатор (еднофазен): TFMR11Ki, система за интегриране на акумулаторни батерии: BINTSYS

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 5 kVA 1:1 6 kVA 1:1 6 kVA 3:1 8 kVA 1:1 или 3:1 11 kVA 1:1 или 3:1

Номинални стойности (kVA/kW) 5 kVA/4,5 kW 6 kVA/5,4 kW 6 kVA/5,4 kW 8 kVA/7,2 kW 11 kVA/10 kW
Електрически характеристики

Технология Онлайн с двойно преобразуване и система за корекция на коефициента на мощността (PFC)

Входно напрежение 200/208/220/230/240 V 1:1 200/208/220/230/240/250 V 1:1, 380/400/415 3:1

Диапазон на входното напрежение
176–276 V без намаляване на номиналните стойности (до 100–276 V с намаляване на номиналните стойности) 1:1, 305–480 V без намаляване на номиналните 
стойности (до 175–480 V с намаляване на номиналните стойности) 3:1

Изходно напрежение/THDU 200/208/220/230/240 V +/-1%; THDU < 2%

Диапазон на входна честота/THDI 40–70 Hz, 50/60 Hz автоматично избиране, честотен преобразувател като стандарт, THDI < 5%

Ефективност До 94% в онлайн режим, 98% в режим на висока ефективност До 95% в онлайн режим, 98% в режим на висока ефективност

Ток на късо съединение 90 A 90 A 90 A 120 A 150 A

Капацитет на претоварване 102–110%: 120 s, 110–125%: 60 s, 125–150%: 10 s, > 150%: 500 ms 102–110%: 120 s, 110–125%: 60 s, 125–150%: 10 s, > 150%: 900 ms

Свързвания

Входно Клемен блок (до 10 mm2) Клемен блок (до 16 mm2)

Изходни Клемен блок + 2 управлявани групи по 4 IEC C13 (10 A) + 2 IEC C19 (16 A) Клемен блок

Контакти с байпас за поддръжка HotSwap за смяна 
на акумулаторните батерии без изключване на 
захранването

Клемен блок + 3 IEC C13 (10 A) + 2 IEC C19 (16 A) Клемен блок + 4 IEC C19 (16 A)

Акумулаторни батерии

Стандартни времена на резервно захранване при 50 и 70% товар*

9PX 13/10 min 11/8 min 30/20 min 20/15 min 13/9 min

9PX + 1 EBM 60/40 min 48/34 min 70/45 min 48/32 min 32/21 min

9PX + 4 EBM 220/150 min 170/120 min 210/140 min 140/100 min 100/70 min

Управление на акумулаторната батерия
ABM® и метод на зареждане с компенсиране на температурата (избираем от потребителя), автоматично тестване на батерията, защита от дълбоко 
разреждане, автоматично разпознаване на външни батерийни модули.

Комуникация

Комуникационни портове
1 USB порт, 1 RS232 сериен порт (USB и RS232 портовете не могат да се използват едновременно), 4 сухи контакта (DB9), 1 клемен миниблок за дистанционно 
включване/изключване и 1 за дистанционно изключване на захранването, 1 DB15 за паралелна работа.

Комуникационен слот 1 слот за Network-MS карта (включена във версиите Netpack), ModBus-MS или Relay-MS карта.

Работни условия, стандарти и одобрения

Работна температура От 0 до 40° C непрекъсната

Ниво на шума < 45 dB < 45 dB < 48 dB < 48 dB < 50 dB

Безопасност IEC/EN 62040-1, UL 1778 (версия 1:1)

EMC, производителност IEC/EN 62040-2, FCC клас A (версия 1:1), IEC/EN 62040-3 (производителност)

Одобрения CE, CB отчет (TÜV), UL (версия 1:1)

Размери В x Ш x Д/тегло

Размери на UPS устройството 440(19’’)*130(3U)*685 mm 440(19’’)*130(3U)*685 mm 440(19’’)*260(3U+3U)*700 mm 440(19’’)*260(3U+3U)*700 mm 440(19’’)*260(3U+3U)*700 mm

Тегло на UPS устройството 48 kg 48 kg 88 kg 84 kg (1:1), 88 kg (3:1) 86 kg (1:1), 88 kg (3:1)

Размери на EBM модула 440(19’’)*130(3U)*645 mm 440(19’’)*130(3U)*645 mm 440(19’’)*130(3U)*680 mm 440(19’’)*130(3U)*680 mm 440(19’’)*130(3U)*680 mm

Тегло на EBM модула 68 kg 68 kg 65 kg 65 kg 65 kg

Размери на захранващия модул - - 440(19’’)*130(3U)*700 mm 440(19’’)*130(3U)*700 mm 440(19’’)*130(3U)*700 mm

Тегло на захранващия модул - - 23 kg 19 kg (1:1), 23 kg (3:1) 21 kg (1:1), 23 kg (3:1)

Обслужване и поддръжка на клиенти

Гаранция 2 години гаранция

* Показаните времена на работа са при коефициент на мощност 0,7. Времената на резервно захранване са приблизителни и може да се различават в зависимост от 
оборудването, конфигурацията, възрастта на акумулаторната батерия, температурата и др.

  Конектори за дистанционно 
включване/изключване и 
дистанционно изключване на 
захранването

  Слот за Network-MS, ModBus-MS 
или Relay-MS карта 

 Порт за паралелна работа (DB15)

  Конектор за външен батериен 
модул (EBM) с автоматично 
разпознаване (RJ11) 

Номера на части 9PX 5 kVA 1:1 9PX 6 kVA 1:1 9PX 8 kVA 1:1 9PX 11 kVA 1:1 9PX 6 kVA 3:1 9PX 8 kVA 3:1 9PX 11 kVA 3:1

UPS с байпас за поддръжка HotSwap за 
смяна на акумулаторните батерии без 
изключване на захранването

9PX5KiBP 9PX6KiBP 9PX8KiBP 9PX11KiBP 9PX6KiBP31 9PX8KiBP31 9PX11KiBP31

UPS с мрежова карта и комплект за 
монтаж в рак

9PX5KiRTN 9PX6KiRTN – – – – –

UPS с HotSwap MBP, мрежова карта и 
комплекти за монтаж в рак

– – 9PX8KiRTNBP 9PX11KiRTNBP 9PX6KiRTNBP31 9PX8KiRTNBP31 9PX11KiRTNBP31

EBM 9PXEBM180 9PXEBM180 9PXEBM240 9PXEBM240 9PXEBM240 9PXEBM240 9PXEBM240

Захранващ модул – – 9PX8KiPM 9PX11KiPM 9PX6KiPM31 9PX8KiPM31 9PX11KiPM31

Байпас за поддръжка HotSwap за смяна 
без изключване на захранването

MBP6Ki MBP6Ki MBP11Ki MBP11Ki MBP11Ki31 MBP11Ki31 MBP11Ki31

9PX ModularEasy (комплект за паралелно 
свързване)

9PXMEZ6Ki 9PXMEZ6Ki 9PXMEZ11Ki 9PXMEZ11Ki – – –

Турбокомпресор с комплект за монтаж 
на рак

– – SC240RT SC240RT SC240RT SC240RT SC240RT

1,8 m кабел за свързване на акумулаторна 
батерия

EBMCBL180 EBMCBL180 EBMCBL240 EBMCBL240 EBMCBL240 EBMCBL240 EBMCBL240

  8 IEC 10 A гнезда (2 групи по 4 
управляеми гнезда) със система 
за закрепване на кабелите

  2 IEC 16 A гнезда със система 
за закрепване на кабелите

  DB 9 с изходни контакти

  USB и серийни портове

  Входно/изходно свързване
Eaton 9PX 6 kVA 1:1

9PX Parallel* 9PX 10 kVA 1:1  
(5 kVA резервни)

9PX 12 kVA 1:1  
(6 kVA резервни)

9PX 16 kVA 1:1  
(8 kVA резервни)

9PX 22 kVA 1:1  
(11 kVA резервни)

9PXM10KiRTN 9PXM12KiRTN 9PXM16KiRTN 9PXM22KiRTN

*Системата 9PX Parallel включва 2 x 9PX, ModularEasy (комплект за паралелно свързване), комплекти релси и мрежови карти
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Мрежа и сървър
Еднофазни UPS

Eaton 9155 UPS
8–15 kVA

Усъвършенствана защита на захранването за:

•  банкиране

•  малки сървърни и компютърни помещения

•  здравеопазване

•  мрежови комуникации

•  охранителни системи

•  автоматизирани системи

UPS устройство с двойно преобразуване

Премиум производителност на захранване
• Топологията за двойно преобразуване осигурява най-

високото ниво на защита чрез изолиране на изходната 
мощност от всички аномалии на входните сигнали.

• Проектиран да работи без трансформатор и с 
усъвършенствани схеми за измерване и управление, 9155 
осигурява ефективност до 92%. 

• Активната корекция на коефициента на мощност (PFC) 
осигурява ненадминат входен коефициент на мощност от 0,99 и 
по-малко от 4,5% ITHD, елиминирайки по този начин взаимните 
смущения с друго основно оборудване в същата електрическа 
мрежа и подобрявайки съвместимостта с генератори. 

• С изходен коефициент на мощност от 0,9 UPS устройството 
е оптимизирано да защитава съвременно ИТ оборудване, без 
да има нужда от големи размери. 

Истинска надеждност
• Патентованата технология Powerware HotSync® позволява 

паралелно свързване на два или повече UPS модула за 
увеличаване на наличността или добавяне на капацитет. 
Технологията позволява разпределение на товара без 
комуникационна линия, което премахва възможността за 
отказ на системата при неизправност на един от елементите.

• Технологията ABM® зарежда акумулаторните батерии само 
при необходимост, което намалява корозията и удължава 
експлоатационния им живот с до 50%.

• Вътрешните акумулаторни батерии във всички стандартни 
конфигурации осигуряват удължено време на работа с най-
малките възможни габаритни размери.

Разширена възможност за конфигуриране
• Възможно е допълнително удължаване на времето на работа 

с шкафове за външни акумулаторни батерии.
• Многоезичният графичен LCD дисплей улеснява следенето на 

състоянието на UPS устройството.
•	 9155 може също така да се интегрира в системи за мрежово 

управление, промишлена автоматизация и управление на сгради.
• Включеният в комплекта софтуерен пакет на Eaton осигурява 

правилно изключване на мрежата в случай на продължително 
прекъсване на захранването. 

Икономии на разходи и екологична устойчивост
•	 9155 осигурява висока ефективност от до 92% и по този 

начин намалява разходите за електроенергия, удължава 
времената на работа на акумулаторните батерии и създава 
работни условия с по-добро охлаждане.

• Компактната вертикална конструкция тип „кула“ за пестене 
на място има по-малки габаритни размери, което позволява 
лесно планиране на пространството в центровете за данни и 
запазване на ценните помещения с повдигнат под.

• Вградените вътрешни акумулаторни батерии премахват 
нуждата от скъпоструващи и обемисти шкафове за външни 
акумулаторни батерии.

• Единната техническа платформа, използвана в трифазните 
UPS продукти на Eaton, гарантира лесно надстройване и 
сходно обслужване, намалявайки по този начин общата цена 
на притежание.

• Разнообразните опции за споразумения за обслужване могат 
лесно да се приспособят според индивидуалните нужди и 
бюджет на клиентите.

• Чрез използваните екологични материали и високоефективна 
производствена технология Eaton драстично намалява 
въглеродния отпечатък в сравнение с конкурентните UPS системи.
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Eaton 9155 UPS 8–15 kVA

Изходна номинална мощност на UPS устройството (коефициент на мощност 0,9)

kVA 8 10 12 15

kW 7,2 9 10,8 13,5

Общи

Ефективност в режим на двойно 
преобразуване (пълен товар) 91%

Ефективност в режим на двойно 
преобразуване (половин товар) 90%

Ефективност в режим на висока 
ефективност

До 98%

Разпределена паралелна работа с 
помощта на технологията Hot Sync 4

Може да се надстройва на място Да

Топология инвертор/изправител IGBT без трансформатор, с PWM

Акустичен шум < 50 dB

Надморска височина (макс.) 1000 m без намаляване на номиналните 
стойности (макс. 2000 m)

Вход

Входни кабели 1 ph или 3 ph + N + PE
Номинално напрежение 
(конфигурируемо)

220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz

Диапазон на входното напрежение
Ниско -20% при 100% товар/-50% при 50% 
товар без разреждане на акумулаторната 
батерия; високо +10%/макс. +20%

Диапазон на входната честота 45–65 Hz

Входен коефициент на мощност 0,99

Входно ITHD По-малко от 4,5%

Функция за плавен старт Да

Вътрешна защита от обратно 
напрежение

Да

Изход

Изходни кабели 1 ph
Номинално напрежение  
(конфигурируемо)

220, 230, 240 V 50/60 Hz

Изходно UTHD < 3% (100% линеен товар); < 5%  
(еталонен нелинеен товар)

Изходен коефициент на мощност 0,9 (напр. 9 kW при 10 kVA)
Допустим коефициент на мощност 
на товара 0,7 изоставащ – 0,8 изпреварващ

Претоварване на инвертора
10 min 100–110%; 1 min 110–125%;  
5 s 125–150%; 300 ms > 150%

Претоварване при наличен байпас
60 min 100–110%, 10 min 110–125%;  
1 min > 125–150%

Акумулаторна батерия

Тип
Оловни акумулаторни батерии с 
клапанно регулиране (VRLA) без 
необходимост от поддръжка, NiCd

Метод на зареждане Технология ABM или буферно

Компенсиране на температурата Опция

Номинално напрежение на акуму-
латорната батерия (оловна) 384 V (32 x 12 V, 192 клетки)

Ток на зареждане/модел
По подразбиране 3 A 
*Макс. 30 A

*Може да е ограничен от максималния номинален входен ток на UPS устройството

Аксесоари

Разделящ трансформатор, издръжливи 
акумулаторни батерии, шкафове за 
външни акумулаторни батерии, UPS 
център (вход, байпас, разпределение), 
възможност за X-Slot свързване (уеб/
SNMP, ModBus/Jbus, Relay, HotSync, 
дистанционен дисплей ViewUPS-X), шкаф 
за паралелно свързване чрез HotSync, 
интегриран ръчен байпас, превключвател 
за външен байпас за поддръжка

Комуникации

X-Slot 2 комуникационни отделения

Серийни портове 1 наличен

Релейни входове/изходи 2/1 програмируем

Съответствие със стандарти

Безопасност (сертифицирано по CB) IEC 62040-1, IEC 60950-1

EMC IEC 62040-2

Производителност IEC 62040-3

Самостоятелно UPS устройство с еднофазен вход

Номер на част Описание Номинални стойности
Резервно захранване 
(коефициент на мощност 0,7) Размери (В x Ш x Д) Тегло

1022532 9155-8-S-10-32x7Ah 8 kVA/7,2 kW 10 min 817 x 305 x 702 mm 155 kg
1022533 9155-8-S-15-32x9Ah 8 kVA/7,2 kW 15 min 817 x 305 x 702 mm 160 kg
1022534 9155-8-S-28-64x7Ah 8 kVA/7,2 kW 28 min 1214 x 305 x 702 mm 250 kg 
1022535 9155-8-S-33-64x9Ah 8 kVA/7,2 kW 33 min 1214 x 305 x 702 mm 275 kg
1022536 9155-10-S-10-32x9Ah 10 kVA/9 kW 10 min 817 x 305 x 702 mm 160 kg
1022537 9155-10-S-20-64x7Ah 10 kVA/9 kW 20 min 1214 x 305 x 702 mm 250 kg
1022538 9155-10-S-25-64x9Ah 10 kVA/9 kW 25 min 1214 x 305 x 702 mm 275 kg

Самостоятелно UPS устройство с трифазен вход

Номер на част 9155 Описание Номинални стойности
Резервно захранване 
(коефициент на мощност 0,7) Размери (В x Ш x Д) Тегло

1022480 9155-8-N-10-32x7Ah 8 kVA/7,2 kW 10 min 817 x 305 x 702 mm 155 kg
1022481 9155-8-N-15-32x9Ah 8 kVA/7,2 kW 15 min 817 x 305 x 702 mm 160 kg
1022482 9155-8-N-28-64x7Ah 8 kVA/7,2 kW 28 min 1214 x 305 x 702 mm 250 kg
1022483 9155-8-N-33-64x9Ah 8 kVA/7,2 kW 33 min 1214 x 305 x 702 mm 275 kg
1022484 9155-10-N-10-32x9Ah 10 kVA/9 kW 10 min 817 x 305 x 702 mm 160 kg
1022485 9155-10-N-20-64x7Ah 10 kVA/9 kW 20 min 1214 x 305 x 702 mm 250 kg
1022486 9155-10-N-25-64x9Ah 10 kVA/9 kW 25 min 1214 x 305 x 702 mm 275 kg
1022487 9155-12-N-8-32x9Ah 12 kVA/10,8 kW 8 min 817 x 305 x 702 mm 160 kg
1022488 9155-12-N-15-64x7Ah 12 kVA/10,8 kW 15 min 1214 x 305 x 702 mm 250 kg
1022489 9155-12-N-20-64x9Ah 12 kVA/10,8 kW 20 min 1214 x 305 x 702 mm 275 kg
1022490 9155-15-N-5-32x9Ah 15 kVA/13,5 kW 5 min 817 x 305 x 702 mm 160 kg
1022491 9155-15-N-10-64x7Ah 15 kVA/13,5 kW 10 min 1214 x 305 x 702 mm 250 kg
1022492 9155-15-N-15-64x9Ah 15 kVA/13,5 kW 15 min 1214 x 305 x 702 mm 275 kg

Шкафове за външни акумулаторни батерии

Номер на част Описание Номинални стойности
Резервно захранване 
(коефициент на мощност 0,7) Размери (В x Ш x Д) Тегло

1022561 9X55-BAT5-64x7Ah 2 x 32 x 7 Ah Проверете техническите 
спецификации

817 x 305 x 699 mm 195 kg
1022562 9X55-BAT5-96x7Ah 3 x 32 x 7 Ah 1214 x 305 x 699 mm 310 kg

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
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Мрежа и сървър
Еднофазни UPS

Eaton 9155 UPS
20–30 kVA

Усъвършенствана защита на захранването за:

•  финансови услуги

•  средноголеми сървърни и компютърни помещения

•  информационно-комуникационни технологии

•  основна сградна инфраструктура

•  промишлени приложения

UPS устройство с двойно преобразуване

Премиум производителност на захранване

• Топологията за двойно преобразуване осигурява най-
високото ниво на защита чрез изолиране на изходната 
мощност от всички аномалии на входните сигнали.

• Проектиран да работи без трансформатор и с 
усъвършенствани схеми за измерване и управление, 9155 
осигурява ефективност до 93%. 

• Активната корекция на коефициента на мощност (PFC) осигурява 
ненадминат входен коефициент на мощност от 0,99 и по-малко 
от 4,5% ITHD, елиминирайки по този начин взаимните смущения 
с друго основно оборудване в същата електрическа мрежа.

•	 UPS устройството осигурява оптимална защита за 
съвременно ИТ оборудване, разчетено за коефициент на 
мощност 0,9, без да има нужда от големи размери. 

Истинска надеждност

• Патентованата технология Powerware HotSync® позволява 
паралелно свързване на два или повече UPS модула за 
увеличаване на наличността или добавяне на капацитет. 
Технологията позволява разпределение на товара без 
комуникационна линия, което премахва възможността за 
отказ на системата при неизправност на един от елементите.

• Технологията ABM® зарежда акумулаторните батерии 
само при необходимост, което предотвратява корозията и 
удължава експлоатационния им живот с до 50%.

• Вътрешните акумулаторни батерии във всички стандартни 
конфигурации осигуряват допълнително време на работа в 
сравнение с конкурентните UPS устройства.

Разширена възможност за конфигуриране

• Многоезичният LCD контролен панел с възможност за 
конфигуриране, задна подсветка и графичен симулиран екран ви 
позволява с лекота да следите състоянието на UPS устройството.

• Опциите за свързване гарантират безпроблемно интегриране 
към изискванията на различни приложни системи.

• С включения в комплекта софтуерен пакет на Eaton 9155 
осигурява правилно изключване на мрежата в случай на 
продължително прекъсване на захранването. При нужда 
9155 може също така да се интегрира в системи за мрежово 
управление, промишлена автоматизация и управление на сгради. 

Икономии на разходи и екологична устойчивост

•	 9155 осигурява висока ефективност от до 93% и по този 
начин намалява разходите за електроенергия, удължава 
времената на работа на акумулаторните батерии и създава 
работни условия с по-добро охлаждане.

• Компактната вертикална конструкция тип „кула“ за пестене 
на място има по-малки габаритни размери, което позволява 
лесно планиране на пространството в центровете за данни и 
запазване на ценните помещения с повдигнат под.

• Вътрешните батерии често премахват нуждата от скъпоструващи 
и обемисти шкафове за външни акумулаторни батерии.

• Единната техническа платформа, използвана в UPS продуктите 
на Eaton, гарантира лесно надстройване и сходно обслужване, 
намалявайки по този начин общата цена на притежание.

• Разнообразните опции за споразумения за обслужване могат 
лесно да се приспособят според индивидуалните нужди и 
бюджет на клиентите.

• Чрез използваните екологични материали и високоефективна 
производствена технология Eaton драстично намалява 
въглеродния отпечатък в сравнение с конкурентните UPS системи.
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Изходна номинална мощност на UPS устройството (коефициент на мощност 0,9)

kVA 20 30

kW 18 27

Общи

Ефективност в режим на двойно 
преобразуване (пълен товар) 93%

Ефективност в режим на двойно 
преобразуване (половин товар) 91%

Разпределена паралелна работа с 
помощта на технологията HotSync 4

Може да се надстройва на място Да
Топология инвертор/изправител IGBT без трансформатор, с PWM
Акустичен шум < 50 dB

Надморска височина (макс.) 1000 m без намаляване на номиналните 
стойности (макс. 2000 m)

Входно

Входни кабели 3 ph + N + PE
Номинално напрежение 
(конфигурируемо)

220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz

Диапазон на входното напрежение
Ниско -20% при 100% товар/-50% при 50% 
товар без разреждане на акумулаторната 
батерия; високо +10%/макс. +20%

Диапазон на входната честота 45–65 Hz
Входен коефициент на мощност 0,99
Входно ITHD По-малко от 4,5%
Функция за плавен старт Да
Вътрешна защита от обратно 
напрежение Да

Изход

Изходни кабели 1 ph или 3 ph + N + PE
Номинално напрежение  
(конфигурируемо)

220, 230, 240 V 50/60 Hz

Изходно UTHD < 3% (100% линеен товар); < 5%  
(еталонен нелинеен товар)

Изходен коефициент на мощност 0,9 (напр. 27 kW при 30 kVA)
Допустим коефициент на мощност 
на товара

0,7 изоставащ – 0,8 изпреварващ

Претоварване на инвертора
10 min 100–110%; 1 min 110–125%;  
5 s 125–150%; 300 ms > 150%

Претоварване при наличен байпас
60 min 100–110%, 10 min 110–125%;  
1 min > 125–150%

Акумулаторна батерия

Тип
Оловни акумулаторни батерии с 
клапанно регулиране (VRLA) без 
необходимост от поддръжка, NiCd

Метод на зареждане Технология ABM или буферно

Компенсиране на температурата Опция

Номинално напрежение на акуму-
латорната батерия (оловна) 432 V (32 x 12 V, 216 клетки)

Ток на зареждане/модел
По подразбиране 3 A 
*Макс. 30 A

*Може да е ограничен от максималния номинален входен ток на UPS устройството

Аксесоари

Разделящ трансформатор, издръжливи 
акумулаторни батерии, шкафове 
за външни акумулаторни батерии, 
възможност за X-Slot свързване (уеб/
SNMP, ModBus/Jbus, Relay, HotSync, 
дистанционен дисплей ViewUPS-X), шкаф 
за паралелно свързване чрез HotSync, 
интегриран ръчен байпас, превключвател 
за външен байпас за поддръжка

Комуникации

X-Slot 2 комуникационни отделения

Серийни портове 1 наличен

Релейни входове/изходи 2/1 програмируем

Съответствие със стандарти

Безопасност (сертифицирано по CB) IEC 62040-1, IEC 60950-1

EMC IEC 62040-2

Производителност IEC 62040-3

Времена на работа за UPS устройства с вътрешни акумулаторни батерии ...коефициент на мощност 0,7 (стандартни ИТ сървърни/компютърни консуматори)

Акумулаторна 
батерия

Количество 5 10 15 20 25 30 35 40 kVA

7 Ah 12 V 1 x 36 24 8 5 - - - - - min

9 Ah 12 V 1 x 36 30 12 7 5 - - - - min

7 Ah 12 V 2 x 36 60 24 14 10 6 - - - min

9 Ah 12 V 2 x 36 70 28 18 13 10 7 5 - min

7 Ah 12 V 3 x 36 103 41 26 17 12 10 7 5 min

9 Ah 12 V 3 x 36 115 46 31 22 16 13 10 8 min

7 Ah 12 V 4 x 36 152 55 40 26 18 15 11 9 min

9 Ah 12 V 4 x 36 158 63 42 31 23 20 15 12 min

Самостоятелно UPS устройство с трифазен вход

Номер на част Описание
Номинални 
стойности

Резервно захранване 
(коефициент на 
мощност 0,7)

Размери (В x Ш x Д) Тегло

1026598 9155-20-N-5-1x9Ah-MBS 20 kVA/18 kW 5 min 1684 x 494 x 762 mm 300 kg

1026599 9155-20-N-13-2x9Ah-MBS 20 kVA/18 kW 13 min 1684 x 494 x 762 mm 400 kg

1026600 9155-20-N-22-3x9Ah-MBS 20 kVA/18 kW 22 min 1684 x 494 x 762 mm 500 kg 

1026601 9155-20-N-31-4x9Ah-MBS 20 kVA/18 kW 31 min 1684 x 494 x 762 mm 600 kg

1026602 9155-30-N-7-2x9Ah-MBS 30 kVA/27 kW 7 min 1684 x 494 x 762 mm 400 kg

1026603 9155-30-N-13-3x9Ah-MBS 30 kVA/27 kW 12 min 1684 x 494 x 762 mm 500 kg

1026604 9155-30-N-20-4x9Ah-MBS 30 kVA/27 kW 20 min 1684 x 494 x 762 mm 600 kg

Времена на работа на 9155 20–30 kVA

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Eaton 9155 UPS 20–30 kVA
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Eaton BladeUPS
12/24/36/48/60 kW

UPS устройства за центрове за данни и съоръжения 
Трифазни UPS устройства

Усъвършенствана защита на захранването за:

• малки, средни и големи центрове за данни
• блейд сървъри
• мрежови среди 
• оборудване за телефония и VoIP
• мрежови приложения, като например IPTV, защита
• устройства за съхранение: RAID, SAN

Проектирани за центрове за данни за осигуряване на 
максимално експлоатационно време и ефективност

Лесна мащабируемост

•	 Eaton BladeUPS осигурява мащабируемо резервно 
захранване с двойно преобразуване.

•	 BladeUPS е проектиран за сървъри и ИТ оборудване 
в центрове за данни с цел осигуряване на максимално 
експлоатационно време и ефективност.

• Мащабируемата архитектура ви позволява да проектирате, 
мащабирате и развивате центъра си за данни според 
нарастването на нуждите ви.

•	 BladeUPS осигурява от 12 kW до 60 kW N+1, монтиран 
в един ИТ шкаф тип „рак“, с множество опции за 
разпределение на захранването.

•	 BladeUPS предоставя водеща в отрасъла ефективност от 
98% в рамките на работния диапазон, което води до по-
добро охлаждане и по-малко разсейване на топлината.

Изключителна гъвкавост

•	 BladeUPS е изключително гъвкав и поддържа множество 
конфигурации, включително защита на захранването във 
всеки рак, централизирана, зонова или хибридна защита 
според нуждите.

• Ако потребностите ви се променят или трябва да преместите 
ИТ оборудването си, просто го разположете на което и да е 
друго място и използвайте повторно BladeUPS като единични 
или паралелни устройства.

• За увеличаване на времето на работа могат да бъдат 
добавени няколко външни акумулаторни батерии.

•	 BladeUPS има множество опции за разпределение на 
захранването, включително захранващия модул за рак 
(RPM), ePDU или вградени в хардуера. 3U RPM осигурява 
еднофазно захранване и може да се вгради в същия рак като 
UPS устройството и ИТ оборудването.

Висока ефективност

• Оптимизирайте оперативните си разходи – най-новите 
високоефективни технологии осигуряват 98% ефективност 
с 65% по-малко разсейване на топлината за намаляване на 
оперативните ви разходи и въглеродния отпечатък на вашия 
бизнес.

• Решението 60 kW N+1 може да спести над 20 000 за 5 години 
само от енергийни разходи. 

• Малките габаритни размери на BladeUPS позволяват 
допълнително пространство за ИТ оборудване в рака и 
центъра за данни.

• Поради ниската степен на разсейване на топлината 
необходимостта от климатизация е намалена с до една трета, 
което позволява BladeUPS да се разположи близо до ИТ 
оборудване.

• Използва системата за усъвършенствано управление на 
акумулаторни батерии на Eaton за удължаване на живота на 
батериите с до 50%.

™

Поради изключително екологичната си работа Eaton 
BladeUPS спечели етикета „An Eaton Green Solution“™
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Eaton BladeUPS

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Общи

Номинална мощност 12 kW на UPS модул

Ефективност До 98,6%

Разсейване на топлината 371 W/1266 BTU/час при 100% номинален товар

Охлаждане
Вентилаторно охлаждане, микропроцесорен контрол 
на температурата; постъпване на свеж въздух отпред, 
извеждане на отработения въздух отзад

Акустичен шум, нормална 
работа

< 60 dBA на 1 m разстояние

Надморска височина преди 
намаляване на номиналните 
стойности

1000 m (3300 ft ASL)

Вход

Входно напрежение 400 Vac

Диапазон на напрежението 400 V: 311 до 519 Vac, междуфазово

Диапазон на честотата 50 или 60 Hz, ±5 Hz

Изкривяване на входния ток < 5% с ИТ консуматори (PFC захранвания)

Входен коефициент на мощност > 0,99 с ИТ консуматори (PFC захранвания)

Ток на включване В зависимост от товара

Изисквания на входа Трифазен, четирипроводников + заземяване

Байпасен източник Същият като входа (единично захранване)

Съвместимост с генератори
Бърза скорост на нарастване на изходното напрежение 
за синхронизиране с генератори

Изход

Номинално изходно напрежение 400 V: 180 до 240 Vac, Ph до N

Конфигурация на изхода Трифазен, четирипроводников + заземяване

Изходна честота (номинална) 50 или 60 Hz автоматично разпознаване при стартиране

Регулиране на честотата 0,1 Hz автоколебания

Диапазон на коефициента на 
мощност на товара

Изоставащ: 0,7 
Изпреварващ: 0,9

Общо изкривяване на 
изходното напрежение

< 3% с ИТ консуматори (PFC захранвания) 
< 5% нелинейни или захранвания без PFC

Акумулаторна батерия

Тип акумулаторна батерия VRLA – AGM
Време на работа на 
акумулаторната батерия 
(вътрешна)

13 минути при 50% товар 
4,7 минути при 100% товар

Напрежение на комплекта 
акумулаторни батерии

240 Vdc

Тестване на акумулаторната 
батерия

Стандартно автоматично тестване на акумулаторната 
батерия (възможност за дистанционно планиране) Ръчно 
тестване на акумулаторната батерия от предния дисплей

Профил на презареждане на 
акумулаторната батерия

Технология за триетапно зареждане ABM

Напрежение на изключване на 
акумулаторната батерията Променливо от 1,67 VPC при време на работа < 5 min 

Състояние на изтощена 
батерия

Известява се с аларма

Възможност за допълнителни 
акумулаторни батерии

Да, добавяне на до четири допълнителни шкафа за 
акумулаторни батерии 3U (~34 min при 100% товар, > 1 
час при 50% товар)

Физически данни

Размери (В x Ш x Д) на UPS 
устройството

261 (6U) x 442 x 660 mm

Забележка: Общо тегло на 
корпуса без акумулаторни 
батерии или електроника
Общо тегло на корпуса с 
акумулаторни батерии или 
електроника

 
46 kg
 
 
140 kg

Общо тегло на UPS устройството 
без акумулаторни батерии 

61 kg

Общо тегло на UPS устройството 
с акумулаторни батерии

140 kg

Тегло на EBM модула 77 kg

Комуникации и потребителски интерфейс

Съвместимост на 
софтуера 

UPS устройството се доставя с компактдиск със софтуерен 
пакет

X-Slot отделения Две са налични за посочените по-долу карти

LCD дисплей на 
контролния панел

Два реда по 20 знака Четири бутона на интерфейса в 
зависимост от менюто Четири удобно разположени и лесно 
разпознаваеми LED индикатора за състоянието

Многоезичен Стандартен език: английски; налични са 20 езика

Промени на 
конфигурацията

Извършват се от потребителя; автоматично конфигуриране 
на фърмуера

Сухи контактни входове Два, могат да се конфигурират от потребителя

Сухи контактни изходи Един, може да се конфигурира от потребителя

Обслужване

Монтаж Извършва се от потребителя, разполагане в ИТ раковете

Профилактична 
поддръжка 

Извършва се от потребителя, предлага се опционално 
обслужване от завода

Корективна поддръжка
Извършва се от потребителя, предлага се опционално 
обслужване от завода

Функции за удобство 
на експлоатация 

Акумулаторни батерии с възможност за смяна без 
изключване на захранването 
Електронен модул с възможност за смяна без изключване 
на захранването 
Автоматизиран вътрешен байпас за поддръжка 
Фърмуер с автоматично конфигуриране 
Флаш фърмуерът може да се надстройва

Сертификати

EMI IEC 62040

Защита от пренапрежение ANSI C62.41, кат. B-3

Опасни материали (RoHS) Директива 2002/95/ЕО категория 3 (4 от 5)

Гаранция

Стандартна 12 месеца

Гаранционен ремонт Замяна или ремонт в заводската база

Опции и аксесоари

Подвижен входен кабел

Подвижен входен/изходен кабел

Подвижен кабел за паралелно свързване

Допълнителни батерийни модули (ЕВМ)

Модул за подразпределение на 3U изходна мощност

Захранващи ленти за рак 0U до 3U

60 kW BladeUPS Parallel Bar

Комплект четирипозиционни релси

Опционални комуникационни карти за X-Slot

Приложение Карта

Уеб SNMP ConnectUPS-X Web/SNMP карта

Мониторинг на околната 
среда

Сонда за мониторинг на околната среда (EMP)  
(изисква уеб/SNMP карта)

IBM eServer™  
(i5™, iSeries™ 
или AS/400), промишлен 

Релейна интерфейс карта

Паралелна HotSync карта

Дистанционен LCD дисплей ViewUPS-X

Препоръчително ePDU:

Y032440CD100000 RPM – захранващ модул за рак (BladeUPS входно, 12xC13 + 
6xC19 изходно) 20 ft кабел

EMAB22 ePDU G3 – управлявано (0U (C20 16A 1P) 20xC13 4xC19), 
използва се в допълнение към RPM

EMOB22 ePDU G3 – измерен изход (0U(C20 16A 1P) 20xC13 4xC19), 
използва се в допълнение към RPM
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UPS устройства за центрове за данни и съоръжения 
Трифазни UPS устройства

Eaton 93E UPS
15/20/30/40/60/80 kVA

UPS устройство с двойно преобразуване

Опростена и ефективна защита на захранването

• Двойното преобразуване осигурява най-високото ниво на 
защита чрез изолиране на изходната мощност от всички 
аномалии на входните сигнали. 

• Проектирано да работи без трансформатор и с 
усъвършенствани схеми за измерване и управление, UPS 
устройството 93E осигурява ефективност до 98%.

• Активната корекция на коефициента на мощност (PFC) 
осигурява ненадмината входна мощност от 0,99 и < 5% 
ITHD, елиминирайки по този начин взаимните смущения с 
друго основно оборудване в същата мрежа и подобрявайки 
съвместимостта с генератори.

•	 UPS устройството е оптимизирано за защита на съвременно 
ИТ оборудване, разчетено за коефициент на мощност 0,9, без 
да има нужда от големи размери.

Истинска надеждност

• Патентованата технология HotSync на Eaton позволява 
паралелно свързване на до 4 UPS устройства за осигуряване 
на допълнителен капацитет или резервно захранване.

• Цикълът на тестване и зареждане на ABM помага да се 
предотвратят проблеми с акумулаторните батерии и намалява 
корозията, удължавайки експлоатационния им живот до 50%.

• Оборудвано с контактор за обратно напрежение без 
необходимост от инсталиране на допълнителни компоненти

Разширена възможност за конфигуриране

•	 93E има до 30% по-малки габаритни размери в сравнение с 
конкурентните предложения на UPS устройства.

• Многоезичният графичен LCD дисплей улеснява следенето на 
състоянието на UPS устройството.

• Разнообразните софтуерни опции и опции за свързване 
осигуряват възможности за мониторинг, управление и 
изключване по мрежата.

• Предлаганите възможности за свързване отговарят на почти 
всички комуникационни потребности – от стандартни серийни 
комуникации до защитен дистанционен мониторинг през 
интернет.

Икономии на разходи и екологична устойчивост

• Новата техническа платформа, използвана в трифазните 
UPS продукти на Eaton, гарантира лесно надстройване, 
кратко средно време за ремонт (MTTR), сходни обучения и 
документация за обслужване, намалявайки по този начин 
общата цена на притежание.

• Оборудвано с вътрешен байпас за поддръжка за безопасно и 
лесно обслужване.

• Разнообразните опции за споразумения за обслужване могат 
лесно да се приспособят според индивидуалните нужди и 
бюджет на клиентите.

Усъвършенствана защита на захранването за:

•  финансови услуги

•  сградно управление

•  телекомуникации

•  промишлено автоматизирано оборудване

•  здравеопазване

•  държавни агенции

•  центрове за данни

Eaton 93E 15–80 kVA
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Eaton 93E UPS 15–80 kVA

Захранване
Изходна номинална мощност  
на UPS устройството 15 kVA/13,5 kW 20 kVA/18 kW
(коефициент на мощност 0,9) 30 kVA/27 kW 40 kVA/36 kW
 60 kVA/54 kW 80 kVA/72 kW
Топология  Онлайн UPS с двойно преобразуване
Работна честота  50/60 Hz (40 до 72 Hz) 
Входен коефициент на мощност  > 0,99 типично
Изкривяване на входния ток ≤ 5% THD
Електрически вход

Входни кабели 3 ph + неутрален
Номинално входно напрежение 220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz 
Диапазон на входното напрежение   -15%, +20% от номиналното (400 V) при 

100% товар 
Обслужване на захранването отвътре Да
Вътрешна защита от обратно напрежение Да
Електрически изход

Вътрешен байпас за поддръжка Да
Изходни кабели 3 ph + неутрален
Номинално входно напрежение 220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz 
(конфигурируемо)  
Регулиране на изходното напрежение  ±1% статично; < 5% динамично при 

100% промяна на съпротивителния 
товар, < 20 ms време на реакция

Претоварване на инвертора 10 min 102–125% товар 
 1 min 126–150% товар 
 500 ms > 151% товар
Претоварване при наличен байпас  Непрекъснато < 115% товар, 20 

ms 1000% пиков ток. Забележка! 
Предпазителите на външния байпас 
може да ограничават способността за 
издържане на претоварване

Акумулаторна батерия

Акумулаторна батерия  384 V (32 x 12 V, 192 клетки) за 15–40 kVA с 
 вътрешни акумулаторни батерии 
  384–480 V за 15–80 kVA с външни 

акумулаторни батерии
Метод на зареждане  Циклично зареждане чрез ABM
Ток на зареждане/модел 15    20   30  40    60    80 kVA
По подразбиране 3,5   3,5  5,2   7    10,4 15,6 A
Макс.* 5,3   5,3  8    10,6  16   24  A
*Може да е ограничен от максималния номинален входен ток на UPS устройството

Общи

Ефективност  До 98% в режим на висока ефективност
  До 94% в режим на двойно 

преобразуване

Паралелна технология Powerware HotSync®

Размери Ш x Д x В (mm)  500 x 710 x 960   15–20 kVA (с вътрешна 
акумулаторна батерия)

 500 x 710 x 1230   30 kVA (с вътрешна 
акумулаторна батерия)

 500 x 710 x 1500   40 kVA (с вътрешна 
акумулаторна батерия)

 600 x 800 x 1876  60–80 kVA
Класификация на шкафа  Клас IP20 със стандартни миещи се 

филтри за прах
Тегла без  72 kg  15/20 kVA 
вътрешна акумулаторна батерия 88 kg  30 kVA 
 120 kg  40 kVA 
 202 kg  60 kVA 
 245 kg  80 kVA 
Тегла с вътрешна акумулаторна батерия  272 kg 15/20 kVA
 376 kg 30 kVA 
 490 kg 40 kVA

Комуникации
Дисплей  Графичен LCD със синя подсветка
LED индикатори  (4) LED индикатора за известия и аларми
Звукови аларми  Да
Комуникационни портове  (1) RS-232, (1) USB, (1) EPO
Комуникационни слотове   (2) Отделения за комуникация  

с минислотове
Релейни входове/изходи  Три сигнални входа
Екологични данни

Работна температура  От 0º C до +40º C
Температура на съхранение   От -25º C до +55º C без акумулаторни 

батерии
  От +15º C до +25º C с акумулаторни 

батерии
Относителна влажност  5–95%, без кондензация
Акустичен шум   15–20 kVA ≤ 55 dBA на 1 m разстояние, 

типичен
  30–40 kVA ≤ 62 dBA на 1 m разстояние, 

типичен
  60–80 kVA ≤ 65 dBA на 1 m разстояние, 

типичен
Надморска височина   1000 m без намаляване на номиналните 

стойности (макс. 2000 m)
Съответствие със стандарти

Безопасност (сертифицирано по CB) IEC 62040-1
EMC IEC 62040-2, EMC категория C3
Производителност  IEC 62040-3
Качество  ISO 9001: 2000 и ISO 14001:1996
Аксесоари

Шкафове за външни акумулаторни батерии
Превключвател за външен байпас за поддръжка
Възможност за MiniSlot свързване (Web/SNMP, ModBus/Jbus, Relay)
Сонда за мониторинг на околната среда

Поради непрекъснатото подобряване на продуктите всички спецификации подлежат на промяна без 
предизвестие.  

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
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UPS устройства за центрове за данни и съоръжения 
Трифазни UPS устройства

Eaton 93E UPS
100/120/160/200/300/400 kVA

UPS устройство с двойно преобразуване

Опростена и ефективна защита на захранването

• Двойното преобразуване осигурява най-високото ниво на 
защита чрез изолиране на изходната мощност от всички 
аномалии на входните сигнали. 

• Проектирано да работи без трансформатор и с 
усъвършенствани схеми за измерване и управление, UPS 
устройството 93E осигурява ефективност до 98,5%.

• Активната корекция на коефициента на мощност (PFC) 
осигурява ненадмината входна мощност от 0,99 и < 5% 
ITHD, елиминирайки по този начин взаимните смущения с 
друго основно оборудване в същата мрежа и подобрявайки 
съвместимостта с генератори.

•	 UPS устройството е оптимизирано за защита на съвременно 
ИТ оборудване, разчетено за коефициент на мощност 0,9, без 
да има нужда от големи размери.

Истинска надеждност

• Патентованата технология Powerware HotSync® 
позволява паралелно свързване на до 4 UPS устройства 
за допълнителен капацитет или резервно захранване. 
Технологията позволява разпределение на товара без 
комуникационна линия, което премахва възможността за 
отказ на системата при неизправност на един от елементите и 
увеличава наличността на захранване.

• Цикълът на тестване и зареждане на ABM помага да се 
предотвратят проблеми с акумулаторните батерии и намалява 
корозията, удължавайки експлоатационния им живот до 50%.

Разширена възможност за конфигуриране

•	 93E има до 20% по-малки габаритни размери в сравнение с 
конкурентните предложения на UPS устройства.

• Многоезичният графичен LCD дисплей улеснява следенето на 
състоянието на UPS устройството.

• Разнообразните софтуерни опции и опции за свързване 
осигуряват възможности за мониторинг, управление и 
изключване по мрежата.

• Предлаганите възможности за свързване отговарят на почти 
всички комуникационни потребности – от стандартни серийни 
комуникации до защитен дистанционен мониторинг през 
интернет.

• Оборудвано с контактор за обратно напрежение без 
необходимост от инсталиране на допълнителни компоненти

Икономии на разходи и екологична устойчивост

• Новата техническа платформа, използвана в трифазните 
UPS продукти на Eaton, гарантира лесно надстройване, 
кратко средно време за ремонт (MTTR), сходни обучения и 
документация за обслужване, намалявайки по този начин 
общата цена на притежание.

• Разнообразните опции за споразумения за обслужване могат 
лесно да се приспособят според индивидуалните нужди и 
бюджет на клиентите.

Усъвършенствана защита на захранването за:

•  финансови услуги

•  сградно управление

•  телекомуникации

•  промишлено автоматизирано оборудване

•  здравеопазване

•  държавни агенции

•  центрове за данни

Eaton 93E 100–200 kVA
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Eaton 93E UPS 100–400 kVA

Поради програмите за непрекъснато подобряване на продуктите всички спецификации подлежат на 
промяна без предизвестие.  

Аксесоари

Шкафове за външни акумулаторни батерии, ръчен превключвател за вътрешен 
байпас до 120 kVA, превключвател за външен байпас, възможност за MiniSlot 
свързване (Web/SNMP, ModBus/Jbus, Relay)

Комуникации

MiniSlot 2 комуникационни отделения

Серийни портове USB, RS232
Релейни входове/изходи Три сигнални изхода

Съответствие със стандарти

Безопасност (сертифицирано по CB) IEC 62040-1
EMC IEC 62040-2, EMC категория C3
Производителност IEC 62040-3

Изход
Свързване на изходните кабели 3 ph + неутрален

Номинално напрежение 
(конфигурируемо)

220/380, 230/400 (по подразбиране),  
240/415 V 50/60 Hz

Изходно UTHD < 2% (100% линеен товар) 
Изходен коефициент на мощност 0,9
Допустим коефициент на мощност 
на товара

0,7 изоставащ – 0,9 изпреварващ

Претоварване на инвертора
10 min 102–125% товар 
1 min 126–150% товар 
500 ms > 151%         товар

Претоварване при наличие на байпас

Непрекъснато < 115% товар, 20 
ms 1000% пиков ток. Забележка! 
Предпазителите на външния байпас 
може да ограничават способността за 
издържане на претоварване.

Вътрешна защита от обратно 
напрежение

Да 

Акумулаторна батерия

Тип акумулаторна батерия VRLA

Метод на зареждане Технология ABM или буферно

Номинално напрежение на 
акумулаторната батерия (оловна)

432 V (36 x 12 V, 216 клетки)  
456 V (38 x 12 V, 228 клетки) 
480 V (40 x 12 V, 240 клетки)

Ток на зареждане/модел
По подразбиране 
Макс.* 

100 120 160 200 300 400  kVA 
20 20 20 20 20 20  A 
40 40 80 80 120 160  A

Общи
Изходна номинална мощност на 
UPS устройството (коефициент на 
мощност 0,9)

100 120 160 200 300 400  kVA 
90 108 144 180 270 360  kW

Ефективност в режим на двойно 
преобразуване (пълен товар) 94%

Разпределена паралелна работа с 
помощта на технологията HotSync

4

Топология инвертор/изправител IGBT без трансформатор, с PWM

Акустичен шум ≤ 70dB (100–200 kVA) и ≤ 73dB (300–400 
kVA) при 1 m разстояние, 75% товар

Надморска височина (макс.)
1000 m без намаляване на номиналните 
стойности (макс. 2000 m)

Размери Ш x В x Д 600 x 800 x 1876 (mm) 100–200 kVA
1600 x 820 x 1880 (mm) 300–400 kVA

Работна температура на околната 
среда за UPS устройството

От 0° C до +40° C

Вход

Входни кабели 3 ph + неутрален
Номинално напрежение 
(конфигурируемо)

220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz

Диапазон на входното напрежение
+20%/-15% при 100% товар 
+20%/-50% при 50% товар

Диапазон на входната честота 42–70 Hz
Входен коефициент на мощност 0,99

Входно ITHD < 5%
Функция за плавен старт Да

*Може да е ограничен от максималния номинален входен ток на UPS устройството

Eaton 93E 300–400 kVA

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
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UPS устройства за центрове за данни и съоръжения 
Трифазни UPS устройства

Eaton 93PS UPS
8–40 kW

Eaton 93PS UPS

Усъвършенствана защита на захранването за:

•  ИТ приложения:

 – сървърни помещения

 – центрове за локализирани данни

•  Основни бизнес приложения:

 – производствени/промишлени съоръжения

 – транспорт

 – търговски сгради

 – здравеопазване

 – телекомуникации

 – държавни агенции

НИСКА
TCO
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Най-ниската обща стойност на притежание (TCO)

Ефективност

• Над 96% ефективност в режим на двойно преобразуване 
• До 99% ефективност с Energy Saver System

Възможност за мащабиране

• Мащабируема архитектура и възможност за увеличаване 
според потребностите („pay as you grow“) за минимизиране на 
капиталовите разходи

• Паралелно свързване на до 4 устройства

Разделно резервиране

• Модулният дизайн позволява вътрешно резервиране (предлага 
се също отделна конфигурация на акумулаторни батерии)

Най-малките габаритни размери на пазара

•	 93PS осигурява значително повече мощност в по-малки 
размери, които са само 0,25 m² за по-малката рамка (8–20 
kW) и 0,36 m² за голямата рамка (8–40 kW)

Коефициент на мощност, равен на единица (1,0)

Максимална наличност

Възможност за смяна на модулите и мащабиране 
без изключване на захранването

• Неизправните модули могат да се сменят, докато другите 
продължават да защитават консуматорите (поддръжка без 
изключване на захранването) 

• Могат да се добавят модули, докато другите продължават да 
защитават консуматорите (мащабиране без изключване на 
захранването)

• Отделните комплекти акумулаторни батерии могат да се 
обслужват, докато другите поддържат товара

Голям статичен превключвател

• Опционалният голям статичен превключвател подобрява 
възможността за избор на цялата електрическа инсталация

Безопасност

• Оборудвани със свръхбърз предпазител в статичния 
превключвател, което гарантира безопасност при всякакви 
сценарии

• Оборудвани с контактор за обратно напрежение без 
необходимост от инсталиране на допълнителни компоненти 

Подготвени за облачни услуги и виртуализация

•	 93PS и софтуерният пакет Intelligent Power Manager на Eaton 
издигат гъвкавостта на системата на ново ниво чрез създаване 
на мост между електрическата и ИТ инфраструктурата

• Управление на ИТ и електрическата инфраструктура от един 
дисплей

• Разтоварване – 50% намаляване на товара е равно на 250% 
повече време на работа!
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Eaton 93PS UPS

Общи 8–20 kW 8–40 kW

Изходна номинална 
мощност на UPS 
устройството (коефициент 
на мощност 1,0)

8, 10, 15, 20
8, 10, 15, 20, 30, 40, 8+8, 
10+10, 15+15, 20+20

Референтен номер на 
модела в каталога

93PS-XX(20)-YY- 93PS-XX(40)-YY-

Брой вътрешни 
акумулаторни батерии

0 до 2 x 32 блока 0 до 4 x 32 блока

Опции на UPS устройството

Издръжливи акумулаторни батерии (LL) 
Превключвател за вътрешен байпас за 
поддръжка (MBS) 
Превключвател за външен байпас за поддръжка 
Външни шкафове за акумулаторни батерии

Възможност за 
надстройване

Да, до 20 kW Да, до 40 kW

Външно паралелно 
свързване

До 4 устройства чрез технологията HotSync

Топология на UPS 
устройството

Двойно преобразуване

Ефективност в режим на 
двойно преобразуване

> 96%

Ефективност в Energy 
Saver System (ESS)

До 99%

Размери на UPS 
устройството (ширина x 
дълбочина x височина)

335 x 750 x 1300 mm 480 x 750 x 1750 mm

Степен на защита на UPS 
устройството

IP 20

Акустичен шум на 1 
m разстояние, при 
температура на околната 
среда 25° C

< 60 dBA в режим на двойно преобразуване 
< 47 dBA в ESS

Максимална надморска 
височина на работа

1000 m (3300 ft) над морското равнище при 40° C 
Максимум 2000 m (6600 ft) с 1% намаляване на 
номиналните стойности на всеки допълнителни 
100 m

Вход

Номинално входно 
напрежение
Допустимо отклонение 
на напрежението: Входно 
напрежение на изправителя 
Входно напрежение на 
байпаса

220/380 V; 230/400 V; 240/415 V
 
От 187 до 276 V 
номинално напрежение -15%/+10%

Номинална входна честота 
Допустимо отклонение на 
честотата

50 или 60 Hz, може да са конфигурира от 
потребителя от 40 до 72 Hz

Свързване на входните 
кабели

3 фази + неутрална

Входен коефициент на 
мощност            

0,99

Входно ITHD
8 kW
< 5%

10 kW
< 4%

15–40 kW
< 3%

Номинална средноквадра-
тична стойност на входния 
ток
380 V 
400 V 
415 V

8 kW
13 A 
12 A 
12 A

10 kW
16 A 
15 A 
15 A

15 kW
24 A 
23 A 
22 A

20 kW
32 A 
30 A 
29 A

30 kW
48 A 
46 A 
44 A

40 kW
63 A 
61 A 
58 A

Функция за плавен старт Да

Защита от обратно 
напрежение

Да, за линиите на изправителя и байпаса

Изход

Свързване на изходните 
кабели

3 фази + неутрална

Номинално изходно 
напрежение

220/380 V; 230/400 V; 240/415 V, конфигурируемо

Общо хармонично  
изкривяване на 
напрежението
100% линеен товар 
100% нелинеен товар

 
< 1% 
< 5%

Капацитет на претоварване
На инвертора 
 
 
 
На байпаса

 
10 min 102–110% товар 
60 s 111–125% товар 
10 s 126–150% товар 
300 ms > 150% товар
Непрекъснато < 125% товар 
20 ms 1000% товар

Коефициент на мощността 
на товара
Номинална 
Разрешен диапазон

1,0 
0,8 изоставащ до 0,8 изпреварващ

Акумулаторна батерия 8–20 kW 8–40 kW
Технология на 
акумулаторната батерия

12 V, VRLA

Живот на конструкцията 
на акумулаторната батерия

5 или 10 години

Количество акумулаторни 
батерии

32 блока, 192 клетки на комплект батерии

Напрежение на 
акумулаторната батерия

384 V

Номинален капацитет в 
Ah (C10)

9 Ah или 7 Ah издръжлива акумулаторна батерия

Лимит на тока на 
зареждане

По подразбиране 5 A, 
конфигурируем 
макс. 25 A

По подразбиране 10 A, 
конфигурируем 
макс. 50 A

Опция за стартиране от 
акумулаторна батерия

Да

Комуникационни вериги

MiniSlot 2 комуникационни отделения

Мрежов/SNMP интерфейс Да, стандартен

Стандартни портове за 
свързване

Минислот портове за опционални карти, USB 
за устройства и USB за хост, RS-232 сервизен 
порт, релеен изход, 5 входа за сградни аларми и 
отделен за EPO, Web и SNMP карта

Съответствие със стандарти

Безопасност 
(сертифицирано по CB)

IEC 62040-1

EMC IEC 62040-2

Производителност IEC 62040-3

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
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UPS устройства за центрове за данни и съоръжения 
Трифазни UPS устройства

Eaton 93PM UPS
30–200 kW

™

Максимална енергийна ефективност.  
Минимални експлоатационни разходи. 

Най-ниската обща цена на притежание

•	 UPS устройството 93PM задава нови стандарти с ниво на 
работна ефективност до 97% в режим на двойно преобразуване, 
водещо до значителни икономии на експлоатационните разходи.

• А в режим Energy Saver System (ESS) осигурява максимална 
ефективност от над 99%.

• Висока ефективност дори при ниски нива на товара, 
поддържан от UPS устройството, която се оптимизира от 
системата Variable Module Management System (VMMS).

• Максималната плътност на мощността и енергията 
позволяват размерите да се запазят компактни.

Висока степен на мащабируемост и надеждност

• Мащабируемата модулна архитектура и възможността за 
увеличаване според потребностите („pay as you grow“) 
минимизира капиталовите разходи.

• Безжичното паралелно свързване чрез уникалната 
система HotSync на Eaton и вътрешната резервна мощност 
гарантират максимална наличност и висока надеждност.

Лесно разполагане

• Поддръжката на терморегулиране позволява гъвкав монтаж до 
стената, в редици и в конфигурации от горещи/студени редици.

• Лесният достъп означава кратко средно време за ремонт (MTTR).
• Широка гама от опции и аксесоари.

Лесно управление

•	 UPS устройството 93PM се доставя с Web и SNMP 
интерфейс като стандарт.

• Софтуерът Intelligent Power® се интегрира с водещи системи за 
управление на виртуализацията за мониторинг и управление.

• Интуитивният потребителски LCD интерфейс и визуалното 
регистриране на данните осигурява ясна информация за 
състоянието на UPS устройството.

Усъвършенствана защита на захранването за:

• малки, средни и големи центрове за данни

•  модулни и виртуализирани центрове за данни

•  основни бизнес приложения

•  ИТ инфраструктура
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Eaton 93PM UPS

Общи

Изходна номинална мощност на UPS  
устройството (коефициент на мощност 1,0)  30, 40, 50, 60 kVA/54 kW, 80,  
 100, 120, 150,160, 200 kW

Ефективност в режим на двойно  
преобразуване До 97%

Ефективност в Energy Saver System (ESS) > 99%

Възможност да се надстройва на място Да

Топология инвертор/изправител IGBT без трансформатор с PWM

Акустичен шум 30–50 kW: < 60 dBA 
 80–200 kW: < 65 dBA 
 Работа в режим ESS: < 47 dBA

Надморска височина (макс.)  1000 m без намаляване на номиналните 
стойности (макс. 2000 m)

Вход

Свързване на входните кабели  3 ph + N + PE/3 ph + PE

Номинално напрежение (конфигурируемо) 220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz

Диапазон на входното напрежение   Високо +20% на изправителя, 10% на 
байпаса. 
 Ниско -15% при 100% товар, -40% 
при 50% товар без разреждане на 
акумулаторната батерия

Диапазон на входната честота 40–72 Hz    
Входен коефициент на мощност 0,99

Входно ITHD  30 kW: < 4,5% 
 40–200 kW: < 3%

Функция за плавен старт Да

Вътрешна защита от обратно напрежение Да

Акумулаторна батерия

Тип акумулаторна батерия VRLA

Метод на зареждане  Технология ABM или буферна

Компенсиране на температурата Опция

Номинално напрежение на акумулаторната  
батерия (VRLA)  От 432 V (36 x 12 V, 216 клетки) до 
 480 V (40 x 12 V, 240 клетки) 
  Забележка: Комплекти акумулаторни батерии 

с различно напрежение не може да се свързват 
паралелно!

Максимален ток на зареждане*  30–50 kW 29,3 A 
 80–100 kW 58,6 A 
 120–150 kW 87,9 A 
 160–200 kW 117,2 A

Функция за стартиране от акумулаторната  
батерия Да

Изход

Свързване на изходните кабели  3 ph + N + PE

Номинално напрежение (конфигурируемо) 220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz

Изходно UTHD  < 1% (100% линеен товар).  
 < 5% (еталонен нелинеен товар)

Номинален изходен коефициент на мощност  1,0

Допустим коефициент на мощност на товара  0,8 изоставащ – 0,8 изпреварващ

Претоварване на инвертора  10 min 102–110%;  
 60 s 111–125%;  
 10 s 126–150%  
 300 ms > 150%.  
  В режим на акумулаторна батерия 300 ms 

> 126%

Претоварване при наличие на байпас  Непрекъснато < 125%, 10 ms 1000% 
  Забележка: Предпазителите на байпаса може 

да ограничават способността за издържане на 

претоварване!

Аксесоари

Външни шкафове за батерии с издръжливи акумулаторни батерии,  
Превключвател за външен байпас за поддръжка, вграден ръчен байпас,  
Възможност за свързване през MiniSlot (уеб/SNMP, ModBus/Jbus, промишлено релейно)

Комуникации

MiniSlot  3 комуникационни отделения

Мрежов/SNMP интерфейс Да, стандартен

Серийни портове  Вградено USB за хост и устройства

Релейни входове/изходи  5 релейни входа и отделен EPO   
 1 релеен изход

Съответствие със стандарти

Безопасност (сертифицирано по CB) IEC 62040-1

EMC  IEC 62040-2

Производителност  IEC 62040-3

* Когато нивото на товара е ≤ 40 kW/UPM

 * Обърнете се към местния търговски представител за пълна продуктова оферта и опции.

Номер на част*  Описание  Номинални стойности  Време на работа при пълен товар  Размери (Ш x Д x В)  Тегло (с акумулаторната батерия)

P-105000007-005  93PM-30(50)-BB-6x9Ah 30 kW  20 min  560 x 914 x 1876  890 kg

P-105000007-020  93PM-40(50)-BB-6x9Ah  40 kW  15 min  560 x 914 x 1876  890 kg

P-105000007-034  93PM-50(50)-BB-6x9Ah 50 kW  10 min  560 x 914 x 1876  890 kg

Номер на част  Описание  Номинални стойности    Размери (Ш x Д x В)  Тегло (без акумулаторни батерии)

P-105000011-001  93PM-50(100)-N+1 50 kW N+1  560 x 914 x 1876  338 kg

P-105000011-005  93PM-80(100)  80 kW    560 x 914 x 1876  338 kg

P-105000011-009  93PM-100(100)  100 kW   560 x 914 x 1876  338 kg

P-105000014-001  93PM-100(150)-N+1  100 kW N+1    560 x 914 x 1876  438 kg

P-105000014-005  93PM-120(150)  120 kW    560 x 914 x 1876  438 kg

P-105000014-009  93PM-150(150) 150 kW    560 x 914 x 1876  438 kg

P-105000016-001  93PM-150(200)-N+1  150 kW N+1   760 x 914 x 1876  556 kg

P-105000016-002  93PM-160(200)  160 kW    760 x 914 x 1876  556 kg

P-105000016-003  93PM-200(200)  200 kW    760 x 914 x 1876  556 kg

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Поради програмите за непрекъснато подобряване на продуктите спецификациите подлежат на 
промяна без предизвестие.
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UPS устройства за центрове за данни и съоръжения 
Трифазни UPS устройства

Power Xpert 9395P UPS
250–1200 kVA

UPS устройство с двойно преобразуване

10% повече мощност
• Ефективността при двойно преобразуване от 96,3% осигурява 

10% повече мощност от предходния модел 9395 UPS устройство.
• Пълна изолация на изходната мощност от всички аномалии 

на входните сигнали за осигуряване на 100% стабилизирано 
изходно напрежение с идеална синусоида дори при сериозни 
нарушения на захранването. 

• Висока ефективност дори при ниски нива на товара, 
поддържан от UPS устройството, която се оптимизира от 
системата Variable Module Management System (VMMS). 

•	 Energy Saver System (ESS) повишава нивата на ефективност 
до 99% чрез изключване на захранващите модули, когато 
не е необходимо двойно преобразуване. Превключва 
към режим на двойно преобразуване за по-малко от 2 
милисекунди, в случай че предварително зададените входни 
лимити са надвишени. Филтриране срещу бързи преходни 
нискоенергийни процеси, осигурявано от ESS. 

• Благодарение на произвежданата с 18% по-малко топлина 
се намалява нуждата от охлаждане. Проектирани за 
непрекъсната работа при температури на околната среда 
до 40° C без намаляване на номиналните стойности. Може 
да осигуряват безопасно захранване и при по-високи 
температури, без да се изключват. 

Изключителна гъвкавост
• Патентованата технология за разпределение на товара HotSync® 

позволява паралелна работа на статични преобразуватели без 
сигнали за комуникация или разпределение на товара. Чрез 
премахване на комуникационната връзка се предотвратява рискът 
от отказ на системата при неизправност на един от елементите.

• Един статичен превключвател на UPS устройство позволява да се 
достигне пълният капацитет на байпаса още от първия ден. Може 
да се добавят захранващи модули с увеличаване на консуматорите.

• Широкият диапазон на коефициента на мощност отговаря на 
бързо променящия се коефициент на мощност на товара без 
намаляване на номиналните стойности.

• Интелигентното зареждане на акумулаторната батерия чрез 
технологията Advanced Battery Management предотвратява 
ненужното зареждане и значително забавя скоростта ѝ на 
износване.

Мащабируемост и гъвкавост
• Броят на захранващите модули на UPS устройство може да 

се задава.
• Разположението може да се избере така, че да отговаря на 

инсталацията: гръб към гръб, под формата на буквата „Г“ и 
др. Конструкцията с възможност за достъп отпред намалява 
разходите за монтаж и пести ценно място в центровете за данни.

• Може да се зададе предпочитана топология на байпаса. 
Може да се добавят допълнителни модули с увеличаване на 
захранваните консуматори. 

• Централизираните многомодулни системи 9395P с паралелно 
свързване се поддържат от Eaton System Bypass Module (SBM). 
Предлаган във варианти с номинална сила на тока от 2000 A до 
5000 A като стандарт, SBM включва централизиран статичен 
превключвател за непрекъсната работа, устройство за защита 
от обратно напрежение и централизирани байпасни системи. 

• Изключването на подаваното захранване във всеки захранващ 
модул позволява лесна поддръжка, докато UPS устройството 
поддържа товара в режим на двойно преобразуване.

• Повече от 90% от използваните материали могат да се 
рециклират, което намалява въздействието върху околната 
среда на материали, достигнали края на живота си.

UPS устройство Power Xpert 9395P с опционални  

индикатори за състоянието на захранващите модули

Усъвършенствана защита на захранването за:

•  големи центрове за данни, инфраструктурни 
проекти, промишлени комплекси и други 
сгради

• оборудване за управление на процеси

• здравеопазване

• инфраструктура за финанси и банкиране

• транспортни системи

• охранителни дейности

• телекомуникационни инсталации
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Power Xpert 9395P UPS

Номинална изходна мощност на UPS устройството

kVA 250 300 500 600 750 900 1000 1200

kW 250 275 500 550 750 825 1000 1100

Общи

Ефективност в режим на 
двойно преобразуване 
(пълен товар)

95,6%

Ефективност в режим на 
двойно преобразуване 
(половин товар)

96,3%

VMMS (двойно 
преобразуване)

Значително увеличена ефективност при  
ниски товари

Ефективност в Energy 
Saver System (ESS)

До 99,3%

Разпределена паралелна 
работа с помощта на 
технологията HotSync

До 7

Способност за вътрешна 
резервна мощност от N+1

При 600 kVA: 300 kVA 
При 900 kVA: 600 kVA 
При 1200 kVA: 900 kVA

Може да се надстройва  
на място

Да

Топология инвертор/
изправител

IGBT без трансформатор, с PWM

Акустичен шум
78 dB (300 kVA); < 81 dB (600 kVA);   
< 83 dB (900 kVA); < 85 dB (1200 kVA)

Надморска височина (макс.)
1000 m без намаляване на номиналните 
стойности (макс. 2000 m)

Вход

Свързване на входните 
кабели

3 ph + N + PE

Номинално напрежение 
(конфигурируемо)

220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz

Диапазон на входното 
напрежение

+15%/-15% за 400 V или 415 V 
+15%/-10% за 380 V 
+10%/-10% за байпас

Диапазон на входната 
честота

45–65 Hz

Входен коефициент на 
мощност

0,99

Входно ITHD
< 3% за номинално натоварване в  
режим на двойно преобразуване

Функция за плавен старт Да

Вътрешна защита от 
обратно напрежение

Да, стандартен

Изход

Свързване на изходните 
кабели

3 ph + N + PE

Номинално напрежение  
(конфигурируемо)

220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz

Изходно UTHD
< 2% (100% линеен товар), < 5%  
(нелинеен товар)

Изходен коефициент на 
мощност

0,9 (модели с 300, 600, 900 и 1200 kVA)
1,0 (модели с 250, 500, 750 и 1000 kVA)

Допустим коефициент на 
мощност на товара

0,7 изоставащ – 0,8 изпреварващ

Претоварване на инвертора
10 min 100–110%; 30 s 110–125%;  
10 s 125–150%; 300 ms > 150%

Претоварване при  
наличие на байпас

Непрекъснато < 115%, 20 ms 1000% 
Забележка! Предпазителите на байпаса може 
да ограничават способността за издържане на 
претоварване

Акумулаторна батерия

Тип VRLA, AGM, гел, мокра клетка

Метод на зареждане
Зареждане с постоянно напрежение, 
ограничено от тока, или чрез Eaton Advanced 
Battery Management (ABM)

Компенсиране на 
температурата

Опция

Номинално напрежение на  
акумулаторната батерия 
(оловна)

480 V (40 x 12 V, 240 клетки)

Ток на зареждане/модел
Макс.* А

300
120

600
240

900
360

1200
480

*Ограничен от максималния номинален входен ток на UPS устройството

Размери и тегла

300 kVA 1350 x 880 x 1880 mm (Ш x Д x В) 830 kg

600 kVA 1890 x 880 x 1880 mm 1440 kg

900 kVA 3710 x 880 x 1880 mm 2680 kg

1200 kVA 4450 x 880 x 1880 mm 3120 kg

Аксесоари

Външни шкафове за акумулаторни батерии  
с издръжливи батерии, възможност за 
свързване през X-Slot (уеб/SNMP, ModBus/Jbus,  
релейно, HotSync, дистанционен дисплей 
ViewUPS-X), вграден ръчен байпас за модел  
300 kVA

Комуникации

X-Slot 4 комуникационни отделения

Релейни входове/изходи 5/1 програмируеми

Съответствие със стандарти

Безопасност 
(сертифицирано по CB)

IEC 62040-1

EMC IEC 62040-2

Производителност IEC 62040-3

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
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ИТ рак серия REC на Eaton 
42U и 47U

Проектирана за бърз и лесен монтаж, серията 
REC е оборудвана с функции, необходими на ИТ 
специалистите, в сравнително евтин, готов за 
употреба шкаф, който включва колела, странични 
панели с възможност за заключване, по-достъпно 
разположение на релсите, U маркировки и 
комплект за заземяване. Предлага се пълна гама 
от лесни за използване аксесоари за организация 
на кабелите, управление на въздушния поток и 
съхранение.
Серия REC може също така лесно да се сглоби в 
конфигурации с изолирани едни от други „горещи“ 
и „студени“ редици ракове („контейнмънт“) с 
предварително изработени врати за края на 
редицата и хоризонтални покриви, които са 
удобни, бързи и лесни за монтаж.
Важно е, че серията REC осигурява основа 
за по-големи вариации на новата платформа 
Intelligent Power Pod™ на Eaton, която включва 
UPS устройства, PDU за рак, софтуер за 
управление на захранването, услуги и ИТ ракове. С 
този пълен пакет от продукти фирмите-интегратори 
могат лесно да инсталират предпочитаното от тях 
ИТ оборудване и софтуер, и да предоставят на 
клиентите си изцяло интегрирана система.

Стандартните ракове включват:
• напълно сглобена здрава рамка на рака

•  четири 19” релси за монтаж с възможност  
за неограничено регулиране, боядисана 
стомана с U маркировки

•  горен панел с три големи средни покриващи 
панела за организиране на кабелите и 
управление на въздушния поток, плюс 2 
допълнителни отвора от предната към задната 
страна за четкови вложки за организиране на 
кабелите при модели 800 mm 

•  разделени на две задни врати (модели с 
ширина 800 mm) или единична задна врата 
(модели с ширина 600 mm)

• въртящи се дръжки с ключалка

•  странични панели със заключване; предлага  
се също и версия без странични панели

• колела и крачета за нивелация

• комплект за заземяване

• 2 години стандартна гаранция

ИТ раковете серия REC на Eaton осигуряват необходимото място за съхранение и 
защита на критично ИТ оборудване в малки, средни и големи центрове за данни.

Технически спецификации

Монтажна височина на оборудването  
ширина x дълбочина (mm)

42U 
600 x 1000

42U 
600 x 1200

42U 
800 x 1000

42U 
800 x 1200

47U 
600 x 1000

47U 
600 x 1200

47U 
800 x 1000

47U 
800 x 1200

Физически данни
Монтажна височина на 
оборудването 

42U 42U 42U 42U 47U 47U 47U 47U

Височина (с монтирани колела) 2048 mm 2048 mm 2048 mm 2048 mm 2270 mm 2270 mm 2270 mm 2270 mm
Ширина 600 mm 600 mm 800 mm 800 mm 600 mm 600 mm 800 mm 800 mm
Дълбочина (от врата до врата) 1040 mm 1240 mm 1040 mm 1240 mm 1040 mm 1240 mm 1040 mm 1240 mm 
Капацитет на натоварване (статичен) 1100 kg 1100 kg 1100 kg 1100 kg 1100 kg 1100 kg 1100 kg 1100 kg
Капацитет на натоварване 
(динамичен)

200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg

Тегло на сглобения рак (със 
странични панели)

114 kg 116 kg 128 kg 132 kg 116 kg 127 kg 132 kg 143 kg

Предна врата – перфорирана Единична Единична Единична Единична Единична Единична Единична Единична
Задна врата – перфорирана 
(перфориран модел)

Единична Единична
Разделена  
на две

Разделена  
на две

Единична Единична
Разделена  
на две

Разделена  
на две

Ъгъл на отваряне на вратата, панти
180° ъгъл при монтаж извън ниши, панти от лявата страна, може да се обръща на място (140° за ракове, вградени в 
ниши). Вратите са захванати с 3 панти с бързо освобождаване.

Перфорация на вратата 80%

Монтажна ширина на релсите
482,6 mm (19 in), изцяло съвместими с EIA-310-E. Ширината може да се настрои на 23 in; могат да се изместват 
настрани при модели 800 mm.

Монтажни отвори на релсите 9,5 mm квадратни отвори
Монтажна дълбочина на релсите 
(максимум)

850 mm 1048 mm 850 mm 1048 mm 850 mm 1048 mm 850 mm 1048 mm
Монтажна дълбочина на релсите – с 
конзола за PDU

725 mm 925 mm 725 mm 925 mm 725 mm 925 mm 725 mm 925 mm

Изместване на релсите Релсите могат да се изместят, в която и да е посока с 50 mm при ракове с ширина 800 mm.

Странични панели
Сваляеми, заключващи се странични панели (2 ключалки от всяка страна при модели с дълбочина 1200 mm) – при 
модели със странични панели.

Цвят Черен, RAL 9005
Регулаторни одобрения и стандарти EIA-310-E, IEC/EN 60950, IEC/EN 60297, IEC 529
Клас на защита IP20 – когато е конфигуриран с врати и странични панели

Максимална дължина на ePDU*
42U: 1865 mm, 47U: 2085 mm Забележка: Конзолата за PDU позволява монтаж на 2 PDU за рак един до друг в задната 
част на рака.

ИТ ракове и електроразпределителни устройства
Essential Enclosure System за малки, средни и големи центрове за данни
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ИТ раковете серия REC на Eaton осигуряват необходимото място за съхранение и 
защита на критично ИТ оборудване в малки, средни и големи центрове за данни.

ИТ рак серия REC на Eaton

Модели Височина Ширина (mm)
Размери (mm)

A B C D E F

RCA42610SPBE 42 U 600 1998 2049 1816 1040 529,5 925

RCA42610NPBE 42 U 600 1998 2049 1816 1040 529,5 925

RCA42612SPBE 42 U 600 1998 2049 1816 1240 529,5 1125

RCA42612NPBE 42 U 600 1998 2049 1816 1240 529,5 1125

RCA42810SPBE 42 U 800 1998 2049 1816 1040 729,5 925

RCA42810NPBE 42 U 800 1998 2049 1816 1040 729,5 925

RCA42812SPBE 42 U 800 1998 2049 1816 1240 729,5 1125

RCA42812NPBE 42 U 800 1998 2049 1816 1240 729,5 1125

RCA47610SPBE 47 U 600 2219 2270 2033,5 1040 529,5 925

RCA47610NPBE 47 U 600 2219 2270 2033,5 1040 529,5 925

RCA47612SPBE 47 U 600 2219 2270 2033,5 1240 529,5 1125

RCA47612NPBE 47 U 600 2219 2270 2033,5 1240 529,5 1125

RCA47810SPBE 47 U 800 2219 2270 2033,5 1040 729,5 925

RCA47810NPBE 47 U 800 2219 2270 2033,5 1040 729,5 925

RCA47812SPBE 47 U 800 2219 2270 2033,5 1240 729,5 1125

RCA47812NPBE 47 U 800 2219 2270 2033,5 1240 729,5 1125

Номера на части

Монтажна височина на  
оборудването ширина  
x дълбочина (mm)

42U 
600 x 1000

42U 
600 x 1200

42U 
800 x 1000

42U 
800 x 1200

47U 
600 x 1000

47U 
600 x 1200

47U 
800 x 1000

47U 
800 x 1200

Перфорирани врати, със  
странични панели

RCA42610SPBE RCA42612SPBE RCA42810SPBE RCA42812SPBE RCA47610SPBE RCA47612SPBE RCA47810SPBE RCA47812SPBE

Перфорирани врати, без  
странични панели

RCA42610NPBE RCA42612NPBE RCA42810NPBE RCA42812NPBE RCA47610NPBE RCA47612NPBE RCA47810NPBE RCA47812NPBE
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Система за изолиране на  
редиците на Eaton 
ИТ ракове серия REC

Проектирана за бърз и лесен монтаж, системата 
за изолиране на редиците REC осигурява 
достъпно решение за енергоспестяващи 
инсталации за изолиране на „студените“ редици. 
Тази изцяло модулна система позволява 
разширение или преконфигуриране като 
модулни промени или разширения.
Системата се прикрепва към високи ракове 
42U или 47U от серия REC на Eaton и обхваща 
редици с ширина 1200 mm. Покривните панели се 
свързват към ракове с еднаква ширина от някоя 
от страните на редицата и могат да се прекъснат 
за инсталиране на противопожарни системи. 
Важно е, че системата за изолиране на редиците 
REC осигурява енергоспестяваща защитена 
среда за новата платформа Intelligent Power 
Pod™ на Eaton, която включва UPS устройства, 
PDU устройства за рак, софтуер за управление 
на захранването, услуги и ИТ ракове. С този 
пълен пакет от продукти фирмите-интегратори 
могат лесно да инсталират предпочитаното от 
тях ИТ оборудване и софтуер и да предоставят 
на клиентите си изцяло интегрирана система.

Комплектите врати в края на редицата 
включват:

•  разделена на две махова врата, 
предварително сглобена със закалено  
стъкло

• каса на вратата

•  всички фитинги за закрепване на вратите  
към ИТ раковете и пода

Комплектите покривни панели включват:

• акрилен панел

• рамка на панела с уплътнение Velcro™

•  всички фитинги за закрепване на панелите 
към раковете и съседните покривни панели

Системата за изолиране на редиците на Eaton за ИТ ракове от серия REC 
осигурява енергоспестяващо управление на въздушния поток за малки, 
средни и големи центрове за данни.

Технически спецификации

Височина на рака,  
ширина x дълбочина (mm)

Врати в края на редицата  
42U 47U

Покривни панели 
600 x 1200 800 x 1200

Височина 2138 mm 2367 mm 50 mm 50 mm

Ширина 1316 mm 1316 mm 600 mm 800 mm

Дълбочина 53 mm 53 mm 1200 mm 1200 mm

Ширина на редицата 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Стил на вратата Разделена на две махова 
врата

Разделена на две махова 
врата

Ъгъл на отваряне на вратата, панти 180°, 2 повдигащи се панти

Материал на прозореца на вратата Закалено стъкло, 4 mm

Покривни панели – материал Дебелина: 3 mm, Perpex Cast Acrylic, захванат с Velcro™

Покривни панели – стандарти  
и класификации

UL94 HB, NFP 92-307 (херметични), BS 476 част 7 клас 3

Типове ракове Врати и покривни панели, проектирани за ИТ ракове серия REC на Eaton

Цвят – врата и каса Черен, RAL 9005

Приблизително време за монтаж 4 часа всяка 4 часа всяка 10 минути всеки 10 минути всеки

Тегло 56 kg 62 kg 8,8 kg 11,2 kg

Номера на части RCACUHD12KB RCACUHD12KB RCACRP0612KB RCACRP0812KB

ИТ ракове и електроразпределителни устройства
Система за изолиране на редиците за серия REC
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Технически спецификации

Височина на рака,  
ширина x дълбочина (mm)

Врати в края на редицата  
42U 47U

Покривни панели 
600 x 1200 800 x 1200

Височина 2138 mm 2367 mm 50 mm 50 mm

Ширина 1316 mm 1316 mm 600 mm 800 mm

Дълбочина 53 mm 53 mm 1200 mm 1200 mm

Ширина на редицата 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Стил на вратата Разделена на две махова 
врата

Разделена на две махова 
врата

Ъгъл на отваряне на вратата, панти 180°, 2 повдигащи се панти

Материал на прозореца на вратата Закалено стъкло, 4 mm

Покривни панели – материал Дебелина: 3 mm, Perpex Cast Acrylic, захванат с Velcro™

Покривни панели – стандарти  
и класификации

UL94 HB, NFP 92-307 (херметични), BS 476 част 7 клас 3

Типове ракове Врати и покривни панели, проектирани за ИТ ракове серия REC на Eaton

Цвят – врата и каса Черен, RAL 9005

Приблизително време за монтаж 4 часа всяка 4 часа всяка 10 минути всеки 10 минути всеки

Тегло 56 kg 62 kg 8,8 kg 11,2 kg

Номера на части RCACUHD12KB RCACUHD12KB RCACRP0612KB RCACRP0812KB

Система за изолиране на редиците на Eaton

2360
47U

 1316 

2138
42U

 592  592 

 936 

 400 

2036
ВИСОЧИНА
НА ВРАТАТА

 53 

Размери на вратата в края на редицата

Размери на покривните панели
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ИТ ракове и електроразпределителни устройства
Essential Enclosure System за мрежови и малки сървърни помещения

ИТ рак серия RE на Eaton
27U и 42U

Технически спецификации
Монтажна височина на оборудването  
ширина x дълбочина (mm)

27U    
600 x 800

27U    
600 x 1000

27U    
800 x 800

27U    
800 x 1000

42U    
600 x 800

42U    
600 x 1000

42U    
800 x 800

42U    
800 x 1000

Физически данни
Височина (с монтирани колела) 1382 mm 1382 mm 1382 mm 1382 mm 2048 mm 2048 mm 2048 mm 2048 mm
Ширина 600 mm 600 mm 800 mm 800 mm 600 mm 600 mm 800 mm 800 mm
Дълбочина 840 mm 1040 mm 840 mm 1040 mm 840 mm 1040 mm 840 mm 1040 mm
Капацитет на натоварване (статичен) 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 
Капацитет на натоварване (динамичен) 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg
Тегло на сглобения рак  
(със странични панели) 76 kg 82 kg 80 kg 84,5 kg 102 kg 114 kg 117 kg 128 kg

Предна врата – перфорирана Единична Единична Единична Единична Единична Единична Единична Единична
Предна врата – модел със стъклена 
врата

Единична Единична Единична Единична

Спецификация на стъклената врата 4 mm прозрачно закалено стъкло, отговарящо на EN 12150
Задна врата – перфорирана  
(перфориран модел) Единична Единична Разделена 

на две
Разделена 
на две Единична Единична Разделена 

на две
Разделена 
на две

Задна врата – масивна метална 
(модел със стъклена врата) Единична Единична Единична Единична

Ъгъл на отваряне на вратата 180° ъгъл при монтаж извън ниши, панти от лявата страна, може да се обръща на място (140° за ракове, 
вградени в ниши) 

Перфорация на вратата 80%

Монтажна ширина на релсите 482,6 mm (19 in), изцяло съвместими с EIA-310-E. Ширината може да се настрои на 23 in; могат да се 
изместват настрани при модели 800 mm

Монтажни отвори на релсите 9,5 mm квадратни отвори
Монтажна дълбочина на релсите 
(максимум) 650 mm 850 mm 650 mm 850 mm 650 mm 850 mm 650 mm 850 mm
Монтажна дълбочина на релсите – с 
конзола за PDU 525 mm 725 mm 525 mm 725 mm                                                  525 mm 725 mm 525 mm 725 mm

Изместване на релсите Релсите могат да се изместят в която и да е посока с 50 mm при ракове с ширина 800 mm.

Странични панели Сваляеми странични панели със заключване – при модели със странични панели.
Цвят Черен, RAL 9005
Устойчивост на топлинно натоварва-
не – модел със стъклена врата < 1,5 kW < 1,5 kW < 1,5 kW < 1,5 kW

Регулаторни одобрения и стандарти EIA-310-E, IEC/EN 60950, IEC/EN 60297, IEC 529
Клас на защита IP20 – когато е конфигуриран с врати и странични панели

Максимална дължина на ePDU 27U: 1200 mm, 42U: 1865 mm. Забележка: Конзолата за PDU позволява монтаж на 2 PDU за рак един до друг 
в задната част на рака.

Проектирана за бърз и лесен монтаж, 
серията RE е оборудвана с функции, 
необходими на ИТ специалистите, в 
сравнително евтин, готов за употреба 
шкаф, който включва колела, странични 
панели с възможност за заключване,  
по-достъпно разположение на релсите, 
U маркировки и комплект за заземяване.
Предлага се пълна гама от лесни за 
използване аксесоари за организация 
на кабелите, управление на въздушния 
поток и съхранение.
Важно е, че серията RE осигурява 
основа за новата платформа Intelligent 
Power Pod™ на Eaton, която включва 
UPS устройства, PDU устройства за рак, 
софтуер за управление на захранването, 
услуги и ИТ ракове.
С този пълен пакет от продукти фирмите-
интегратори могат лесно да инсталират 
предпочитаното от тях ИТ оборудване и 
софтуер и да предоставят на клиентите 
си изцяло интегрирана система.

Стандартните ракове включват:
• Напълно сглобена здрава рамка на 

рака
• Четири 19” релси за монтаж с 

възможност за неограничено 
регулиране с U маркировки

• Обикновен горен панел с два 
покриващи панела за опционална 
вентилация или четкови вложки за 
организация на кабелите 

• Предна врата от перфорирана 
стомана или стъкло

• Разделени на две задни врати (модели 
с ширина 800 mm) или единична задна 
врата (модели с ширина 600 mm)

• Въртящи се дръжки с ключалка
• Странични панели със заключване; 

предлага се също и версия без 
странични панели

• Колела и крачета за нивелация
• Комплект за заземяване
•	 2 години стандартна гаранция

ИТ раковете серия RE на Eaton осигуряват основна защита за 
критично ИТ оборудване в мрежови и малки сървърни помещения. 



 www.eaton.eu/powerquality 59

ИТ ракове и електроразпределителни устройства
Essential Enclosure System за мрежови и малки сървърни помещения

ИТ рак серия RE на Eaton 
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Номера на части

Монтажна височина на 
оборудването ширина  
x дълбочина (mm)

27U    
600 x 800

27U    
600 x 1000

27U    
800 x 800

27U    
800 x 1000

42U    
600 x 800

42U    
600 x 1000

42U    
800 x 800

42U    
800 x 1000

Перфорирани врати, със 
странични панели REA27608SPBE REA27610SPBE REA27808SPBE REA27810SPBE REA42608SPBE REA42610SPBE REA42808SPBE REA42810SPBE

Перфорирани врати, без 
странични панели REA42608NPBE REA42610NPBE REA42808NPBE REA42810NPBE

Стъклена врата, със  
странични панели REB27608SPBE REB27808SPBE REB42608SPBE REB42808SPBE

Стъклена врата, без  
странични панели REB42808NPBE

Модели Височина Ширина (mm)
Размери (mm)

A B C D E F

REA27608SPBE 27 U 600 1332 1383 1034,4 840 529,5 725

REB27608SPBE 27 U 600 1332 1383 n/a 840 529,5 725

REA27610SPBE 27 U 600 1332 1383 1034,4 1040 529,5 925

REA27808SPBE 27 U 800 1332 1383 1034,4 840 729,5 725

REB27808SPBE 27 U 800 1332 1383 n/a 840 729,5 725

REA27810SPBE 27U 800 1332 1383 1034,4 1040 729,5 925

REA42608SPBE 42 U 600 1998 2049 1791 840 529,5 725

REA42608NPBE 42 U 600 1998 2049 1791 840 529,5 725

REB42608SPBE 42 U 600 1998 2049 n/a 840 529,5 725

REA42610SPBE 42 U 600 1998 2049 1791 1040 529,5 925

REA42610NPBE 42 U 600 1998 2049 1791 1040 529,5 925

REA42808SPBE 42 U 800 1998 2049 1791 840 729,5 725

REA42808NPBE 42 U 800 1998 2049 1791 840 729,5 725

REB42808SPBE 42 U 800 1998 2049 n/a 840 729,5 725

REB42808NPBE 42 U 800 1998 2049 n/a 840 729,5 725

REA42810SPBE 42 U 800 1998 2049 1791 1040 729,5 925

REA42810NPBE 42 U 800 1998 2049 1791 1040 729,5 925

Забележка: n/a означава „не е приложимо“, тъй като моделът на вратата е със стъкло.

 A 

  451  

 C 

 396 

  466  

 B 

 20 

 20 

КРАЧЕТА ЗА 
НИВЕЛАЦИЯ 

F

КРАЧЕТА ЗА НИВЕЛАЦИЯ 
E

 D 

 264,4 
 398,5 

ИЗГЛЕД ОТЗАД
РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ПЕРФОРИРАНА ВРАТА

800 W

 119  119 

ИЗГЛЕД ОТСТРАНИПЕРФОРИРАНА ВРАТА
600 W

ИЗГЛЕД ОТДОЛУ ИЗГЛЕД ОТГОРЕ

ИЗГЛЕД ОТПРЕД
СТЪКЛЕНА ВРАТА

800 W
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Рак с 2 колони за серия RE 
на Eaton 

Решение с лесна за монтаж рамка за побиране на ИТ оборудване 
и осигуряване на максимален достъп за прокарване на кабелите 
и пространство. Платформата RE Series 2 Post Rack на Eaton 
е идеална за телекомуникационни стаи, където обикновено 
се използват системи от обемисти медни или оптични кабели. 
Конструкцията с отворен достъп позволява лесен монтаж на 
оборудването и осигурява решение за сигурно свързване за всички 
международно признати кабелни стандарти, включително CAT 8.
Всяка рамка се доставя разглобена в плоска опаковка за лесно 
сглобяване и монтаж на място.
Също така се предлагат редица допълнителни аксесоари за 
хоризонтална и вертикална организация на кабелите. С тях 
потребителите получават инструментите за конфигуриране 
на системата, така че тя да съответства на индивидуалните 
приложения.

Основни характеристики

• Лесна конструкция за сглобяване с болтове

• Стандартна височина на 45U

• Редица опции и конфигурации за хоризонтална или  
вертикална организация на кабелите или навити на макара

• Здрава предварително разпробита основа за монтаж към 
пода (болтовете не са включени в доставката)

• Черно прахово покритие

• Доставя се под формата на обикновен комплект за лесно 
сглобяване на място

Рак с 2 колони за серия RE – Примерна конфигурация

Рамка 2Рамка 1

Малка мрежа за кабели Голяма мрежа за кабели

Кабелен организатор 140 mm Кабелен организатор 280 mm

ИТ ракове и електроразпределителни устройства
Рак с 2 колони за серия RE
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Рак с 2 колони за серия RE – рамка

Всички ракове с 2 колони за серия RE включват

• 2 x вертикални 19” елемента

• 2 x предварително разпробити ъглови монтажни елемента 
за основата (болтовете не са включени в комплекта)

• 2 x горни поддържащи ъглови елемента

• 1 x монтажни конзоли (двойка) за PDU

• черно покритие

• доставят се под формата на обикновен комплект за лесно 
сглобяване на място

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 45U

Код за поръчка RE2PRFK45UB

Физически данни

Монтажна височина на оборудването 45U 

Височина                                              2134 mm 

Ширина 516 mm

Дълбочина на монтажната основа                 381 mm

Тегло                                            20,4 kg

Капацитет на натоварване (статичен)                 750 kg

Монтажна ширина на релсите                       482,6 mm (19”), изцяло съвместими с EIA-310-E

Цвят Черно прахово покритие RAL 9005

Активно управление на оборудването

Устойчивост на топлинно натоварване
По своя характер ракът с отворена конструкция ограничава възможността за оптимизиране на управлението на въздушния поток 
към активното оборудване. Поради това плътността на топлинно натоварване на оборудването се управлява от осигуряваното 
охлаждане в помещението.

Съответствие

Регулаторни одобрения                    IEC/EN 60950, IEC/EN 60297, IEC 529

Стандарти Съответствие с EIA-310-E

Доставка Доставя се разглобен в плоски опаковки

Обслужване и поддръжка на клиенти

Гаранция 2 години

Поради програмите за непрекъснато подобряване на продуктите всички спецификации подлежат на промяна без предизвестие.

Рамка с единичен организатор 
на кабели и вътрешен двоен 
организатор на кабели с мрежови 
организатори на кабели назад

Рамка с единичен и вътрешен 
двоен организатор на кабели

Рамка с два единични организатора на 
кабели настрани, монтирани отпред и отзад, 
и два вътрешни двойни организатора на 
кабели, монтирани отпред и отзад

Рамка с единичен организатор  
на кабели

Рамка с два единични 
организатора на кабели, 
монтирани отпред и отзад

Рамка с единичен организатор 
на кабели и мрежов 
организатор на кабели назад

Рак с 2 колони за серия RE – Примерни конфигурации

Включено в комплекта След сглобяване



Рак с 2 колони за серия RE – Вертикален кабелен организатор

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 45U

Код за поръчка (ширина 140 mm) RE2PRMK45U140B

Код за поръчка (ширина 280 mm) RE2PRMK45U280B

Цвят Черен RAL 9005

Рак с 2 колони за серия RE –  Мрежа за вертикален кабелен 
организатор

Проектирани за монтаж от задната страна на вертикалните 
кабелни организатори за рака с 2 колони за серия RE или към 
страните на рамката с 2 колони, тези основни секции могат да 
се конфигурират така, че да предлагат опции за организиране 
на кабелите отзад, отстрани и отпред

Характеристики и опции

• 1 x вертикален организатор с мрежа

• Избор от 3 дължини – 100 mm, 200 mm или 300 mm

• Фитинги за монтаж

• Инструкции за монтаж и крепежни средства

• Скоби с черно покритие/сребриста мрежа

• Доставя се под формата на обикновен комплект за лесно 
сглобяване на място

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 45U

Код за поръчка (ширина 100 mm) RE2PRBK45U100B

Код за поръчка (ширина 200 mm) RE2PRBK45U200B

Код за поръчка (ширина 300 mm) RE2PRBK45U300B

Цвят Черни скоби RAL 9005, сребристи мрежи

Вертикалните кабелни организатори на Eaton за отворени 
ракове са налични в две стандартни ширини. Организаторите 
са проектирани за закрепване с болтове към страните на 
рамката за рак с 2 колони RE и могат да се конфигурират 
като единични или двойни. Модулите се доставят в комплект с 
разделени капаци с двойни панти за лесна работа и подобрена 
организация на кабелите.

Характеристики и опции

• Избор от 2 дължини – 140 mm или 280 mm

• 1 x вертикален организатор

• 2 x капаци с двойни панти

• Инструкции за монтаж и крепежни средства

• Черно покритие RAL9005

• Доставя се под формата на обикновен комплект за лесно 
сглобяване на място

62 EATON Продукти и решения за енергийната инфраструктура



Рак с 2 колони за серия RE – Хоризонтален кабелен организатор

Хоризонталните организатори на кабели се предлагат 
във височини 1U, 2U и 3U, което осигурява допълнителни 
възможности за прекарване на кабелите

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1U 2U 3U
Код за поръчка RESB87019S1FB RESB87019S2FB RESB87019S3FB

Цвят Черен RAL 9005

Доставка; доставят се сглобени. 

Рак с 2 колони за серия RE – Регулируеми макари за кабели

Регулируемите макари за кабели осигуряват поддръжка  
и точки за закрепване за управление на промените в посоката  
на кабелите

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Код за поръчка ETN-SB860ACSFB

Цвят Черен (опаковка от 5)

Доставка; доставят се сглобени. 

Универсален комплект с 19” заземяваща лента за рак

Универсалният комплект със заземяваща лента за рак 
позволява лесно заземяване.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Код за поръчка ETN-U19EBK

Обслужване и поддръжка на клиенти

Гаранция                                        2 години

Поради програмите за непрекъснато подобряване на продуктите всички спецификации подлежат на промяна без предизвестие.
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ИТ ракове и електроразпределителни устройства
Eaton ATS
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Eaton ATS

Превключвател за прехвърляне на захранващия източник

Безпроблемно прехвърляне на захранване

Устройствата ATS на Eaton са проектирани да осигуряват 
резервно захранване за оборудване с единично свързване. С 
ATS може да се подава захранване от два независими източни-
ка към ИТ оборудване, което има само едно входно захранване.

Резервно захранване

Само усъвършенстваните сървъри са оборудвани с двойно 
електрозахранване. По-голямата част от мрежовите устройства 
и простите сървъри имат единична връзка само с един вход за 
захранване. С Eaton ATS критичното оборудване може да се 
свърже с резервно електрозахранване. 

И двата източника (основен и допълнителен) се свързват  
непосредствено към ATS в основата на рака.  
Eaton ATS след това управлява резерва от това  
електрозахранване. Ако основният източник прекъсне,  
прехвърлянето към допълнителния източник се извършва  
автоматично и мигновено. 

Опростени и рентабилни

Като се има предвид усъвършенстваната конструкция на 
устройствата Eaton ATS, те имат силно конкурентни цени в 
сравнение с опциите за „двойно електрозахранване“, които 
предлагат други доставчици на мрежово оборудване.

С височина 1U устройството може да се монтира лесно в рака.  
LCD дисплеят на ATS 16 осигурява възможности за измерване 
и базово конфигуриране. 

Възможности за мрежово свързване

ATS 16 Netpack и ATS 30 осигуряват възможности за мрежово 
свързване. То позволява на потребителите да имат достъп, да  
конфигурират и да управляват устройствата от отдалечени места. 

Eaton ATS 30

Eaton ATS 16 Netpack
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Eaton ATS
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Eaton ATS

 LCD дисплей с 
възможности за 
измерване и базово 
конфигуриране

 RS232 сериен порт

 Network NMC карта  
 (за версия Netpack)

 Входни свързвания  
 (2 x IEC C20)
 Изходи  
 (8 x IEC C13  
 + 1 x IEC C19)

ATS 16N, изглед отпред

ATS 16N, изглед отзад

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ATS 16 ATS 16 Netpack ATS 30

Номинален ток 16 A 16 A 30 A*

Вход/изход

Номинално напрежение/входна честота 208/220/230/240 V; 50/60 Hz 208/220/230/240 V; 50/60 Hz 220/230/240 V; 50/60 Hz

Производителност

Типично време за прехвърляне 8 ms
Безопасност IEC/EN 62310-1, IEC/EN 60950-1 IEC/EN 62310-1, IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60950-1

EMC IEC/EN 62310-2

Маркировка CE

Свързване

Входни  2 IEC C20 + 2 входни кабела 2 IEC C20 + 2 входни кабела Вградени

Изходни 8 IEC C13 + 1 IEC C19 8 IEC C13 + 1 IEC C19 Вградени

Комуникация и потребителски интерфейс

Потребителски интерфейс LCD LCD LED

Мрежова комуникация Не Да Да

Размери и тегло

Размери В x Ш x Д 43 x 430 x 250 mm 43 x 430 x 250 mm 43 x 440 x 390

Тегло 3,3 kg 3,5 kg 5 kg

Обслужване и поддръжка на клиенти

2 години гаранция Стандартна замяна на продукта

В интерес на непрекъснатото подобряване на продуктите всички спецификации подлежат на промяна без предизвестие. 

* 30 A до 35° C, 25,6 A до 40° C.

Номера на части ATS 16 ATS 16 Netpack ATS 30

ATS EATS16 EATS16N EATS30N
Комплект от два 16 A свързващи кабела IEC  
женски конектор/USE-DIN мъжки конектор с 
дължина 1,5 m

66 397

1 кабел/IEC 10 A мъжки към IEC 16 A женски 66 029

  Потребителски 
интерфейс  
– Състояние на  
 източника 
– Състояние на STS

  Вградени входове  
и изход

  Интерфейс за 
мрежово свързване 
и уеб

ATS 30
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Eaton FlexPDU
Eaton HotSwap MBP 

Гама HotSwap MBP

Гама FlexPDU

Разпределение на захранването
Лесното решение за подобряване на наличността и добавяне на 
гъвкавост за еднофазни UPS устройства.

Eaton FlexPDU
Разполагате с подходящите конектори там, където са ви нужни
•	 FlexPDU (електроразпределителни устройства) са 

многоканални блокове с гнезда за гъвкав монтаж, 
предназначени за лесно свързване на множество консуматори 
като свободно стоящи или монтирани в рак UPS устройства

•	 FlexPDU имат голям брой гнезда (8 френски или шуко гнезда, 
6 BS гнезда или 12 IEC 10 A гнезда), които могат да се 
вместят в много компактен блок (1U – 19”)

•	 FlexPDU са лесни за внедряване във всеки тип инсталация: 
те могат да се монтират в рак хоризонтално (1U), вертикално 
или директно към всички формати (шкаф/кула) UPS 
устройства Eaton RT

Eaton HotSwap MBP
• Висока наличност за всички UPS устройства до 11 kVA.
•	 HotSwap MBP осигурява байпас за поддръжка за всички 

UPS устройства. UPS устройствата могат да се надстройват 
или батериите им да се сменят, без да се прекъсва 
електрозахранването.

•	 HotSwap MBP са налични с различни номинални мощности: 
3000 VA, 6000 VA, 11 000 VA, 11 000 VA (3 ph входна).

•	 HotSwap MBP осигурява съвместимост сега и в бъдеще с 
всяко UPS устройство от Eaton или който и да е друг доставчик

•	 HotSwap MBP 3000 VA се предлага с различни изходни 
конектори: френски, шуко, британски, IEC или клемни 
блокове (версия, вградена в хардуера).

• Когато се използват с 9PX или 9SX, HotSwap MBP 6000 VA 
и по-мощните предоставят информация за състоянието на 
байпаса чрез LCD дисплея на UPS устройството.

• Устройствата HotSwap MBP могат да се монтират 
според нуждите – на гърба, отстрани или отгоре на UPS 
устройствата, или монтирани в рак.

Hotswap MBP6Ki и MBP11ki
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Eaton FlexPDU
Eaton HotSwap MBP 

Номера на части Eaton FlexPDU Eaton HotSwap MBP 3000 Eaton HotSwap MBP 6000 Eaton HotSwap MBP 11 000
FR FlexPDU 8 FR: EFLX8F HotSwap MBP 4 FR: MBP3KIF /
DIN FlexPDU 8 DIN: EFLX8D HotSwap MBP 4 DIN: MBP3KID /
BS FlexPDU 6 BS: EFLX6B HotSwap MBP 3 BS: MBP3KIB /
IEC FlexPDU 12 IEC: EFLX12I HotSwap MBP 6 IEC: MBP3KI

MBP6Ki
1-фазен вход/изход: 
MBP11Ki, 
3-фазен вход/1-фазен 
изход: MBP11Ki31

HW (вграден в хардуера) / HotSwap MBP HW: MBP3KIH

10 A BS захранващи кабели за HotSwap MBP / CBLMBP10BS
10 A FR/DIN захранващи кабели за HotSwap 
MBP / CBLMBP10EU

  Гъвкава система за монтаж в 19” рак или към  
UPS устройства Eaton RT

 Френски/шуко/британски/IEC гнезда 10 A

 IEC 16 A изход за каскадно свързване

 IEC 16 A входно гнездо

 Фиксатор

 Въртящ се превключвател за байпас

  Цветово кодирани входни и изходни гнезда за  
свързване на UPS устройството 
Забележка: налична е версия, вградена в хардуера

HotSwap MBP 3000

FR DIN/
шуко

BS IEC C13 
10 A

IEC C19 
16 A

IEC C14 
10 A

IEC C20 
16 A

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Eaton FlexPDU Eaton HotSwap MBP 3000 Eaton HotSwap MBP 6000 Eaton HotSwap MBP 11 000

Максимална мощност3000 VA 3000 VA 6000 VA 11 000 VA
Номинално 
напрежение

220–240 V
200–240 V  
(350–430 V за версия 3 ph)

Монтаж

Формат

1U (с изключение на BS) 
монтиране в 19” рак с 
многопозиционни монтажни 
приспособления

> 1U монтиране в рак 19” 
с многопозиционни монтажни 
приспособления

3U 19” рак 3U 19” рак

Монтаж 19” рак, монтаж на стената или към UPS устройства Eaton RT 19” рак, монтаж на стената или към UPS устройства Eaton 9PX/SX

Размери В x Ш x Д
44 x 483 x 80 mm  
(BS: 52 x 483 x 120 mm)

52 x 483 x 120 mm 52 x 483 x 120 mm 89 x 483 x 90 mm

Свързване

Входни

1 IEC C20 (16 A) конектор и 2 
кабела (1 IEC 16 A – 16 A кабел 
и 1 IEC 10 A – 16 A кабел) за 
свързване към всеки UPS

Модели FR/DIN/BS/IEC: 1 IEC 
C20 (16 A) конектор и 1 IEC 16 
A – 16 A кабел (1) HW (вграден в 
хардуера): клемен блок

Вграден в хардуера клемен блок
Вграден в хардуера клемен 
блок

Изходни FR 8 френски гнезда + 1 IEC 16 A 
гнездо

4 френски гнезда + 1 IEC 16 A 
гнездо

/ /

DIN 8 шуко гнезда + 1 IEC 16 A гнездо 4 шуко гнезда + 1 IEC 16 A гнездо / /

BS
6 британски гнезда + 1 IEC 
16 A гнездо (с 2 автоматични 
изключвателя)

3 британски гнезда + 1 IEC  
16 A гнездо 
(с 1 автоматичен изключвател)

/ /

IEC
12 IEC 10 A гнезда +  
1 IEC 16 A гнездо  
(с 2 автоматични изключвателя)

6 IEC гнезда + 1 IEC 16 A гнезда
(с 1 автоматичен изключвател)

“3 IEC 10 A гнезда + 2 IEC 16 
A гнезда (с 3 автоматични 
изключвателя) +  
клемни блокове

4 IEC 16 A гнезда 
(с 4 автоматични 
изключвателя)+  
клемни блоковеHW Не е приложимо Клемен блок

Каскадно Да, IEC 16 A изходно гнездо 
Фиксатори Фиксатори на IEC изходните гнезда 

Работни условия и одобрения
Работна температура 0° C до 45° C непрекъснато 0° C до 40° C непрекъснато
Одобрения CE
1: Използвайте комплекти кабели P/N CBLMBP 10EU (FR/DIN) или CBLMBP 10BS (BS) за свързване на UPS устройство с ниска мощност < 2,2 kVA (с IEC 10 A изходни гнезда) – вж. по-долу.

HotSwap MBP 11 000

  Гъвкава система за  
монтиране в 19” рак или към 
UPS устройства Eaton 9PX/SX

 Вход/изход

 4 IEC 16 A гнезда 
 с фиксатор

  Въртящ се превключвател  
за байпас
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ИТ ракове и електроразпределителни устройства
Разпределение на захранването за ИТ оборудване

Eaton ePDU G3

Тази водеща в бранша платформа ви позволява:

•    надеждно да разпределяте захранването към ИТ 
оборудването

•    точно да измервате и контролирате консумацията на 
електроенергия

•    да виждате къде имате налична мощност и къде сте  
най-ефективни

•    да избирате нивото на измерване, за да получавате 
необходимото ниво на информация

•    да избирате превключване на оборудването, за да  
имате възможност за дистанционно управление на 
центъра за данни

3-то поколение технология за разпределение 
на захранването на Eaton
Платформата ePDU G3 е проектирана да осигурява надеждно  
и рентабилно разпределение на захранването наред с 
изключително точен мониторинг и контрол на ИТ оборудването 
в центровете за данни.

Eaton предлага два типа ePDU:

1. Стандартна гама
Тази гама се произвежда в големи количества и е достъпна за 
всеки.
Стандартната гама се състои от 6 технологии, които удовлетворяват 
потребностите на ИТ оборудването в центровете за данни:
•    Basic ePDU устройства: Основно надеждно разпределение 

на захранването с интегрирана система за задържане на 
щепселите

•     In Line Metered ePDU устройства: С добавена функция за 
измерване към съществуващите основни PDU устройства

•    Metered Input ePDU устройства: С измерване на входните  
и разклонените вериги

•    Metered Outlet ePDU устройства: С измерване на входните 
и разклонените вериги, отделните изходи и ИТ оборудването 
по захранващите вериги A и B

•    Switched ePDU устройства: С превключване на отделните 
изходи и ИТ оборудването по захранващите вериги A и B, 
включително измерване на входните и разклонените вериги

•    Managed: С превключване и измерване на отделните изходи 
и ИТ оборудването по захранващите вериги A и B

2. Персонализирана гама. Трябва ви нещо специално?
•    В 3-те експертно-консултационни центъра специални екипи от 

инженери са на ваше разположение, за да създадат 
идеалното ePDU устройство за вас

• Конкретни конфигурации или цялостни инженерни проекти
•    Включително типове гнезда според държавата, британски, 

френски, DIN/шуко, както и комбинации от до 3 типа изходи в 
едно ePDU

Аксесоари: 
Мониторинг на околната среда чрез опционална сонда за 
измерване на температурата и влажността. Включва 2 сухи 
контакта за допълнителни сензори. Конфигурируеми прагови с 
тойности за температура/влажност и аларми на ePDU G3. 

Идентификационните маркировки на кабелите позволяват на 
потребителите да обозначават кабелите, свързани към ePDU 
устройствата и разклонените мрежи
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Как Eaton отговаря на нуждите на пазара на ePDU устройства?

Как да осигуря защитата на моето ИТ оборудване срещу случайно изключване на щепсели 
IEC по време на дейности по поддръжка или изваждането им вследствие на вибрация?

Интегриран захват
Система за закрепване на щепсели IEC: Предотвратява случайното изваждане вследствие на удари 
или вибрация. Работи с всички видове щепсели IEC; не е необходимо да се закупуват специални 
кабели или скоби.

Как да осигуря правилно определяне или фактуриране на разходите за отделите и 
разположените на едно място центрове за данни?

+/-1% степен на точност при фактуриране на IEC

Изключително точно измерване на консумацията на енергията (kWh) плюс V, W и A.

Изберете ниво на измерване

От ePDU и разклонена верига до индивидуални единици оборудване, включително измерване на 
kWh за ИТ оборудване по захранващите вериги A и B.

Как мога да извършвам дистанционно управление, включително отдалечено 
презареждане на системата, планови изключвания и рестартирания?

Превключване на оборудването

Превключване на отделни изходи или група за превключване на оборудване с множество входове 
през множество ePDU устройства за захранващи вериги A и B, включително установяване на 
последователност и планово изключване и рестартиране. Поддържа плавно изключване  
с Intelligent Power Protector на Eaton.

Как мога да намаля мрежовите разходи за мониторинг на PDU устройствата за рак и да 
намаля мрежовия трафик?
8 последователно свързани ePDU от един IP порт и един IP адрес
Това намалява мрежовите разходи, броя на IP адресите и пакетите данни в мрежата.  
Последователното свързване (шлейфова топология) намалява разходите за мрежова 
инфраструктура с до 87%.

 

Опростено балансиране  
на товара
Цветното кодиране и лазерно 
гравираният корпус лесно  
свързват автоматичните 
изключватели към групите изходи.

Как да избегна непланирани престои, 
ако PDU устройство за рак се развали 
или реша да го надстроя?
Без непланирани престои при 
надстройване
ePDU G3 разполага с мрежови компоненти, 
които се сменят или надстройват без 
изключване на захранването, т.е. без  
да се променя състоянието на изходите.

Как мога да си осигуря непрекъснатост на работните процеси при прекъсване на 
електрозахранването?
Пълно интегриране във VMware и Citrix с помощта на Intelligent Power Manager
•    Задействане на мигриране на виртуална машина или VMware Site Recovery Manager (SRM)
•    Известията на ePDU G3, които могат да се конфигурират от потребителя, работят със софтуера 

Intelligent Power Manager (IPM) на Eaton за иницииране на действия
•    Задействане на автоматично мигриране на виртуални сървъри в случай на прекъсване на 

електрозахранването чрез събитие, свързано с UPS, ePDU аларма или прагова стойност, 
температура/влажност или сух контакт

•    Може да се конфигурира от потребителя: включва понижаване на мощността на захранваща 
верига, достигане на дефинирана прагова стойност на разклонена верига и др.

•    Пълно интегриране в интерфейса на VMware

Интегриране на Intelligent Power 
Manager в интерфейса на VMware

Как да осигуря съвместимост на моите PDU с различните ракове, с които разполагам? 
Как да осигуря елиминирането на взаимни смущения с моето ИТ оборудване и компоненти, 
които могат да се сменят без изключване на захранването?
Малки с гъвкав монтаж
•    Лесен достъп до ИТ оборудване и компоненти, 

които могат да се сменят без изключване на 
захранването.

•     Гарантират, че ePDU, щепселите и кабелите са 
изцяло настрани от оборудването с монтаж на 
бутон отзад и отстрани

•    Уникалната патентована гъвкава система за 
монтаж може да се монтира във всяка точка на 
ePDU и осигурява пълна свобода

Нископрофилен корпус
•    ePDU не стърчи в рака и има нископрофилен 

корпус дори при автоматичните изключватели
•    52 mm ширина x 53 mm височина и 58,7 mm 

при автоматичните изключватели при повечето 
модели

•    Хидравлично-магнитните автоматични 
изключватели стандартно включват защита от 
случайно задействане
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ИТ ракове и електроразпределителни устройства
Разпределение на захранването за ИТ оборудване

Basic  In-Line Metered Metered Input Metered Outlet Switched Managed

Д
об

ри

Система eGrip за задържане на щепсели IEC: задържа всички стандартни щепсели IEC √
Не е 

приложимо √ √ √ √

Цветно кодирани изходни и разклонени вериги за опростено балансиране на товара √
Не е 

приложимо √ √ √ √

Хидравлично-магнитни автоматични изключватели на Eaton със защита от случайно задействане √
Не е 

приложимо √ √ √ √

Нископрофилна конструкция: 52 mm ширина x 53 mm дълбочина при повечето модели √ √ √ √ √ √

60°C работна температура √ √ √ √ √ √

Монтаж: Монтаж на бутон отзад и отстрани + гъвкава система за монтаж √ √ √ √ √ √

П
о-

до
бр

и

Hot-Swap eNMC с усъвършенстван LCD дисплей + опционален сензор за температура/влажност √ √ √ √ √

±1% IEC клас 1 степен на точност при фактуриране за V, W, A и kWh √ √ √ √ √

Измерване на входа и фазата, измерване на тока на автоматичния изключвател √ √ √ √ √

Мрежа от 8 ePDU устройства, свързани последователно √ √ √ √ √

Стандартни устройства с британски, френски и шуко контакти
Не е 

приложимо √ √ √ √

Възможност за цялостно конфигуриране и актуализиране чрез софтуера IPM √ √ √ √ √

Мониторинг от един дисплей чрез IPM на множество ePDU+UPS устройства като част от захранващата верига √ √ √ √ √

Иницииране на разширени действия чрез IPM, включително мигриране на VMware SRM и виртуална машина √ √ √ √ √

HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS √ √ √ √ √

Н
ай

-д
об

ри

Мониторинг на състоянието на автоматичните изключватели √ √ √

Измерване на изходите и ИТ оборудването по захранващи вериги A и B √ √

Level 3 PUE измервания √ √

Изключване на неизползвани изходи за управление на въвеждането в експлоатация √ √

Дистанционно управление √ √

Превключване/рестартиране/установяване на последователност по захранващи вериги A и B на изходи и ИТ оборудване √ √
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Тип вход Тип изход: Количество
Автоматични 

изключватели
Basic 

p/n

Размери  
Д x Ш x 
Д, mm      

In-Line 
Metered & 

Dual p/n

Размери  
Д x Ш x 
Д, mm

Metered  
Input p/n

Размери  
Д x Ш x 
Д, mm

Metered  
Outlet p/n

Размери  
Д x Ш x 
Д, mm

Switched 
 p/n

Размери  
Д x Ш x 
Д, mm

Managed 
p/n

Размери  
Д x Ш x 
Д, mm

1-
ф

аз
ни

C14 10A
8XC13 EBAB02 443x52x53 EMIH02 1Ux19''x203
12XC13 EBAB19 443x52x53
16XC13 EBAB03 704x52x53 EMIB03 1070x52x53 EMOB03 1154x52x53 ESWB03 1154x52x53 EMAB03 1154x52x53

C20 16A

8XFR : 1XC19 EFLX8F* 1U
8XGE : 1XC19  EFLX8D* 1U
8XUK : 1XC19 EFLX6B* 1U
12XC13 : 1XC19 EFLX12I* 1U
16XC13 EBAB21 704x52x53
8XC13 EMIH28 1Ux19''x203
18XC13 : 2XC19 EMIB09 1070x52x53
20XC13 : 4XC19 EBAB22 1070x52x53 EMOB22 1604x52x53 ESWB22 1604x52x53 EMAB22 1604x52x53

IEC60309 16A

7XC13 : 1XC19 ESWB23 704x52x65
18XC13 : 2XC19 EMIB10 1070x52x53
20XC13 : 4XC19 EBAB04 1070x52x53 EMIB04 1070x52x53 EMOB04 1604x52x53 ESWB04 1604x52x53 EMAB04 1604x52x53
IEC60309 EILB13 443x52x53

Двоен вход 2 x IEC60309 EILB24 443x65x52

IEC60309 32A

12XC13 : 4XC19 2 еднополюсни
EMIB06 
EMIH06

1070x52x53 
2Ux19''x127

20XC13 : 4XC19 2 еднополюсни EBAB05 1070x52x53 EMIB05 1154x52x53 EMOB05 1604x52x53 ESWB05 1604x52x53 EMAB05 1604x52x53
20XC13 : 2XC19 : 2XUK 2 еднополюсни EMIB16 1154x52x53 EMOB16 1604x52x53 ESWB16 1604x52x53 EMAB16 1604x52x53
20XC13 : 2XC19 : 2XFR 2 еднополюсни EMIB17 1154x52x53 EMOB17 1604x52x53 ESWB17 1604x52x53 EMAB17 1604x52x53
20XC13 : 2XC19 : 2XGE 2 еднополюсни EMIB18 1154x52x53 EMOB18 1604x52x53 ESWB18 1604x52x53 EMAB18 1604x52x53
36XC13 : 6XC19 2 еднополюсни EMIB08 1604x52x53
IEC60309 EILB14 443x52x53
2 x IEC60309 EILB25 443x65x52

3-
ф

аз
ни IEC60309 16A 3P

21XC13 : 3XC19 EMOB20 1604x52x53 ESWB20 1604x52x53 EMAB20 1604x52x53
36XC13 : 6XC19 EBAB00 1604x52x53 EMIB00 1829x52x53

6XC19 6 еднополюсни
EBAB11 
EBAH11

704x52x53 
1Ux19''x203 EILB15 443x52x53 EMIB11 1070x52x53

3XC13 : 6XC19 6 еднополюсни EBAB01 704x52x53
6XC13 : 12XC19 6 еднополюсни EMIB07 1604x52x53
18XC13 : 6XC19 6 еднополюсни EMAB33 1829x52x65
12XC13 : 12XC19 6 еднополюсни EMIB12 1604x52x53
30XC13 : 12XC19 6 еднополюсни EMIB34 1829x52x65
IEC60309 EILB15 443x52x53

Двоен вход 2 x IEC60309 EILB26 443x65x52

* Функциите на Basic G3 не са приложими за гамата FlexPDU                                                Стандартните модели по-горе се продават в Европа – за други модели се свържете с местния търговец на дребно 
   Всички стандартни ePDU устройства се доставят с 3 m кабел                                             Търсите нещо специално? В експертно-консултационните центрове специални екипи от инженери са на ваше разположение, 

Ключови характеристики на технологията 
и технически спецификации

за да създадат идеалното ePDU устройство за вас



Basic  In-Line Metered Metered Input Metered Outlet Switched Managed

Д
об

ри

Система eGrip за задържане на щепсели IEC: задържа всички стандартни щепсели IEC √
Не е 

приложимо √ √ √ √

Цветно кодирани изходни и разклонени вериги за опростено балансиране на товара √
Не е 

приложимо √ √ √ √

Хидравлично-магнитни автоматични изключватели на Eaton със защита от случайно задействане √
Не е 

приложимо √ √ √ √

Нископрофилна конструкция: 52 mm ширина x 53 mm дълбочина при повечето модели √ √ √ √ √ √

60°C работна температура √ √ √ √ √ √

Монтаж: Монтаж на бутон отзад и отстрани + гъвкава система за монтаж √ √ √ √ √ √

П
о-

до
бр

и

Hot-Swap eNMC с усъвършенстван LCD дисплей + опционален сензор за температура/влажност √ √ √ √ √

±1% IEC клас 1 степен на точност при фактуриране за V, W, A и kWh √ √ √ √ √

Измерване на входа и фазата, измерване на тока на автоматичния изключвател √ √ √ √ √

Мрежа от 8 ePDU устройства, свързани последователно √ √ √ √ √

Стандартни устройства с британски, френски и шуко контакти
Не е 

приложимо √ √ √ √

Възможност за цялостно конфигуриране и актуализиране чрез софтуера IPM √ √ √ √ √

Мониторинг от един дисплей чрез IPM на множество ePDU+UPS устройства като част от захранващата верига √ √ √ √ √

Иницииране на разширени действия чрез IPM, включително мигриране на VMware SRM и виртуална машина √ √ √ √ √

HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS √ √ √ √ √

Н
ай

-д
об

ри

Мониторинг на състоянието на автоматичните изключватели √ √ √

Измерване на изходите и ИТ оборудването по захранващи вериги A и B √ √

Level 3 PUE измервания √ √

Изключване на неизползвани изходи за управление на въвеждането в експлоатация √ √

Дистанционно управление √ √

Превключване/рестартиране/установяване на последователност по захранващи вериги A и B на изходи и ИТ оборудване √ √

Тип вход Тип изход: Количество
Автоматични 

изключватели
Basic 

p/n

Размери  
Д x Ш x 
Д, mm      

In-Line 
Metered & 

Dual p/n

Размери  
Д x Ш x 
Д, mm

Metered  
Input p/n

Размери  
Д x Ш x 
Д, mm

Metered  
Outlet p/n

Размери  
Д x Ш x 
Д, mm

Switched 
 p/n

Размери  
Д x Ш x 
Д, mm

Managed 
p/n

Размери  
Д x Ш x 
Д, mm

1-
ф

аз
ни

C14 10A
8XC13 EBAB02 443x52x53 EMIH02 1Ux19''x203
12XC13 EBAB19 443x52x53
16XC13 EBAB03 704x52x53 EMIB03 1070x52x53 EMOB03 1154x52x53 ESWB03 1154x52x53 EMAB03 1154x52x53

C20 16A

8XFR : 1XC19 EFLX8F* 1U
8XGE : 1XC19  EFLX8D* 1U
8XUK : 1XC19 EFLX6B* 1U
12XC13 : 1XC19 EFLX12I* 1U
16XC13 EBAB21 704x52x53
8XC13 EMIH28 1Ux19''x203
18XC13 : 2XC19 EMIB09 1070x52x53
20XC13 : 4XC19 EBAB22 1070x52x53 EMOB22 1604x52x53 ESWB22 1604x52x53 EMAB22 1604x52x53

IEC60309 16A

7XC13 : 1XC19 ESWB23 704x52x65
18XC13 : 2XC19 EMIB10 1070x52x53
20XC13 : 4XC19 EBAB04 1070x52x53 EMIB04 1070x52x53 EMOB04 1604x52x53 ESWB04 1604x52x53 EMAB04 1604x52x53
IEC60309 EILB13 443x52x53

Двоен вход 2 x IEC60309 EILB24 443x65x52

IEC60309 32A

12XC13 : 4XC19 2 еднополюсни
EMIB06 
EMIH06

1070x52x53 
2Ux19''x127

20XC13 : 4XC19 2 еднополюсни EBAB05 1070x52x53 EMIB05 1154x52x53 EMOB05 1604x52x53 ESWB05 1604x52x53 EMAB05 1604x52x53
20XC13 : 2XC19 : 2XUK 2 еднополюсни EMIB16 1154x52x53 EMOB16 1604x52x53 ESWB16 1604x52x53 EMAB16 1604x52x53
20XC13 : 2XC19 : 2XFR 2 еднополюсни EMIB17 1154x52x53 EMOB17 1604x52x53 ESWB17 1604x52x53 EMAB17 1604x52x53
20XC13 : 2XC19 : 2XGE 2 еднополюсни EMIB18 1154x52x53 EMOB18 1604x52x53 ESWB18 1604x52x53 EMAB18 1604x52x53
36XC13 : 6XC19 2 еднополюсни EMIB08 1604x52x53
IEC60309 EILB14 443x52x53
2 x IEC60309 EILB25 443x65x52

3-
ф

аз
ни IEC60309 16A 3P

21XC13 : 3XC19 EMOB20 1604x52x53 ESWB20 1604x52x53 EMAB20 1604x52x53
36XC13 : 6XC19 EBAB00 1604x52x53 EMIB00 1829x52x53

6XC19 6 еднополюсни
EBAB11 
EBAH11

704x52x53 
1Ux19''x203 EILB15 443x52x53 EMIB11 1070x52x53

3XC13 : 6XC19 6 еднополюсни EBAB01 704x52x53
6XC13 : 12XC19 6 еднополюсни EMIB07 1604x52x53
18XC13 : 6XC19 6 еднополюсни EMAB33 1829x52x65
12XC13 : 12XC19 6 еднополюсни EMIB12 1604x52x53
30XC13 : 12XC19 6 еднополюсни EMIB34 1829x52x65
IEC60309 EILB15 443x52x53

Двоен вход 2 x IEC60309 EILB26 443x65x52

* Функциите на Basic G3 не са приложими за гамата FlexPDU                                                Стандартните модели по-горе се продават в Европа – за други модели се свържете с местния търговец на дребно 
   Всички стандартни ePDU устройства се доставят с 3 m кабел                                             Търсите нещо специално? В експертно-консултационните центрове специални екипи от инженери са на ваше разположение, 
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Аксесоари

Номер на част на сондата за 
измерване на температура/
влажност: EMP001

Номер на 
част

Описание

IDTAG16A

Идентификационни 
маркери за захранващи 
кабели за ePDU 16 A 
1-фазно (42 сини)

IDTAG32A

Идентификационни 
маркери за захранващи 
кабели за ePDU 32 A 
1-фазно (21 сини/21 
жълти)

IDTAG16A3P

Идентификационни 
маркери за захранващи 
кабели за ePDU 16 A 
3-фазно (14 сини/14 
жълти/14 червени)

IDTAG32A3P

Идентификационни 
маркери за захранващи 
кабели за ePDU 32 A 
3-фазно (7 сини/7 жълти/7 
червени/7 оранжеви/7 
лилави/7 зелени)

• Идентификационните 
маркировки на кабелите 
позволяват на потребителите да 
обозначават кабелите, свързани 
към ePDU устройствата и 
разклонените мрежи

• Лесно свързване на кабели, 
захранващи ИТ оборудването, 
към изходите, автоматичните 
изключватели и разклоненията на 
физическото устройство  
и в уеб интерфейса

• Идентификационните маркери 
за кабелите се доставят в жълто, 
синьо, червено, оранжево, лилаво 
и зелено за съответствие с 
разклонените вериги на ePDU  
и уеб интерфейса

• Идентификационни маркери 
за кабелите са включени 
в комплекта на ePDU 
устройствата Metered Outlet, 
Switched и Managed; при 
нужда могат да се поръчат 
допълнително:

Нарастваща функционалност
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Софтуер за управление на захранването и възможности за свързване
Софтуер Intelligent Power

Управление на захранването за ИТ 
оборудване

Софтуер Intelligent Power

Софтуерът Intelligent Power на Eaton се интегрира 
безпроблемно с вашия хардуер за захранване, за да 
осигури ненадминати възможности за непрекъснатост 
на работните процеси. Той управлява цялата свързана в 
мрежа инфраструктура за захранване, задейства планове за 
мигриране на виртуални машини и изключва второстепенни 
устройства, за да позволи работата ви да продължи по време 
на събития, свързани със захранването. Безпроблемното 
интегриране с водещи среди за виртуализация позволява 
опростено управление от един дисплей.

Софтуерният пакет Intelligent Power се състои от 3 части:

•     UPS Companion: осигурява безопасно изключване на 
системата за малки/домашни офиси, малки фирми и 
битови потребители, които търсят лесен начин да подобрят 
възможностите за защита на своите UPS устройства на 
Eaton. 

•     Intelligent Power Protector (IPP): помага за предотвратяване 
на загубата на данни чрез плавно изключване на 
компютри и сървъри, захранвани от едно UPS устройство 
на Eaton, по време на продължително прекъсване на 
електрозахранването. Може да се управлява, конфигурира и 
актуализира дистанционно чрез Intelligent Power Manager на 
Eaton.

•      Intelligent Power Manager (IPM): мониторинг и управление 
на множество UPS и ePDU устройства в една мрежа от 
един интерфейс – произволно устройство с уеб браузър или 
софтуерно табло за управление на виртуални машини.

•     Незабавен достъп до критично важна информация, като 
състояние и време на работа на акумулаторната батерия на 
UPS устройствата и нива на товара

•     Дистанционно и плавно изключване на сървъри и избрани 
устройства за съхранение по време на събитие, свързано 
със захранването

•      Подреждане по приоритет и разтоварване на второстепенни 
консуматори за удължаване на времето на работа по време 
на продължително прекъсване на захранването

•     Интегрирането с платформи, като vCenter и XenCenter™, 
помага на мениджърите на центрове за данни да 
намалят инфраструктурните и оперативните разходи, 
като същевременно увеличат експлоатационното време, 
производителността и времето на реакция

•     Преглед на съществена информация за захранването на 
устройствата, включително UPS, ePDU и сензори за околната 
среда, от таблото на vCenter или XenCenter

•     Задействане на vMotion, XenMotion™ и други приложения 
за мигриране за прозрачно прехвърляне на виртуалните 
машини към наличен сървър в мрежата
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Софтуер за управление на захранването и възможности за свързване
Софтуер Intelligent Power

Решения на Eaton за управление на захранването за 
конвергирани и хиперконвергирани инфраструктури
Eaton си сътрудничи с лидерите при конвергираните 
и хиперконвергираните инфраструктури и предоставя 
лабораторно потвърдени решения за управление на 
захранването, за да гарантира дълго експлоатационно време на 
ИТ системите и цялостност на данните в случай на проблеми, 
свързани с електрозахранването или околната среда.

Това води до увеличена ефективност, по-ниски разходи и подобрена 
непрекъснатост и гъвкавост на целия бизнес на клиентите.

 

Microsoft

★

★

★

*

Red Hat

★

*

Citrix

★

★

★

★

★

★

*

VMWare

★

★

★

★

★

★

★

★ 

Създаване на гъвкави 
правила за непрекъснатост 

на работните процеси,
задействани от събития, 

свързани със захранването 
и околната среда

Изключване на виртуални
машини

Задействане на мигриране
в реално време

Управление на виртуални 
машини и 

захранване чрез 
един

 дисплей

Известяване в реално 
време за прекъсвания 

на захранването

Интегриране във
виртуална десктоп

инфраструктура

Изключване на
хост в клъстер

без инсталиране на
софтуер на всеки

хост

Виртуална машина

Цена

* съвместими с OVF; изцяло тествани на VMware

Безплатно за до 10 възела (UPS или ePDU)

Предотвратяване на
аварии, резервиране на

място за
възстановяване

★ ★★★

Стандартни функции за 
управление на захранването

Основен 
[безплатен] 

До 10  
захранващи 
устройства

Сребърен 
До 100 

захранващи 
устройства

Златен 
Над 100 

захранващи 
устройства Предимства

Защитени сървъри (IPP) и 
виртуални сървъри • • • Плавно изключване на сървърите

Модул за изключване на 
устройства за съхранение • • • Дистанционно изключване на избрани устройства за съхранение

Универсални драйвери и 
устройства на трети страни • • • Мониторинг на устройства на трети страни чрез универсален SNMP драйвер

Правила за конфигуриране • • • Създаване на правила за непрекъснатост на работните процеси на групи 
устройства при събития, свързани със захранването и околната среда

Управление на изходите на ePDU • • • Позволява управление на изходите на ePDU въз основа на правила
Разширени действия при 
стандартни събития • • • Използване на стандартни събития, свързани със 

захранването, в правилата за конфигуриране
Разширени действия при 
специфични събития

- • • Използване на специфични, дефинирани от потребителя 
събития в правилата за конфигуриране

Общо SSH действие - • • Лесно конфигуриране на дефинирани от потребителя 
действия на всяко SSH съвместимо устройство

Поддръжка на захранващи 
устройства на трети страни

- - • Създаване на правила за непрекъснатост на работните процеси при 
събития, генерирани от поддържани устройства на трети страни.

Връзка към ИТ решения 
на трети страни

Основен 
[безплатен] 

До 10  
захранващи 
устройства

Сребърен 
До 100 

захранващи 
устройства

Златен 
Над 100 

захранващи 
устройства Предимства

Cisco UCS Manager • • • Динамично управление на захранването на Cisco UCS устройства 
във вашите правила за непрекъснатост на работните процеси

Устройства за съхранение NetApp • • • Задействане на изключването на устройства за съхранение NetApp 
във вашите правила за непрекъснатост на работните процеси

CA Nimsoft • • • Отваряне на IPM директно в Nimsoft

Пакети за управление

Основен 
[безплатен] 

До 10  
захранващи 
устройства

Сребърен 
До 100 

захранващи 
устройства

Златен 
Над 100 

захранващи 
устройства Предимства

Пакет за управление на IPM на Eaton за 
vRealize Operations Manager на VMware - • • Наблюдение и анализ на информацията за 

захранването директно от vRealize на VMware
* Не е включено за модели Eaton Essential UPS (9E и 93E) и всички UPS модели, които не са произведени от Eaton. Потребителите на конкурентни UPS устройства трябва да закупят златен лиценз, за да активират  
базовите и разширените функции за виртуализация.

Функции за виртуална инфраструктура

Основен 
[безплатен] 

До 10  
захранващи 
устройства

Сребърен 
До 100 

захранващи 
устройства

Златен 
Над 100 

захранващи 
устройства Предимства

Плъгин за vCenter на VMware • • • Интегриране на управлението на захранването във вашата vCenter среда

Плъгин за XenCenter на Citrix • • • Интегриране на управлението на захранването във вашата XenCenter среда

Основни действия със захранването: 
• изключване на устройства за   съхранение 
• изключване на виртуални хостове 
• изключване на виртуални машини 
• влизане/излизане от режим на поддръжка

•* •* •

Извършване на действия за основно, плавно изключване в правилата 
за непрекъснатост на работните процеси чрез изключване на виртуални 
машини, виртуални хостове, изключване на избрани устройства за 
съхранение и/или влизане/излизане от режим на поддръжка

Разширени действия със захранването: 
За виртуална машина/устройство за 
съхранение: 
• разтоварване 
• изключване на целеви виртуални машини 
• мигриране на виртуални 
машини към целеви хостове
За хостове: 
• изключване на VMware vApp 
• автоматизиране на план за 
възстановяване във VMware SRM

- •* •

Понижаване на захранвания товар чрез интегриране на 
управлявано от правила разтоварване на виртуалната машина във 
вашите правила за непрекъснатост на работните процеси

Определяне в правилата за разтоварване на конкретни виртуални машини 
или групи от виртуални машини за изключване и/или мигриране

Определяне в правилата за разтоварване на vApp 
приложения на VMware за изключване

Автоматично задействане на изпълнението на вашия план 
за възстановяване във VMware SRM, когато времето на 
работа достигне определена прагова стойност

 Ниво на виртуална ИТ инфраструктура: 
•  Напълно виртуализирано 

изключване на клъстери
- • • Възможност за 100% безопасно изключване и възстановяване на 

виртуални машини и хост сървъри в среди с висока наличност
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Списък за съвместимост с операционни 
системи UPS  

Companion
IPP  

Unix
IPP IPM

1.04 1.40 1.50 1.50
Windows Server 2012 R2 Standard, Enterprise, Essential 3 Не е приложимо 3 3

Windows Server 2012 Standard, Enterprise, Essential 3 Не е приложимо 3 3

Windows Server 2011 Small Business Server и Home Server 3 Не е приложимо 3 3

Windows Server 2008
R1 и R2 (Standard, Enterprise, Datacenter) 3 Не е приложимо 3 3
Small Business Server 3 Не е приложимо 3 3

Windows Server 2003
R1 и R2 (Standard, Enterprise,  Datacenter) 3 Не е приложимо 3 3
Small Business Server R2 3 Не е приложимо 3 3

Windows 10 Standard, Pro и Enterprise 3 Не е приложимо 3 3

Windows 8,1 Standard, Pro и Enterprise 3 Не е приложимо 3 3
Windows 8 Standard, Pro и Enterprise 3 Не е приложимо 3 3

Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional,  
Home Premium, Home Basic 3 Не е приложимо 3 3

Windows Vista Enterprise, Ultimate, Business,  Professional, Home 
Premium,  Home Basic, Starter 3 Не е приложимо 3 3

Windows XP Professional, Home 3 Не е приложимо 3 3

RedHat

RHEL 7 Не е приложимо Не е приложимо 3 Не е 
приложимо

RHEL 6.6, 6.5 и 6.4 Не е приложимо Не е приложимо 3 Не е 
приложимо

RHEL 5.11, 5.10 и 5.9 Не е приложимо Не е приложимо 3 Не е 
приложимо

Fedora Core 21 и 20 Не е приложимо Не е приложимо 3 Не е 
приложимо

SUSE

SLES 12 Не е приложимо Не е приложимо 3 Не е 
приложимо

SLES 11 SP3 и SP2 Не е приложимо Не е приложимо 3 Не е 
приложимо

SLES 10 SP4 Не е приложимо Не е приложимо 3 Не е 
приложимо

OpenSuse 13.1 и 12.3 Не е приложимо Не е приложимо 3 Не е 
приложимо

Debian GNU Linux Debian 7 Не е приложимо Не е приложимо 3 Не е 
приложимо

Ubuntu
15.04 и 14.10 Не е приложимо Не е приложимо 3 Не е 

приложимо

14.04 LTS Не е приложимо Не е приложимо 3 Не е 
приложимо

Oracle (Sun)

Solaris 10 и 11 за Sparc Не е приложимо 3
Не е 

приложимо
Не е 

приложимо

OpenSolaris 10 за Intel (x86 и x86_64) Не е приложимо 3
Не е 

приложимо
Не е 

приложимо

HP

HP-UX 11i v2 (11.21) за PA-RISC Не е приложимо 3
Не е 

приложимо
Не е 

приложимо

HP-UX 11i v3 (11.31) за PA-RISC Не е приложимо 3
Не е 

приложимо
Не е 

приложимо

HP-UX 11i v3 (11.31) за Itanium Не е приложимо Не е приложимо 3 Не е 
приложимо

IBM AIX 6.1 и 7.1 за Power PC Не е приложимо 3 Не е 
приложимо

Не е 
приложимо

VMWare ESXi 6.0, 5.5 и 5.1 Не е приложимо Не е приложимо 3 3

HyperV
Server Core 2012 R2 Не е приложимо Не е приложимо 3 Не е тествано

Server Core 2012 Не е приложимо Не е приложимо 3 Не е тествано
Server Core 2008 R2 Не е приложимо Не е приложимо 3 Не е тествано

Citrix
XenServer 6.5 Не е приложимо Не е приложимо 3

Не е 
приложимо

XenServer 6.2 Не е приложимо Не е приложимо 3
Не е 

приложимо

Open Source XEN
Xen 2.6 на RHEL 5 Не е приложимо Не е приложимо Не е тествано

Не е 
приложимо

Xen 3.2 на Debian 5 Не е приложимо Не е приложимо Не е тествано
Не е 

приложимо

KVM KVM 0.12.1.2 на RHEL 6 и Debian 5 Не е приложимо Не е приложимо Не е тествано
Не е 

приложимо

U
N

IX
®

3 Валидно    N/A Не е тествано



Списък за съвместимост с операционни 
системи

Възможности за свързване

Web/SNMP картите са цялостни решения за мониторинг, 
управление и изключване на UPS устройствата в мрежова ИТ 
среда. В случай на предупредителна аларма Web/SNMP картата 
може да извести потребителите и администраторите по имейла 
и чрез прекъсвания на SNMP. При продължително прекъсване 
на захранването защитените компютърни системи могат да се 
изключат плавно с помощта на софтуера Intelligent Power Protector.
Network Card-MS Web/SNMP адаптер (P/N Network-MS) – 
Network Card-MS на Eaton поддържа SNMP v1 и v3; IP v4 и v6; 
http, https и SMTP; работи с: 5130, 5PX, 9130, EX, 5SC, 5P, 9PX, 
9SX, 93E, 93PS и 93PM
Network и MODBUS Card-MS (P/N MODBUS-MS) предлага 
ModBus RTU в допълнение към Web и SNMP за 5PX, 9130, EX, 
5SC, 5P, 9PX, 9SX, 93E, 93PS и 93PM
Power Xpert Gateway X-slot UPS карта – PXGX UPS карта 
(P/N 103007974-5591) – предлага ModBus TCP, BACnet IP, както 
и уеб и SNMP интерфейси за 9155, 9355, PowerXpert 9395P и 
BladeUPS.
Power Xpert Gateway Mini-slot Card (PXGMS карта) е решение 
за комуникация тип „всичко в едно“ за UPS устройства 93PM 
и 93PS. Нейният уеб интерфейс осигурява цялостен преглед 
на данните на UPS системата дори на нивото на отделни 
захранващи модули. В допълнение към функцията на уеб 
интерфейс тя комуникира също и със системите за управление 
чрез SNMP v1/v3, Modbus TCP и RTU, както и BACnet IP.
ConnectUPS-X 
P/N 116750221-001 е външен модел, който е свързан към 
сериен порт на UPS устройство. Той поддържа Eaton 9130, 
9155, 9355 и PowerXpert 9395P UPS (изисква кабел 1023247).
ConnectUPS-E 
P/N 116750223-001 е външен модел, който е свързан към 
сериен порт на UPS устройство. Той поддържа Eaton 9130, 
9155, 9355 и PowerXpert 9395P UPS (изисква кабел 1023247).
Сонда за мониторинг на околната среда – EMP (P/N 
EMP001) – добавя възможност за мониторинг на температурата, 
влажността и затваряне на два контакта към Web/SNMP карти и 
ePDU устройства. Тя е подходяща за следене на температурата 
в рака и на акумулаторната батерия, както и състоянието на 
вратата. Може да се задейства изключване на операционната 
система, ако зададените от потребителя прагови стойности 
бъдат надвишени или състоянието на затваряне на контактите  
се промени. EMP работи с Network-MS, Network и Modbus – 
MS, ConnectUPS, PXGMS и PXGX карти, както и мрежови  
ePDU устройства.
Relay/AS400 картите са лесна връзка към компютрите от 
серия AS/400 на IBM, както и към системи за промишлено 
и сградно управление. P/N 1018460 за Eaton 9155, 9355, 
PowerXpert 9395P, BladeUPS. P/N 1014018 за Eaton 9130. C/N 
RELAY-MS за 5130, 5PX, EX, 5SC, 5P, 9PX, 9SX, 93E и 93PM
Промишлена релейна интерфейсна карта Mini Slot  
Промишлената релейна карта MiniSlot е препоръчителен вариант 
при свързване на UPS устройства 93PM, 93PS и 93E към системи 
за автоматизация и управление на съоръжения. Нейните 5 
изходни релета са разчетени за 250 Vac/5 A. Всяко реле има своя 
собствена обща връзка и нормално отворен/нормално затворен 
контакт (NO/NC). Картата също така има един цифров вход.
X-Slot Modbus картата свързва UPS системата със системите 
за промишлено и сградно управление с помощта на протокола 
ModBus/JBUS RTU. P/N 103005425-5591 за Eaton 9155, 9355, 
PowerXpert 9395P, BladeUPS.
Дистанционният дисплей ViewUPS-X представлява 
LCD панел, който позволява на потребителите да преглеждат 
състоянието на UPS системата от разстояние до 100 m. 
ViewUPS-X има също така четири LED индикатора за състоянието 
и звукова аларма. Дисплеят се доставя в комплект със специална 
X-Slot карта, която захранва дисплея и чрез комуникационния 
кабел. В допълнение към връзката с дистанционния дисплей, 
картата има също така SELV изолиран релеен порт за свързване 
към системи за мониторинг и компютри AS/400. P/N 1027020 за 
9155, 9355, PowerXpert 9395P и BladeUPS.

ConnectUPS – X Сонда за мониторинг на  
околната среда

Relay MS Промишлена релейна интерфейсна 
карта Mini Slot

PXGMS UPSPXGX UPS

ViewUPS-X

Network Card-MS

BD релейна карта (за Eaton 9130 UPS) X-Slot релейна карта 

X-Slot Modbus карта 

Modbus MS карта
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Услуги
Договори за поддръжка

Защо обслужването е от значение

Разполагане на UPS системите  
Ние ви помагаме да изберете най-добрата работна 
среда за вашата UPS система. 

   Монтаж  
Нашите сервизни техници ще ви помогнат с монтажа 
и програмирането на вашата UPS система. Също 
така предоставяме необходимата възможност за 
свързване с вашата собствена система за мониторинг 
или дистанционния мониторинг на Eaton.

Въвеждане в експлоатация/обучение на 
потребители  
Преди системата ви да бъде пусната в експлоатация, 
проверяваме внимателно свързването на UPS, за да 
се уверим, че новото UPS оборудване ще защитава 
надеждно вашата ИТ или производствена система 
срещу всички типове електрически смущения. Ние 
стартираме UPS системата и осигуряваме обучение на 
потребителите.

Поддръжка. Договори за обслужване.  
Ефективната стратегия за поддръжка на продукти за 
енергийната инфраструктура може да е една от най-
рентабилните мерки, която можете да предприемете, 
за откриване на широк спектър от неизправни 
състояния, преди те да се превърнат в сериозни 
проблеми. Тя може да осигури постоянна изправност 
на захранващите устройства, значително да намали 
вероятността от инцидент със загуба на товар и по 
този начин да гарантира непрекъснатостта на целия 
ви бизнес. Наред с останалото, тя включва денонощна 
поддръжка по телефона, редовно профилактично 
обслужване в съответствие със заводските 
спецификации, тестване на акумулаторните батерии, 
отчети, препоръки, както и спешни ремонти при 
нужда и опционален дистанционен мониторинг на UPS 
системата.

Eaton предлага пълна гама от различни продукти за обслужване, които 
помагат за инсталиране, въвеждане в експлоатация и поддържане на 
захранващи устройства по време на техния експлоатационен цикъл, 
като същевременно отговарят на финансовите ви възможности и 
техническите ви изисквания.



 www.eaton.eu/upsservice 77

Ние в Eaton обичаме да опростяваме нещата. Затова разработихме три отделни плана за 
обслужване, които да съответстват на различни типове потребности и бюджети за обслужване – 
Safe, Advance и Power.

Който и план да изберете, можете да бъдете сигурни, че ще получите защита и надеждност на 
захранването, които ще поддържат непрекъснатостта на бизнеса ви.

Safe Advance Power

Гаранция за непрекъсна-
тост на работните процеси

Този договор за поддръжка 
включва всички основни услу-
ги, от които се нуждаете, за да 
поддържате сигурна работата 
на UPS системата и бизнес 
процесите си.

Повече финансови ползи

Договорът Advance ви 
предоставя същото ниво на 
обслужване като Safe, но с 
допълнителни ползи. Тъй като 
придвижването до мястото и 
труда са включени в пакетната 
цена, можете по-точно да със-
тавяте годишните си бюджети 
за обслужване.

Позволява ви почти да  
забравите за електро-
захранването

Водещият пакет за обслужване 
на Eaton ви осигурява пълно 
спокойствие относно защи-
тата на електрозахранването. 
Ако изберете договор Power, 
експертен екип за обслужване 
от Eaton ще бъде на ваше раз-
положение по всяко време на 
деня, през цялата година.

Съотношение цена-качество

Ефективност

Производителност

Наличност

Надеждност3 3 3

3 3 3

3

3 3

3

Стандартни опции Safe Advance Power

Едно профилактично посещение 
на година (в нормално работно 
време)

3 3 3

Технически актуализации 3 3 3

Гореща линия 3 3 3

Ремонтно обслужване (в работно 
време)

3 3

Денонощно ремонтно обслужване 3

25% отстъпка върху цената за труд 3

Включва придвижване и труд 3 3

25% отстъпка върху цената за 
резервни части

3 3

Включени резервни части (без 
акумулаторни батерии, освен ако 
не са в гаранция)

3

Реакция при спешни случаи, прис-
тигане за обслужване на място до 
8 часа (нормално работно време)

3 3

Денонощна реакция при спешни 
случаи, пристигане за обслужване 
на място до 8 часа

3

Допълнителни опции Safe Advance Power

Допълнителни посещения за  
профилактична поддръжка

3 3 3

Дистанционен мониторинг 3 3 3

Включва смяна на акумулаторни 
батерии

3 3 3

25% отстъпка върху цената за  
акумулаторни батерии

3 3 3

Денонощна реакция при спешни 
случаи до 2 часа

3 3 3

Денонощна реакция при спешни 
случаи до 4 часа

3 3 3

Денонощна реакция при спешни 
случаи до 6 часа

3 3 3

Денонощна реакция при спешни 
случаи до 8 часа

3 3

Включени резервни части (без 
акумулаторни батерии, освен ако 
не са в гаранция)

3 3

Реакция при спешни случаи до 2 
часа (в работно време)

3 3

Реакция при спешни случаи до 4 
часа (в работно време)

3 3

Реакция при спешни случаи до 6 
часа (в работно време)

3 3

Договори за поддръжка

Какво е включено:
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Услуги
Дистанционен мониторинг

Дистанционен мониторинг с  
Eaton SmartQmmunicator

SmartQmmunicator е допълнителна услуга 
за дистанционен мониторинг, контролирана 
от квалифицирани продуктови техници 
на Eaton за наблюдение на работата на 
системите от UPS устройства и акумулаторни 
батерии на Eaton. 

Техниците на Eaton могат да идентифицират 
проблеми, преди те да доведат до инциденти със 
загуба на товар, и така да спестят средства на 
клиентите, да увеличат надеждността на захранването 
и да намалят времето на непредвидени престои.

Предлагана при безжичните и Ethernet моделите, 
SmartQmmunicator е оборудвана с технология със 
защитна стена, която позволява сигурна и шифрована 
отдалечена връзка. 

В случай на неправилна работа на UPS устройство 
SmartQmmunicator известява ИТ отдела на клиента 
и сервизен техник на Eaton, който ще предприеме 
мерки в съответствие с нивото на обслужване в 
договора на клиента.

Мрежата на SmartQmmunicator
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Планове за дистанционно обслужване

Благодарение на SmartQmmunicator можем да ви предложим два нови плана за 
обслужване, които са по-бързи и по-екологични: GreenCare и EssentialCare.

Дистанционен мониторинг с Eaton SmartQmmunicator

 
GreenCare включва:

•     100% покритие на резервни части

•     Денонощно обслужване

•     Намеса на място до 8 часа при спешни случаи

•     Дългосрочно споразумение, започващо от UPS Start-Up

•     Автоматично изпращани по имейла месечни отчети

•     2 поддръжки на място за 5 години

•     Услуга SmartQmmunicator

 
EssentialCare предлага отлично съотношение цена-качество и е 
предназначена за клиенти, които искат UPS оборудването им да 
работи сигурно 5 години от датата на закупуването му. 

EssentialCare включва:

•     25% отстъпка върху цената на резервните части, придвижва-
нето и труда

•     Предоставяне на обслужване в работно време

•     Намеса на място до 8 часа при спешни случаи

•     Дългосрочно споразумение, започващо от UPS Start-Up

•     Автоматично изпращани по имейла месечни отчети

•     2 поддръжки на място за 5 години

•     Услуга SmartQmmunicator

GreenCare

EssentialCare
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Услуги
Разпределени услуги

Разпределени услуги за UPS устройства 
с диапазон на мощност до 200 kVA

Warranty Advance предоставя на клиентите по-високо ниво на 
обслужване в сравнение със стандартна гаранция за срок от 3 
години: 

•     1 намеса на място (в случай на повреда) през първите 2 годи-
ни чрез обикновено обаждане до центъра за обслужване на 
клиенти във вашата държава

•     1 посещение за поддръжка през последната година

•  Технически актуализации

•  Гореща линия за индивидуално професионално обслужване

•     Реакция при спешни случаи (пристигане за обслужване на 
място до 8 часа)

Warranty+ удължава стандартната гаранция на Eaton UPS/
ePDU до 3 години. (Стандартната гаранция е 12 или 24 месеца в 
зависимост от модела): 

•     През този период продуктът се покрива от стандартна замяна

•     Разходите за доставка се покриват от Eaton

•  Гореща линия за професионално обслужване

•  Тази оферта покрива електронните части и акумулаторните 
батерии

Warranty5 удължава стандартната гаранция до общо 5 години. 
(Стандартната гаранция е 12 или 24 месеца в зависимост от 
модела): 

•     През този период продуктът се покрива от стандартна замяна

•     Разходите за доставка се покриват от Eaton

•     Тази оферта покрива електронните части и акумулаторните 
батерии

•  Гореща линия за професионално обслужване

Чрез обширната си дистрибуторска мрежа за ИТ оборудване Eaton предлага редица удължения 
на гаранцията и обслужването за външни UPS устройства с автоматично конфигуриране („plug 
and play“) и вградени в хардуер UPS устройства с диапазон на мощността до 200 kVA. 

Различните предлагани опции означават, че можете да изберете най-подходящия за вас  
метод за защита на производителността и надеждността на оборудването си.
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Чрез обширната си дистрибуторска мрежа за ИТ оборудване Eaton предлага редица удължения 
на гаранцията и обслужването за външни UPS устройства с автоматично конфигуриране („plug 
and play“) и вградени в хардуер UPS устройства с диапазон на мощността до 200 kVA. 

Различните предлагани опции означават, че можете да изберете най-подходящия за вас  
метод за защита на производителността и надеждността на оборудването си.

Услуги за работещи UPS/ePDU устройства Extend Intervention Battery+ Easy Battery+

Спокойствие за 1 година

Стандартна замяна 3

Гореща линия за професионално обслужване 3 3 3 3

Една намеса на място за въвеждане в експлоатация 
или профилактична поддръжка

3

Стандартна смяна на стари батерии 3

Стандартна смяна на пълен набор батерии 3

Удължения на гаранцията за UPS/ePDU Warranty+ Warranty5 Warranty 
Advance

Спокойствие за 3 години 5 години 3 години

Стандартна замяна 3 3

Гореща линия за професионално обслужване 3 3 3

Едно посещение за поддръжка през последната година 3

Една намеса на място (в случай на повреда) 3

Включени логистични разходи за връщане/доставка 
на неизправен продукт

3 3

Покритие на електронните части и акумулаторните 
батерии

3 3

Реакция при спешни случаи, пристигане за обслужва-
не на място до 8 часа

3

Extend осигурява спокойствие за една допълнителна година след 
изтичане на гаранционния срок: 

•     Стандартна замяна на място на UPS/ePDU

•     Гореща линия за професионално обслужване

•  Бързо и ефективно обслужване независимо от местоположението ви

•  Покрива електронни части и акумулаторни батерии

Battery+ осигурява правилните акумулаторни батерии за вашето 
UPS устройство: 

•     До 3 kVA

•     Високоскоростно ефективно обслужване независимо от  
местоположението

•     Стандартна смяна на стари акумулаторни батерии

•     Инструкции за монтаж на нови акумулаторни батерии

•  Инструкции за безопасност относно работата с акумулаторните 
батерии

Intervention осигурява техник на Eaton за въвеждане в експлоатация 
на UPS системата или посещение за профилактична поддръжка: 

•     Горещ телефон за професионално обслужване – за поддръжка и 
резервиране на дати за намеса на място

•  Услуга за намеса на място може да се закупи от търговците на 
дребно на Eaton по всяко време до края на експлоатационния 
живот на вашето UPS устройство

•     Това предложение не е предназначено да се използва като ремонт-
но обслужване в случай на неизправност на UPS устройството

Easy Battery+ е сервизен продукт, който предлага на крайните  
клиенти на Eaton пълна касета с батерии за замяна на техните.  
Така процесът на замяна на батериите накуп е по-бърз и  
по-безопасен, отколкото смяната им една по една.



Продукт Warranty+ Warranty5 Warranty 
Advance

Protection Station
500/650/800 66811 W5001 -
Eaton 3S
550/700 66811 W5001 -
Eaton Ellipse ECO
500/650/800 66811 W5001 -
1200 66812 W5001 -
1600 66812 W5002 -
Eaton 5S
550i/700i 66811 W5001 -
1000i 66812 W5001 -
1500i 66813 W5002 -
Eaton Ellipse PRO
650/850 - W5001 -
1200/1600 - W5002 -
Eaton 5E
500i/650i/850i 66811 - -
1100i/1500i 66812 - -
2000i 66813 - -
Eaton 5SC
500i/750i 66812 W5001 -
1000i 66813 W5002 -
1500i 66813 W5003 -
Eaton 5P
650i/850i 66812 W5002 -
1150i/1550i 66813 W5003 -
650i Rack1U 66812 W5002 -
850i Rack1U 66813 W5003 -
1150i Rack1U/1550i Rack1U 66818 W5004 -
Powerware 5130
1250 66813 W5003 -
1750 66818 W5004 -
2500/3000 66814 W5005 -
EBM 1750 RT 66813 W5002 -
EBM 3000 RT 2U и 3U 66813 W5003 -
Eaton 5PX
1500 66818 W5004 -
2200/3000 66814 W5005 -
EBM 66813 W5003 -
Eaton EX
700/1000/1000 RT2U 66818 W5004 -
1500/RT2U  66814 W5005 -
EXB 1000 – 1500/RT2U 66813 W5003 -
Eaton 9SX
5/6 kVA 66816 W5007 WAD001
8000/11000 66817 W5008 WAD001
EBM 180/240 66814 W5004 -

Продукт Warranty+ Warranty5 Warranty 
Advance

Eaton 9130
700 66813 W5003 -
1000 66818 W5004 -
1500 66814 W5004 -
2000 66814 W5005 -
3000 66815 W5005 -
5000/6000 66816 W5007 WAD001
1000 RM 66818 W5004 -
1500 RM/2000 RM 66814 W5005 -
3000 RM 66815 W5006 -
EBM 1000 66812 W5001 -
EBM 1500 66813 W5002 -
EBM 2000/3000 66813 W5003 -
EBM 6000 66814 W5005 -
EBM 1000 RM 66812 W5002 -
EBM 1500 RM 66813 W5002 -
EBM 2000 RM/3000 RM 66813 W5003 -
Eaton 9PX 
2200 66814 W5005
3000 VA 66815 W5006
5/6 kVA 66816 W5007 WAD001
8/11 kVA 66817 W5008 WAD001
10/12 kVA - - WAD001
16/22 kVA - - WAD003
3:1 6/8/11 kVA 66817 W5008 WAD001
EBM 180/ EBM 240/EBM 72 66814 W5004 -
Modular Easy 6000/11000 66814 W5004 -
Eaton 9E
15/20 kVA - - WAD001
Eaton 9155
8/10 kVA - - WAD001
12/15 kVA - - WAD002
20/30 kVA - - WAD003 
Eaton 93 PM
30 kVA/40 kVA - - WAD004
50 kVA/60 kVA/80 kVA - - WAD005
100 kVA/120 kVA - - WAD006
150 kVA/160 kVA - - WAD007
200 kVA - - WAD008
Eaton 93 PS
15/20 kVA - - WAD002
30/40 kVA - - WAD003
8/10 kVA - - WAD001
(10+10) kVA - - WAD003
(15+15) kVA/(20+20) kVA - - WAD004
(8+8) kVA - - WAD003
Eaton 9355
8/10 kVA - - WAD001
12/15 kVA - - WAD002
20/30/40 kVA - - WAD003
Eaton 93E
15/20 kVA - - WAD001
30 kVA - - WAD002
40/60/80 kVA - - WAD003
100 kVA - - WAD004
120 kVA - - WAD005
160 kVA - - WAD006
200 kVA - - WAD007
Eaton ATS/STS
ATS 16/ATS 16N/STS16 66813 W5003 -
ATS 30A Netpack 66814 W5004 -
Eaton Blade UPS
Blade UPS - - WAD003
Eaton ePDU G3
ePDU G3 Basic (BA) 66811 W5001 -
ePDU G3 Metered Input (MI)/ In-Line-
Metered (IL) 66813 W5002 -

ePDU G3 Metered Outlet (MO), 
Switched (SW), Managed (MA) 66814 W5004 -

Eaton FlexPDU и HotSwapMBP
FlexPDU и HotSwapMBP 66811 W5001 -
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Услуги за работещи UPS/ePDU устройства

Продукт Battery+ Extend Intervention

Protection Center
420/500/600 68760 68600 -
675/750 68765 68600 -
Eaton Protection Station
500 68750 68600 -
650 68760 68600 -
800 68765 68600 -
3105
3105 350/500 68750 68600 -
Eaton 3S
550 68750 68600 -
700 68760 68600 -
Pulsar Ellipse
1200 68753 - -
300/500 68751 - -
650/800 68752 - -
Pulsar Ellipse Premium
1200 68753 - -
500 68751 - -
650/800 68752 - -
Pulsar Ellipse ASR
Ellipse ASR - 68600 -
Pulsar Ellipse MAX
Ellipse MAX - 68600 -
Pulsar
1000 68762 - -
1500 68767 - -
700 68761 - -
Powerware 5110
1000 VA 68761 68600 -
500 VA 68750 68600 -
700 VA 68760 68600 -
Powerware 5115
TOWER 500 68765 68600 -
TOWER 750 68761 68600 -
TOWER 1000 68766 68600 -
1400 VA 68767 68601 -
RM 500 68771 68600 -
RM 750 68770 68600 -
RM 1000 68772 68600 -
RM 1500 68773 68601 -
Powerware 5125
TOWER 1000 68766 68601 -
TOWER 1500 68763 68601 -
RM 1000/1500 68768 68601 -
EBM 1000/1500 68780 68601 -
2200 - 68601 -
Eaton Ellipse ECO
500 68750 68600 -
650 68760 68600 -
800 68765 68600 -
1200 68761 68600 -
1600 68766 68600 -
Eaton 5S
550i 68750 68600 -
700i 68760 68600 -
1000i 68766 68600 -
1500i 68767 68600 -
Eaton Ellipse PRO
650 68760 68600 -
850 68765 68600 -
1200 68761 68600 -
1600 68766 68600 -
Eaton 5E
500i/650i/850i/1100i/
1500i/ 2000i - 68600 -

Eaton 5SC
500i 68765 68600 -
750i 68761 68600 -
1000i/1500i 68767 68600 -
Pulsar Evolution
500 Rack 68771 - -
650 68765 68600 -
650 Rack 68771 68600 -
800 68761 68600 -
800 Rack 68770 68600 -

Продукт Battery+ Extend Intervention

850 68761 68600 -
800 68770 68600 -
1100 68766 68600 -
1100 Rack 68772 68600 -
1150 68766 68600 -
1150 Rack 68772 68600 -
1500 68767 68601 -
1500 Rack 68773 68601 -
1550 68767 68601 -
1550 Rack 68773 68601 -
2000 68768 68601 -
2200 68764 68601 -
3000 68769 - -
EXB 2200/3000 68781 - -
Pulsar Evolution S
1250 68763 68601 -
1750 68768 68601 -
2500 68764 68602 -
3000 68769 68602 -
EXB 1250/1750 68780 68601 -
EXB 2500/3000 68781 68601 -
Eaton 5P
650i 68765 68600 -
850i 68761 68600 -
1150i 68766 68600 -
1550i 68767 68601 -
650i Rack1U 68771 68600 -
850i Rack1U 68770 68600 -
1150i Rack1U 68772 68600 -
1550i Rack1U 68773 68601 -
Powerware 5130
1250 68763 68601 -
1750 68768 68601 -
2500 68764 68602 -
3000 68769 68602 -
EBM 1750 RT 68780 68601 -
EBM 3000 RT 68781 68601 -
Pulsar EXtreme
1500/2000 68755 - -
2500/3000 68756 - -
C 1000 68753 - -
C 1500 68754 - -
C 2200 68764 - -
C 3200 68769 - -
C 700 68752 - -
C EBM 1000 68782 - -
C EBM 1500 68783 - -
C EBM 2200/3200 68781 - -
C EBM 700 68754 - -
EXB 1500/2000 68784 - -
EXB 2500/3000 68785 - -
Eaton 5PX
1500i RT2U/RT2U Netpack 68763 68601 -
2200i RT2U/RT2U Netpack 68768 68602 INT001
3000i RT3U/RT2U Netpack 68769 68602 INT001
EBM 48V RT2U 68780 68601 -
EBM 72V RT3U/RT2U 68781 68601 -
Eaton EX
700 68761 68602 -
1000/1000 RT2U 68762 68602 -
1500/1500 RT2U 68767 68602 -
EXB 1000/1500 – 1000/1500 RT2U 68769 68601 -
2200 RT/RT2U/Netpack/RT3U Hotswap 68764 68603 INT001
3000 RT/RT2U/Netpack/XL/Hotswap 68769 68603 INT001
EXB 2200/3000 RT3U 68781 68601 -
PulsarM
2200 68764 - -
3000 68769 - -
Pulsar MX
4/5 kVA - 68604 INT001
15/20 kVA - 68606 INT002
EXB, ModularEasy - 68602
Eaton 9SX
5/6 kVA - 68604 INT001
8000/11000 - 68605 INT002
EBM 180 - 68602 -
EBM 240 - 68603 -



Услуги за работещи UPS/ePDU устройства

Продукт Battery+ Extend Intervention

Eaton 9130
700 68766 68602 -
1000 68767 68602 -
1500 68768 68602 -
2000 68780 68603 INT001
3000 68780 68603 INT001
5000/6000 - 68604 INT001
1000 RM 68767 68602 -
1500 RM 68768 68602 -
2000 RM/3000 RM 68769 68603 -
EBM 1000 68769 68601 -
EBM 1500 68780 68601 -
EBM 2000 68786 - -
EBM 3000 68786 68601 -
EBM 6000 - 68602 -
EBM 1000 RM 68769 68601 -
EBM 1500 RM 68780 68601 -
EBM 2000 RM 68781 - -
EBM 3000 RM 68781 68601 -
Eaton 9PX 
2200 VA - 66814 INT001
3000 VA - 66815 INT001
5/6 kVA - 68604 INT001
8/11 kVA - 68605 INT002
10/12 kVA - - INT002
16/22 kVA - - INT003
3:1 6/8/11 kVA - 68605 INT002
EBM 72 - 68601
EBM 180 - 68602 -
EBM 240 - 68603 -
Modular Easy 11000i - 68603 -
Modular Easy 6000i - 68602 -
9120
1000 VA 68767 - -
1500 VA 68768 - -
2000/3000 68780 - -
700 VA 68766 - -
EBM 1000 68769 - -
EBM 1500 68780 - -
EBM 2000/3000 68786 - -
9125
EBM 1000/1500/2000 68780 - -
EBM 3000 68781 - -
1000 VA 68766 - -
1500/2000 68768 - -
3000 VA 68769 - -
Powerware 9135
5000 VA/6000 VA - 68604 INT001
EBM R/T3U - 68602 -
Powerware 9140
7500 - 68605 INT002
10000 - 68605 INT002
EBM (7500–10 000) - 68603 -
Eaton 9E
15/20 kVA - - INT002
Eaton 9155
8/10 kVA - - INT002
12/15 kVA - - INT002
20/30 kVA - - INT003

Продукт Battery+ Extend Intervention

Eaton 93 PM
100 kVA - - INT006
120 kVA - - INT006
150 kVA - - INT007
160 kVA - - INT007
200 kVA - - INT007
30 kVA - - INT004
40 kVA - - INT004
50 kVA - - INT004
60 kVA - - INT005
80 kVA - - INT005
Eaton 93 PS
(10+10) kVA - - INT003
(15+15) kVA - - INT003
(20+20) kVA - - INT003
(8+8) kVA - - INT003
15/20 kVA - - INT002
30/40 kVA - - INT003
8/10 kVA - - INT002
Eaton 9355
8/10 kVA - - INT002
12/15 kVA - - INT002
20/30 kVA - - INT003
40 kVA - - INT003
Eaton 93E
100 kVA - - INT004
120 kVA - - INT005
15/20 kVA - - INT002
160 kVA - - INT007
200 kVA - - INT007
30 kVA - - INT003
40 kVA - - INT003
60 kVA - - INT003
80 kVA - - INT004
Eaton ATS/STS
ATS 16/ATS 16N/STS16 - 68600 -
ATS 30A Netpack - 68602 -
Eaton Blade UPS
BladeUPS - INT003
Eaton ePDU G3
Basic (BA) - 68600 -
Metered Input (MI) - 68601 -
Metered Outlet (MO),  
Switched (SW), Managed (MA) - 68602 -

Eaton FlexPDU и HotSwapMBP
FlexPDU и HotSwapMBP - 68600 -

Продукт
Easy  

Battery+
Eaton 5130
1750 EB004
2500 EB001
3000 2U EB001
3000 3U EB002
Eaton 5PX
2200 EB004
3000 2U EB001
3000 3U EB002
Eaton 9130
Tower 2000/3000 EB005
RM 2000/3000 EB003
Pulsar Evolution S
1750 EB004
3000 2U EB001
3000 3U EB002
Eaton EX
2200 2U EB001
2200 3U EB002
3000 2U EB001
3000 3U EB002
Pulsar M
2200 2U EB001
2200 3U EB002
3000 2U EB001
3000 3U EB002
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Eaton си сътрудничи непрекъснато с клиентите за разработване на решения, които 
помагат за устойчив растеж по целия свят. Стремежът ни е нашите UPS решения 
да предоставят несравнима енергийна ефективност, ефективно използване на 
ресурсите, максимално оползотворяване на рециклиращи се материали и намаляване 
на емисиите през целия живот на продукта, от създаването до изхвърлянето. 

Инженерите ни непрекъснато разработват по-интелигентни начини за осигуряване 
на екологични и икономически ползи. Това включва разработката на енергийно 
ефективни и екосъобразни технологии.

Проектирани да бъдат  
екологични

Екологичен жизнен цикъл 

Проектиране

Грижата за околната среда е част от 
процеса на проектиране в Eaton. Четири 
характеристики направляват екипа от 
проектанти по време на работата му: 
енергийна ефективност, ефективно 
използване на ресурсите, рециклиране и 
съответствие със законовите изисквания. 

Процесът на оценка на жизнения цикъл  
(LCA) се използва за събиране на информация 
относно потенциалното въздействие на 
продукта върху околната среда. 

LCA@Eaton.eu

Eaton непрекъснато контролира 
използването на опасни вещества и 
материали в процесите на проектиране и 
производство. Продуктите ни не съдържат 
SVHC (вещества, пораждащи сериозно 
безпокойство) съгласно REACH и Eaton 
се старае да постигне съответствие с 
изискванията на Директивата относно 
ограничението за употребата на 

определени опасни вещества в 
електрическото и електронното 
оборудване (RoHS), преди изпълнението 
ѝ да е станало задължително по закон. 

Етикетът „Зелен лист“ на Eaton е обещанието 
ни към клиентите, потребителите и нашите 
общности да работим изключително в името 
на опазването на околната среда, което да 
бъде документално доказано. Eaton 93PM, 
Power Xpert 9395P UPS, Protection Station и 
BladeUPS са изключително висококачествени 
продукти за захранване, които са 
сертифицирани като „Зелени решения“  
на Eaton.

™

	

Производство
Компанията Eaton е съсредоточила 
усилията си върху развитието на 
екологични дейности и управление на 
околната среда, безопасността и здравето 
(EHS) чрез стандартизация. Глобалната ни 
програма за управление на околната 
среда, безопасността и здравето (MESH) е 
единна система, която обединява 
съществуващите програми (ISO 14001, 
OHSAS 18001, OSHA VPP) в една 
интегрирана система за управление.  
Всички производствени обекти в EMEA  
са сертифицирани по ISO14001.

Energy Saver System  
(ESS)

Позволява изключително висока енергийна 
ефективност и надеждност при нормални работни 
условия

UPS устройства Eaton 93PM и Power Xpert 9395P

Технология Easy Capacity Test  
(ECT)

Позволява тестване на цялата силова верига под 
пълно натоварване без нужда от външен товар

UPS устройства Eaton 9355, 93E, 93PM и Power 
Xpert 9395P

Технология HotSync
Стартирайте с един модул и добавете захранване 
при нужда

BladeUPS, UPS устройства Eaton 9PX, 9155, 9355, 
93E, 93PM и Power Xpert 9395P

Технология Advanced Battery Management  
(ABM)

Увеличава живота на акумулаторните батерии чрез 
използване на техника на триетапно зареждане

BladeUPS, UPS устройства Eaton 5P, 5PX, 5SC, 9130, 
9SX, 9PX, 9155, 9355, 93E, 93PM и Power Xpert 9395P

Акумулаторни батерии с възможност за 
смяна без изключване на захранването

Позволява батериите да се сменят или изваждат по 
един комплект едновременно, докато оборудването 
продължава да работи

BladeUPS, UPS устройства Eaton 5130, 5P, 5PX, EX, 
9130, 9SX и 9PX

Технология EcoControl
Автоматично деактивира периферните устройства 
при изключване на главното устройство

Eaton Protection Station, Ellipse ECO и Ellipse PRO

Variable Module Management System  
(VMMS)

Увеличава до максимум ефективността при по-леки 
товари, без да прави компромис с надеждността.

UPS устройство Power Xpert 9395P

Зелени технологии

Потребление

Край на живота

Eaton взима предвид въздействията 
върху околната среда на опаковките и 
обработката в края на живота на нашите 
продукти и предлага на фирмите за 
рециклиране инструкции за третиране в 
края на живота, за да подпомогне 
по-отговорното им разглобяване.

Ние сме се ангажирали да спазваме 
изискванията на следните разпоредби, 
където е приложимо: 

ОЕЕО (Директива 2002/96/ЕО) Отпадъци 
от електрическо и електронно оборудване

Батерии (Директива 2006/66/ЕО)  
Батерии и акумулатори и отпадъци от 
батерии и акумулатори

Опаковане (Директива 2004/12/ЕО)  
Опаковки и отпадъци от опаковки

За да научите повече за 
„Проектирани да бъдат 
екологични“, посетете: www.
eaton.eu/green



Технология Paralleling UPS

Основната функция на UPS устройството е да захранва 
непрекъснато критичния товар с кондиционирано, надеждно 
електричество. В случай че устройството е единично, 
надеждността може да се увеличи чрез модулен дизайн, като 
резервните вътрешни модули могат да поемат един на друг 
задачите си, ако някой от модулите откаже да функционира. 

За допълнително увеличаване на надеждността може да се 
използва истинска паралелна конфигурация, при която две или 
повече устройства си разпределят товара. Неизправният модул 
се изолира, а останалите продължават да поддържат критичния 
товар. Конкурентните UPS продукти на пазара използват 
централизирана или разпределена технология за разпределение 
на товара на принципа главно-подчинено устройство, която 
носи риск от отказ на системата поради неизправност на един 
елемент. Абсолютна надеждност на UPS система може да се 
постигне с помощта на патентованата технология Powerware 
HotSync® за паралелно разпределение на товара. (Фигура 1)

Технологията HotSync е проектирана за паралелни резервни 
системи N+1, за да отговаря на изискванията на приложения 
с денонощно захранване. Тя може да се прилага също и в 
паралелни системи за нарастване на мощността, като се 
използва възможността за мащабиране, така че модулите 
на клиенти с непрекъснато увеличаващи се потребности на 
консуматорите да могат да разпределят товара без свързване 
на комуникационни кабели с външния свят. 

• Налична за еднофазни и трифазни продукти, за 
да отговорят на нуждите на всяка бизнес система 
до 7,7 MW (400 V)

• Лесно и модулно надстройване на паралелни UPS 
системи с допълнителен капацитет или резервна 
мощност

• Премахва риска от отказ на системата 
при неизправност на един от елементите; 
разпределението на товара не е застрашено от 
загуба на комуникация

Предимства за потребителя
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Електрозахранваща 
мрежа

Единично UPS 
устройство

Модулно UPS 
устройство Паралелно резервно 

UPS устройство

HotSync

99,99% 99,999% 99,9999%

Няма обща 
логика

HotSync

20%

Фигура 1.  Наличност на мощност с различни конфигурации за  
електрозахранване.
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Технология HotSync

Технология 



Технология HotSync

Fn = Fn-1 – K1(Pn) – K2(Pn)

Където:  

Fn = честота

Fn-1 = предишна честота

Pn = мощност към товар 

K1 =  коефициент на намаляване 
на честотата

K2 =  коефициент на скоростта на 
изменение на мощността

 

Фигура 4. С алгоритъма HotSync 
фазовият ъгъл на инвертора се регулира 
от изходната мощност и скоростта ѝ на 
изменение.

Вътрешният изходен импеданс на UPS устройството е по 
същество главно индуктивен, т.е. той прилича на малък индуктор, 
последователно свързан с мощен източник на променливо 
напрежение. Така че ако има някаква разлика между фазите на 
изходното напрежение, това означава, че има енергиен поток 
между отделните устройства, което води до неравномерно 
разпределение на товара. На фигура 3 двете устройства имат 
еднакви изходни напрежения с изместване на фазовия ъгъл. 

Vdiff на напрежението и Idiff на тока между устройствата показват 
фазово изместване от 90 градуса поради индуктивния импеданс 
на източника. Главното напрежение (V1 и V2) и токът между 
устройствата Idiff са синфазни, което води до активен енергиен 
поток. 

Колкото по-голямо е фазовото изместване, толкова по-сериозен е 
дебалансът на мощността. Ако въведем контролер, за да регулира 
фазата на напрежението чрез изходната мощност, фазовата разлика 
може да бъде намалена. За да настроим фазовата разлика на 
нула и да постигнем правилно разпределение на товара, може да 
интегрираме измерената фаза и по този начин да достигнем до 
регулирана по мощност честота. С цел бърза честотна синхронизация 
и активиране на синхронизация с външен байпас е добавен елемент, 
който съдържа скоростта на изменение на нивото на мощността. 

Диаграмата на потока (фигура 4) показва как протича 
разпределението на товара.

Изходната мощност се контролира и новата честота се 
изчислява 3000 пъти на секунда. Измерванията се използват 
също и за бързо идентифициране на неизправен модул. Тази 
функция се базира на изчислението на моментната изходна 
мощност. Отрицателна стойност, измерена дори за един момент, 
е показател за вътрешна неизправност, напр. свързан накъсо 
IGBT (биполярен транзистор с изолиран гейт) на инвертора. В 
резултат на това UPS устройството се изключва от линията и 
така причинява минимално смущение на напрежението. Тази 
функция е известна под името „избираемо изключване“.

Точното и равномерно разпределение на товара е основната 
характеристика, която определя цялостното качество 
и надеждност на паралелно свързаната UPS система, 
предоставяща резервна мощност или увеличен капацитет. С 
технологията HotSync това се постига без необходимост от 
допълнителна комуникационна линия между UPS устройствата 
и по този начин не се добавя риск от отказ на цялата система 
поради неизправност на един елемент при присъединяване 
на паралелни модули към системата. От експлоатационна и 
икономическа гледна точка постигнатата „почти перфектна“ 
надеждност осигурява чисти икономии в дългосрочен план, 
тъй като всеки инцидент с непланиран престой струва скъпо и 
може да доведе до непредсказуеми последствия.

 Изчисляване на 
изходната мощност pn

 Интегриране на Dpn във  
входната честота на  
инвертора fn = fn-1  
– K1*pn – K2*pn

  
 

 Изчисляване на 
Dpn – pn-1

 Настройване 
на честотата на 
инвертора на fn

Несинфазни напрежения Изходните честоти са 
синхронизирани

VUPS 1

VUPS 2

UPS 1

f1

UPS 2

f2

P1

P2

P1+2

P1

P2

Разликата в нивото на мощността намалява

 Честотите се регулират 
непрекъснато въз основа на P1 и P2

Фигура 2. Добре балансирано разпределение на товара се постига чрез 
регулиране на изходните честоти. По този начин фазовата разлика между 
изходните напрежения на паралелно свързаните UPS се свежда до нула.

90  
градуса

Vdiff

0 градуса
V1

V2
Idiff

Фигура 3. Фазовото изместване между паралелно свързани UPS напрежения 
(V1 и V2) създава енергиен поток между устройствата и по този начин води до 
дебалансирано разпределение на товара. 

Технологията HotSync позволява да се извършва пълна 
поддръжка на резервните UPS модули един по един 
без превключвател към външен байпас за поддръжка. 
Не е необходимо да се изключва критичният товар от 
кондиционираното захранване. Може да се извършва планова 
или извънпланова поддръжка, като товарът се поддържа 
непрекъснато от чисто електрозахранване с качеството на UPS.
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Отлично управление на акумулаторните батерии

Експлоатационният живот на акумулаторните батерии в най-
голяма степен допринася за надеждността на UPS устройствата. 
Тъй като акумулаторните батерии са електрохимични устройства, 
производителността им постепенно намалява с времето. 
Преждевременното износване означава повече разходи по 
отношение на труда за замяна и по-къс цикъл на обслужване. 
Износената акумулаторна батерия крие риск от неочаквана загуба на 
товар. При нормална работа на UPS устройствата резервна енергия 
е необходима само понякога и степента на „износване“ зависи 
основно от това как се поддържа пълният заряд. Прекаленото 
зареждане е вредно при всякакви условия на експлоатация. 

Значително удължаване на живота на 
акумулаторната батерия

Eaton създаде технологията ABM®, за да удължи живота 
на клапанно регулираните оловни акумулаторни батерии 
чрез прилагане на усъвършенствана логика към режима на 
зареждане. При традиционния метод на постоянно подзареждане 
акумулаторните батерии са изложени на корозиране на 
електродите и изсъхване на електролита, особено когато 
се използват в състояние на готовност поради постоянното 
зареждане на празен ход. ABM в основата си е добавена 
интелигентност към стандартното зареждане чрез предотвратяване 
на ненужното зареждане, което води до значително забавяне 
на износването. ABM предоставя допълнителна функция 
за мониторинг на състоянието на акумулаторната батерия 
и предварително предупреждение за края на живота ѝ при 
откриване на слабост на батерията. Също така тя оптимизира 
режима на презареждане, което е предимство, в случай че има 
последователни прекъсвания на захранването в рамките на 
кратък период от време. ABM се използва над 15 години и вече се 
прилага в UPS устройства до 1100 kW.

Предимства за потребителя

• Прогнозна и автоматична диагностика 
на състоянието на акумулаторната батерия

• Значително удължаване на  
живота на акумулаторната батерия  
в сравнение с традиционния метод на зареждане

• Оптимизиране на режима на презареждане 
на акумулаторната батерия с метод на зареждане 
с два режима

• Автоматична компенсация на  
напрежението на зареждане на батерията  
в рамките на температурния 
диапазон от 0 до +50º C 

Технологията ABM значително 
увеличава експлоатационния живот на батерията.
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Технология ABM

Цикъл и работа на ABM – как функционира?

Основната идея на ABM е да оставя напълно заредена 
акумулаторна батерия в режим на покой през повечето време 
и след това да прилага ток на зареждане само на определени 
интервали. Първоначално, за да се зареди напълно или частично 
разредена акумулаторна батерия, зарядното устройство започва 
с постоянен ток, който е подходящ за използвания тип батерия. 
Когато напрежението на акумулаторната батерия достигне 
зададено ниво, работата се превключва в режим на подзареждане, 
като се използва постоянно, но по-ниско напрежение, което 
осигурява оптимален режим на презареждане. Акумулаторната 
батерия се поддържа с това напрежение в продължение на 
24 часа, докато не достигне до първата контролна точка. 
Това отнема около една минута и през този период се правят 
измервания на спада на напрежението, докато акумулаторната 
батерия се натоварва, което дава информация за състоянието й. 
Подзареждането продължава още 24 часа плюс период, равен на 
1,5 пъти времето на зареждане с постоянен ток, преди да бъде 
стартиран режимът на покой. В този момент зареждането бива 

  Опционална Web/SNMP карта с EMP сонда за измерване на 
температурата на външен шкаф за акумулаторни батерии или рак.

 Температурно компенсирано зарядно устройство 
 между ±0° C...+50° C вътрешни/външни  
 измервания.

преустановено за максимум 28 дни – все едно акумулаторната 
батерия е изключена от захранването. През първите 10 дни 
напрежението на акумулаторната батерия се следи непрекъснато 
и ако спадне под 2,1 V/клетка, ABM я стартира отново в режим 
на зареждане и потребителят получава известие за неправилна 
работа на акумулаторната батерия. Ако спадне под тази гранична 
стойност след 10-дневния период, зареждането се подновява, без 
да се подава алармен сигнал. Накратко, алгоритъмът използва три 
етапа на зареждане в работата си. По този начин натоварването 
върху акумулаторните батерии се намалява значително в 
сравнение с това при традиционното зареждане. На графиката 
по-долу е показан типичен цикъл на зареждане на акумулаторна 
батерия без прекъсване на електрозахранването.

Потребителят разполага с удобството да деактивира ABM и 
вместо това да избере непрекъснато зареждане с „постоянно 

напрежение“, при което зарядното устройство използва 
постоянно напрежение на подзареждане. „ABM enabled“ 
(Активирана ABM) е настройката по подразбиране. Нивата 
на напрежение на зарядното устройство са (настройка 
по подразбиране) програмирани да зависят от вътрешно 
измерване на температурен сензор, което допълнително 
подобрява състоянието на акумулаторната батерия. Външните 
акумулаторни батерии могат да се доставят също и със 
зависещо от температурата напрежение на зарядното 
устройство. За целта е необходима Web/SNMP карта със сонда 
за мониторинг на околната среда (EMP).
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Приложения

Energy Saver System е наличен за всички UPS 
устройства Eaton 93PM и Power Xpert 9395P, 
включително:

• самостоятелни единични UPS устройства 
• паралелни системи
 Всички съществуващи инсталации могат да се 

надстройват с функцията ESS.

Energy Saver System

Нарастващата нужда от високоналично, надеждно и ефективно 
захранване поставя непрекъснато предизвикателства пред 
операторите на центрове за данни. По-високата енергийна 
ефективност помага да се справят с нарастващите екологични, 
регулаторни и икономически изисквания.

Компанията Eaton е разработила иновативни и патентовани 
технологии, които подобряват системната ефективност, без да 
правят компромис с надеждността. Energy Saver System (ESS) е 
една от тези технологии.

Максимална енергийна ефективност

С 85-процентно намаление на загубите на енергия от 
UPS устройствата ESS технологията драстично намалява 
консумацията на енергия, въздействието върху околната среда 
и разходите за електроенергия, без да прави компромис със 
защитата на товара. С тези невероятни икономии на енергия е 
възможно да се възвърне цялата стойност на UPS устройството 
за период от три до пет години.

ESS дава възможност за постигане на водеща на пазара 
99-процентна ефективност в целия работен диапазон. В 
сравнение с традиционните възможности на „еко режима“, 
налични при предишни продукти, ESS предлага възможно най-
добрата ефективност и най-бързите времена на преминаване 
към режим на двойно преобразуване при възникване на 
смущения в електрозахранването.
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Energy Saver System

Надеждност без компромис

В режим ESS UPS устройството осигурява безопасно 
електроенергия от мрежата директно към товара, когато входната 
мощност е в допустимите граници по отношение на напрежение 
и честота. Ако входната мощност надвишава предварително 
зададените граници по честота или напрежение, UPS превключва 
към режим на двойно преобразуване. Ако входната мощност е 
извън допустимите стойности на отклонение на системата, UPS 
устройството взима мощност от наличните батерийни модули.

Главните алгоритми за откриване и контрол непрекъснато следят 
качеството на постъпващата мощност и позволяват на UPS 
устройството да задейства преобразувателите на мощност за 
по-малко от две милисекунди, когато мрежовият източник на 
захранване надвишава предварително зададените граници по 
напрежение или честота, като по този начин винаги осигурява 
гарантирано електрозахранване на основния товар и същевременно 
увеличава ефективността. Ако UPS устройството открие неизправно 
състояние, докато работи в ESS, то може да открие и определи 
дали неизправността е предизвикана от товара или се намира преди 
UPS устройството. Неизправност в байпасния източник води до 
незабавно превключване към инвертора; неизправност в товара 
запазва устройството в режим Energy Saver System (ESS).

Доказаната технология на Eaton гарантира надеждност и 
непрекъсната наличност на захранване за товара, без да прави 
компромис със защитата на поддържаното оборудване.

Разширена възможност за конфигуриране 

UPS устройство на Eaton с Energy Saver System разполага с 
три режима на работа, които могат да се конфигурират:

• Стандартен режим на двойно преобразуване: UPS работи 
както обикновено, като осигурява захранване чрез 
преобразувателите на мощност. 

•	 Energy Saver System: преобразувателите на мощност са 
в режим на готовност и статичният превключвател на 
байпаса позволява на UPS устройството да подава директно 
електрозахранване от мрежата. 

• Режим на повишена готовност (High Alert): UPS устройството 
автоматично преминава от ESS към режим на двойно 
преобразуване и в случай на многократно повтарящи се смущения 
в електрозахранващата мрежа то остава в него за предварително 
зададен период от време (един час по подразбиране), докато не 
стане безопасно връщането му към ESS. 

UPS устройството безпроблемно изпълнява преминаването 
между различните режими на работа според нуждите. Това е 
възможно единствено при топологии без трансформатори.

Активни компоненти, които са включени по време на режим Energy Saver System

Изходно захранване на UPS за 

Входна

Входна

Входна

Входна мощност

честота

Входна мощност

честота

Входно напрежение
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Входно напрежение
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АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ

Изправител Инвертор

DC преобразувател Статичен 
превключвател

Изправител Инвертор

DC преобразувател Статичен 
превключвател

Изправител Инвертор

DC преобразувател Статичен 
превключвател

критичен товар

Изходно захранване на UPS за 
критичен товар

Изходно захранване на UPS за 
критичен товар

Входна мощност

честота

Наличност

ESS е наличен за всички UPS устройства 93PM и Power Xpert 
9395P. Паралелните UPS системи също поддържат работа 
в режим ESS. Съществуващите инсталации могат да се 
надстройват с функцията ESS.
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Variable Module Management System (VMMS)

Нарастващата нужда от високоналично, надеждно и ефективно 
захранване поставя непрекъснато предизвикателства пред 
операторите на центрове за данни. По-високата енергийна 
ефективност помага да се справят с нарастващите екологични, 
регулаторни и икономически изисквания.

Компанията Eaton е разработила иновативни и патентовани 
технологии, които подобряват системната ефективност, 
без да правят компромис с надеждността. Variable Module 
Management System (VMMS) е една от тези технологии.

Типичната експлоатация обикновено е в границите на диапазона 
на ниски товари, но UPS устройствата не работят с оптимална 
ефективност, когато се използват за по-леки товари.

При някои паралелни системи с множество UPS устройства, 
използвани с по-леки товари, системата увеличава до максимум 
процента на товара на UPS устройствата, като превключва 
онези от тях, които не са необходими за захранване на 
консуматорите, в режим на празен ход. Това води до частични 
икономии на енергия и е ограничено само до системи с 
множество UPS устройства, без да осигурява подобрение на 
ефективността за системи от единични UPS устройства.

Технологията Variable Module Management System (VMMS) 
увеличава ефективността при по-леки товари, без да прави 
компромис с надеждността.

Приложения

Типичните приложения, при които VMMS е 
особено ефективна, включват:
• UPS устройства в резервни системи N+1 и 2N 

- По-леко натоварени: UPS устройствата в тези системи 
  обикновено работят при ниски товари,  

• Центрове за данни, особено когато UPS системата 
захранва сървъри с два източника на захранване

• Всички приложения, при които товарът не е 
постоянен

ЕФЕКТИВНОСТ НА UPS

Ефективност на EATON UPS VMMS деактивирана
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 Технологията за гъвкаво управление на 
модулите (VMMS) увеличава ефективността 
при по-леки товари

Ефективност на EATON UPS VMMS активирана
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Максимална енергийна ефективност

VMMS оптимално използва модулите за непрекъснато захранване 
(UPM) в UPS устройствата за постигане на по-висока ефективност 
в режим на двойно преобразуване с цел максимално увеличаване 
на процентното ниво на товара на останалите активни UPM чрез 
превключване на неизползваните UPM в режим на готовност*.
Това се изчислява според прага на товара на VMMS на UPM 
– 80% по подразбиране – и конфигурацията на системата 
(изискванията за резервно захранване). Това води до 
максимално увеличаване на икономиите на енергия.
VMMS е възможна само благодарение на модулността на UPS 
устройството Power Xpert 9395P. VMMS може да се прилага 
също и в многомодулни системи от единични UPS устройства.

*В „състояние на готовност“ UPM изправя звеното за 
постоянен ток, генерира PWM (широчинно-импулсна 
модулация) сигнали на ниво алгоритъм и филтрира EMI  
и мълниеприемници.

Надеждност без компромис
Когато възникне смущение или увеличение на товара в 
критично важна шина, всички UPM в състояние на готовност 
могат да реагират бързо, като незабавно се превключат 
обратно в режим на двойно преобразуване, свързвайки 
съществуващите PWM сигнали с гейтовете на IGBT. 

Във VMMS всички UPM модули ще се превключат в режим 
на двойно преобразуване, ако:
• изходното напрежение се колебае с повече от 3% по каквато 

и да е причина;
• някой от UPM модулите достигне пределния си ток или 

акумулаторната му батерия се разреди;

• е необходимо презареждане на акумулаторната батерия.
След като бъдат отстранени горепосочените условия, системата 
се превключва обратно към VMMS след зададено от потребителя 
закъснение във времето (от 1 до 60 часа): след като товарът 
се стабилизира, патентованият дизайн и алгоритми на Eaton 
позволяват на системата да определи кои UPM модули да върне 
обратно към състояние на готовност, за да увеличи максимално 
ефективността в съответствие с новите условия на работа.

Разширена възможност за конфигуриране

Клиентите могат да решат как да бъде конфигурирана системата 
им, като определят броя на резервните UPM и максималното 
процентно ниво на товара на един UPM, разрешен в VMMS, 
настройвайки другите UPM в състояние на готовност.

VMMS може да се използва при всички многомодулни 
системи (с множество UPM модули) Power Xpert 9395P:
• Единични 9395P устройства от 550 kVA до 1100 kVA;
• Всички паралелни системи 9395P.
Съществуващите инсталации също могат да се настройват 
с функцията VMMS:
•	 VMMS поддържа резервна мощност и постига по-висока 

ефективност чрез интелигентно управление на нивата на 
товар на UPM модулите

• Броят на резервните UPM модули може да се избира (N+0, 
N+1, N+2, N+X)

•	 UPM модули в състояние на готовност могат да се използват 
като резервни устройства (N+0)

VMMS Parallel Power Xpert 9395P – 900 kVA модулен UPS и VMMS

Variable Module Management System (VMMS)

Пълната 
ефективност  
на системата се 
оптимизира  
автоматично в  
съответствие с  
нивото на товара

Захранваща 
верига A 
160 kVA

Захранваща 
верига B 
160 kVA

Захранваща 
верига A 
160 kVA

Захранваща 
верига B 
160 kVA

UPS конфигурация   Без VMMS          С VMMS

Ефективност при  
320 kVA товар

94,6% 96,1%

Икономии на енергия  
на UPS

Използва се като еталон за  
изчисляване на икономиите

41 MWh/година

Икономии на енергия на UPS
3  Водеща в отрасъла ефективност 

на UPS устройствата при двойно 
преобразуване

3  Допълнителни икономии на енергия от намалената нужда от 
охлаждане във VMMS (обикновено 30–40% в допълнение 
към икономиите на енергия на UPS устройствата)

3  UPM модулите в състояние на готовност във VMMS, 
налични като резервна мощност

Центрове за данни със сървъри с два източника на захранване, Power Xpert 9395P-900 kVA UPS от A и B 
страна – товар 320 kVA
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Основната цел на Eaton е да осигурява надеждно, ефективно 
и безопасно електрозахранване за случаите, когато е най-
необходимо. С неподражаеми познания за управлението на 
електроенергията в различни отрасли експертите в Eaton 
предоставят персонализирани, интегрирани решения, които 
решават най-важните проблеми на нашите клиенти.

Ние сме съсредоточили усилията си да осигуряваме 
подходящото решение за конкретното приложение. Но 
хората, които взимат решения, изискват повече от обикновени 
иновативни продукти. Те се обръщат към Eaton, за да получат 
индивидуална поддръжка от компанията, чието твърдо решение 
е да превърне успеха на клиентите си в основен приоритет.

За повече информация посетете www.eaton.eu/electrical

За връзка с търговски представител или местен 
дистрибутор/посредник на Eaton посетете
www.eaton.eu/electrical/customersupport

Eaton е регистрирана търговска марка на 
Eaton.

Всички останали търговски марки 
са собственост на съответните им 
притежатели.

Запазваме си правото на промени в продуктите, съдържащата се 
в настоящия документ информация и цените, както и за грешки 
и пропуски. Само потвържденията на поръчки и техническата 
документация от Eaton са задължаващи. Снимките и изображенията 
не гарантират конкретен дизайн или функционалност. Използването 
им в каквато и да е форма изисква предварителното одобрение от 
Eaton. Същото важи за търговските марки (особено Eaton, Moeller 
и Cutler-Hammer). Правилата и условията на Eaton важат така, както 
са посочени в интернет страниците на Eaton, и потвържденията на 
поръчки на Eaton.
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