
AC Power Systems pre
Business-Critical Continuity

Hlavné prínosy
• Line-interactive dizajn s aproximovaným sínusovým

výstupom
• Jendoduchá možnosť výmeny batérií počas prevádzky

používateľom
• USB, sériové a kontaktmi spínané komunikácie
• Štyri až šesť batériami zálohovaných výstupných sieťových

zásuviek
• Dve prídavné sieťové zásuvky chránené proti prepätiu
• Prepäťová ochrana dátových liniek
• Studený štart UPS (Cold-start on Battery)
• Ochrana pred bleskom a prepätím (TVSS)
• Zdokonalené vypínanie zálohovaných zariadení so

včasným varovaním
• Minimálne 5 minút doby zálohovania batériami
• Užívateľsky konfigurovateľný rozsah vstupného

napätia (220, 230 a 240 V)

Aplikácie
• Profesionálne stolné počítače
• Profesionálne pracovné stanice
• Malé routery (smerovače), mostíky a rozbočovače
• Pokladničné terminály
• Ostatná senzitívna elektronika

Softvér MultiLink
• Spolupracuje s každým UPS zariadením Liebert,

chráni sieťové počítače alebo servery pred
poškodením HW alebo SW, spôsobených
poruchou napájania

• Zabraňuje stratám cenných dát automatickým
a systémovo korektným odstavením počítača alebo
viacerých sieťových počítačov pomocou doplnkovej licencie

• Riadi a monitoruje sieť pomocou doplnkovej licencie

Liebert PSA
Záložný zdroj pre stolné a sieťové počítače

Line-interactive UPS, zabezpečujúci cenovo
efektívnu ochranu napájania elektronických
zariadení

Liebert PowerSure PSA je line-interactive UPS (záložný zdroj napájania)
s automatickou reguláciou napätia (AVR), zabezpečujúci plnohodnotnú
ochranu napájania citlivých elektronických zariadení. PowerSure PSA
ponúka unikátnu sadu funkcií a mimoriadny výkon. PowerSure PSA ponú-
ka USB, sériové alebo kontaktné spínanie komunikácie v jednej kompak-
tnej jednotke. Navrhnutá s jednoduchým ovládaním ponúka PowerSure
PSA viac ako 5 minútové záložné napájanie pri plnom zaťažení,
prepäťovú ochranu pre dátové a telefónne linky a jednoduchý servis
batérií, vymeniteľných za prevádzky užívateľom. Jej technológia Double
Boost/Single Buck a Wide Voltage Window (155 -291 V) zabezpečuje, že
UPS bude pokračovať v napájaní vášho počítača čistou energiou bez
prepnutia na batérie i pri veľmi vysokom kolísaní vstupného napätia.
Týmto sa zvýši životnosť batérií a ochránia sa vaše investície a dáta.

PowerSure PSA je navrhnutá a zabalená tak, že umožňuje ľahké zostave-
nie a inštaláciu. Tri stavové indikátory v prednej časti UPS signalizujú stav
sieťového napájania, preťaženie a vysokú teplotu, ako aj prevádzku a stav
batérie. Balenie obsahuje: 2 výstupné sieťové káble, USB kábel, kábel
telefónnej linky RJ11, sériový komunikačný kábel MultiLink a CD so soft-
vérom MultiLink a návod na používanie. PowerSure PSA je certifikované
spoločnosťou Microsoft pre používanie pomocou funkcie Power
Management Tool z Windows XP a 2000 a spoločnosťou Apple Computer,
Inc., pre Macintosh OS X (verzia 10.2 alebo vyššia).

Pomocou softvéru MultiLink Shutdown môžete sledovať stav vášho UPS
a bezpečne vypínať vaše aplikácie pri súčasnom uložení vašej práce.
Pomocou funkcie MultiLink Event Manager môžete tiež oznamovať svoj-
mu správcovi siete, pomocou elektronickej pošty alebo SMS, že na vašej
pracovnej stanici vypadlo napájanie.

Pomocou MultiLink Network Administration Licence môže váš správca
siete rýchlo identifikovať príčinu a vykonať nápravu.



Emerson Network Power a logo Emerson
Network Power sú obchodné a servisné

značky spoločnosti Emerson Electric Co.
© 2007 Emerson Electric Co.

104520

Emerson Network Power EMEA
Via Leonardo da Vinci, 16/18
35028-Piove di Sacco (PD), Italy
tel. +39 0499719111, Fax: +39 0495841257
marketing.emea.@emersonnetworkpower.com
www.eu.emersonnetworkpower.com
www.emersonups.com

Emerson Network Power, divízia spoločnosti Emerson (NYSE:EMR), je svetovým lídrom pri zabezpečovaní Business-Critical Continuity™. Táto spoločnosť
je dôveryhodným poskytovateľom adaptívnych a ultra-spoľahlivých zákazníckych riešení, ktoré umožňujú chrániť kritické technologické infraštruktúry zákazní-
ka. Podporovaná najväčšou svetovou servisnou organizáciou, ponúka spoločnosť Emerson Nerwork Power širokú paletu inovovatívnych riešení pre bezpečné
napájanie, presné chladenie datacentier, pripájanie a ochranu vysokých výkonov napájania pre počítačové, komunikačné, zdravotnícke a priemyselné sys-
témy. Kľúčové produktové značky v rámci skupiny Emerson Network Power zahŕňajú Liebert, Knuerr, ASCO, Astec a Lorain.

Emerson Network Power.
The global leader in enabling
business-critical continuity.

AC Power
Embedded Power
Precision Cooling

Connectivity
Monitoring
Rack & Integrated Cabinets

DC Power
Out Side Plant
Services Surge Protection

Embedded Computing
Power Switching & Controls

Špecifikácie:
Model PSA350MT-230 PSA500MT-230 PSA650MT-230 PSA1000MT-230

Napájanie
VA/W 350/210 500/300 650/390 1000/600
Rozmery
V prevádzke (Š x H x V mm) 116 x 196 x 222 116 x 196 x 222 116 x 358 x 222 116 x 358 x 222
Pri preprave (Š x H x Vmm) 196 x 310 x 293 196 x 310 x 293 242 x 500 x 316 242 x 500 x 316
Hmotnosť
Jednotka (kg) 7,0 7,4 9,1 13,2
Pri preprave (kg) 8,2 8,5 11,2 15,3
Parametre vstupu
Ochrana proti prepätiu 660J
Rozsah napätia bez činnosti batérie 155-291 VAC

Voliteľné pomocou DIP spínačov 220-230-240V
Frekvenčný rozsah 46,5-63,5 Hz (+/-0,1)
Parametre výstupu
Sieťové zásuvkové vývody 4 IEC-320-C13 (oranžový) 6 IEC-320-C13 (oranžový)

Batériová záloha + Ochrana proti prepätiu Batériová záloha + Ochrana proti prepätiu
2 IEC-320-C13 (čierny): ochrana proti prepätiu 2 IEC-320-C13 (čierny): ochrana proti prepätiu

Výstupné sieťové káble 2 m oddeliteľný IEC-320-C14 - Typ vodiča: 1 mm2 H05W-F 3G
Napätie (normálny režim) 220 - 230 - 240 VAC (+/-10%)
Napätie (režin na batérie) 230 VAC (+/-8%)
Výstupný prúd 1,5 A 2,1 A 2,8 A 4,3 A
Tvar vlny (režim na batérie) aproximovaná sínusoida
Frekvencia 50 alebo 60 Hz (automatická detekcia)
Varovanie pri preťažení > 100% (normálny alebo režim na batérie)
Odstavenie pri preťažení > 110%
Parametre batérií
Typ s elektronickou reguláciou, uzavretá, olovo - kyselinová
Množstvo x napätie x výkon 1 x 12V x 7 Ah 1 x 12 V x 9 Ah 1 x 12 V x 9 Ah 2 x 12 V x 7,5 Ah
Doba prepnutia bežne 4-6 ms
Doba zálohovania pri 25°C s odporovou záťažou pri plnom nabití
Plné zaťaženie (minúty) 8 7 5 5
Pri polovičnom zaťažení (minúty) 22 21 15 16
Nabíjacia doba 6 hodín na 90% kapacitu po úplnom vybití odporovým zaťažením
Automatický test batérií každých 14 dní
Ochrana pred úplným vybitím Áno
Samospustenie (bez sieťového prúdu) Áno
Environmentálne parametre
Hlučnosť < 40 dB
Prevádzková teplota 0°C až +40°C
Teplota pri skladovaní -15°C až +40°C
Komunikácia USB, sériové RS232, kontaktné spínanie
Kompatibilita USB Windows 2000, Windows XP, Apple Mac OS
Softvérová kompatibilita MultiLink 3.0 podporuje MS Windows NT/2000/XP/95/98/ME, AIX, Linux, Sun Solaris, HP-UX, Novell Netware
Záruka 2 roky - štandardne (+ 1 rok predĺženia záruky na požiadanie)
Štandardy a Požiadavky
Bezpečnosť EN 50091-1; smernica CE pre nízke napätia; certifikát TUV
EMI/EM EN50091-2, trieda B; smernica CE EMC
Elektrostatické výboje EN61000-4-2, Úroveň 3, Kritériá B
Citlivosť na žiarenie EN61000-4-3, Úroveň 3, Kritériá A
Odolnosť voči vedeniu EN61000-4-6
Rýchle prechodné prúdy EN61000-4-4, Úroveň 3, Kritériá A
Prepätie/sieťové prepätie EN61000-4-5, Úroveň 3, Kritériá B / EN60950
Harmonické/chvenie EN61000-3-2 / EN61000-3-3
Balenie / doprava ISTA procedúra 1A

Prepínače na voľbu napätia

USB port
Sériový port RS232

Zásuvky chránené proti prepätiu

Ochrana dátovej linky

Vstupná sieťová zásuvka

Slot na vymieňanie batérií
za prevádzky

Zapínanie/vypínanie

Stavová kontrolka (LED dióda)

Resetovateľná ochrana vstupu

Výstupné zálohované zásuvky

Softvér na vypínanie počítača


