
AC Power Systems pre
Business-Critical Continuity

Hlavné prínosy
• Line-interactive dizajn so sínusovým výstupom
• Až 9 batériami zálohovaných výstupných sieťových

zásuviek
• Možnosť rozšírenia doby zálohovania pripojením až

štyroch prídavných batérií
• USB, sériová a sieťová komunikácia (slot)
• Vylepšené vypínanie zálohovaných zariadení so

včasným varovaním
• Minimálny čas zálohovania batériami 5 minút
• Konfigurovateľný rozsah vstupného napätia

(220, 230 a 240 V)
• Prepäťová ochrana dátových liniek
• Výmena batérií používateľom za plnej prevádzky
• Studený štart UPS (Cold-start on Battery)
• Slot pre diaľkové monitorovanie UPS cez prídavnú

SNMP/Web kartu (opcia)

Aplikácie
• Serverové racky
• Telekomunikačné rozbočovače
• Spínače, smerovače a sieťové zariadenia
• Storage systémy
• Ostatné citlivé elektronické zariadenia

Softvér MultiLink
• Spolupracuje s každým UPS zariadením Liebert,

chráni sieťové počítače alebo servery pred poško-
dením 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 PSI
Záložný zdroj pre siete, telekomunikácie a servery
v prevedení Rack alebo Tower

Efektívna ochrana stojanových, vežových,
sieťových a telekomunikačných zariadení

Liebert PowerSure PSI je plne funkčný UPS (záložný zdroj) v prevedení konver-tibilný
Tower alebo Rack, určený na ochranu vašich kritických zariadení. Jeho efektívny line-
interactive dizajn s automatickou reguláciou napätia (AVR) ponúka sínusový výstup
od 1000 do 3000 VA. Disponuje extrémne flexibilný balíkom funkcií, čo ho robí ideál-
nym produktom pre profesionálne používanie. Disponuje širokou paletou komu-
nikačných možností a umožňuje bezpečné vypínanie aplikácií v prípade zlyhania
napájania siete. Široký rozsah vstupného napätia, kombinovaný s možnosťou indi-
viduálneho nastavenia napätia používateľom zaisťuje, že táto UPS bude pokračovať v
dodávaní čistej sieťovej energie do vašich zariadení bez prepínania na batérie i pri
veľkom rozsahu kolísania vstupného napätia. Ďalšiu ochranu pred prúdovými náraz-
mi a špičkami ponúka pre vašu telekomunikačnú alebo dátovú infraštruktúru pomocou
vhodných ochranných zásuviek. Všetko toto a omnoho viac robí Liebert PowerSure
PSI ideálnym riešením pre rackové aplikácie v dátových centrách, pre telekomu-
nikačné aplikácie alebo pre hromadné aplikácie serverových veží.

PowerSure PSI je pružný a užitočný. Okrem štandardného zálohovacieho času 5
minút pri plnom zaťažení a možnosti meniť batérie za chodu používateľom, môže byť
PowerSure PSI kombinovaný so 4 prídavnými batériovými skrinkami. Tieto sú
konštruované v kompaktnom 2U balíku v rozmeroch UPS a navyše zabezpečujú
zvýšenie doby zálohovania až na 4 hodiny pri plnom zaťažení. To je ideálne pre dis-
tribuované aplikácie bez obsluhy, kde je prevádzková dostupnosť kritickým faktorom.
Balenie obsahuje 2 výstupné sieťové káble, USB kábel, telefónny kábel RJ11, kábel
pre sériovú komunikáciu MultiLink, softvér MultiLink (CD), koľajničky pre inštaláciu do
racku, stojan pre inštaláciu v prevedení Tower a návod na používanie. PowerSure PSI
je certifikovaný spoločnosťou Microsoft pre používanie s funkciou Power Management
Tool z Windows XP a 2000 a spoločnosťou Apple Computer, Inc., pre Macintosh OS
X (verzia 10.2 alebo vyššia).

S USB, sériovou a sieťovou komunikáciou vám PowerSure PSI poskytuje všetky
stavové a systémové informácie, ktoré potrebujete. Pomocou prídavnej SNMP alebo
Web karty (nie je súčasťou dodávky) je možné komfortné monitorovanie UPS cez
internetový prehliadač alebo pomocou vašej obľúbenej platformy administrovania
siete. Softvér na riadené vypínanie aplikácií MultiLink Shutdown monitoruje stav
vášho UPS a bezpečne a systémovo korektne odstaví aplikácie, pričom nehrozí stra-
ta vašich dát alebo rozpracovaných úloh.
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Špecifikácie:
Model PS1000RT2-230 PS1440RT2-230 PS2200RT2-230E PS3000RT2-230E

Menovité výkonové údaje
VA/W 1 000/750 1 440/1 080 2 200/1650 3 000/2 250
Rozmery
V prevádzke (Š x D x V mm) 87 (2U) x 557 x 430 87 (2U) x 557 x 430 87 (2U) x 612 x 430 87 (2U) x 612 x 430
Pri preprave (Š x D x V mm) 300 x 706 x 598 300 x 706 x 598 333 x 864 x 598 333 x 864 x 598
Hmotnosť
V prevádzke (kg)/Pri preprave (kg) 28/36,6 31/39 35/43,6 37/45,6
Parametre vstupu
Ochrana proti prepätiu 660J
Rozsah vstupného napätia 158 – 283 VAC, konfigurovateľné

Voliteľné pomocou DIP spínačov 220-230-240 V
Frekvenčný rozsah 45-65 Hz (+/-0,1)
Pripojenie sieťového napájania 1 IEC-320-C14 1 IEC-320-C20
Parametre výstupu
Sieťové zásuvkové vývody 8 IEC-320-C13 8 IEC-320-C13 + 1 IEC-320-C19
Výstupné sieťové káble 2 m oddeliteľný IEC-320-C14
Napätie (normálny režim) 220 - 230 - 240 VAC (+/-10%)
Napätie (režim na batérie) 230 VAC (+/-8%)
Tvar vlny (režim na batérie) sínusový
Frekvencia 50 alebo 60 Hz (automatická detekcia)
Varovanie pri preťažení > 100 - 110% (normálny alebo režim na batérie)
Odstavenie pri preťažení > 200% - zopnutie výstupnej poistky; po 15 cykle (normálny režim)
Parametre batérií
Typ - schválení výrobcovia s elektronickou reguláciou, uzavreté, olovo - kyselinové - B&B - batérie, CSB, Panasonic, Enersys
Množstvo x napätie x výkon 4 x 12V x 7Ah 4 x 12V x 7Ah 6 x 12V x 7Ah 6 x 12V x 9Ah
Doba prepnutia Bežne 4 - 6 ms
Doba zálohovania pri 25°C s odporovou záťažou pri plnom nabití
Plné zaťaženie / polovičné zaťaženie (minúty) 11/26 5/16 5/16 6/16
Nabíjacia doba 4 hodiny na 90% kapacitu po úplnom vybití odporovým zaťažením
Automatický test batérií (Battery Autotest) každých 14 dní
Batérie meniteľné za chodu Áno
Ochrana pred úplným vybitím Áno
Samospustenie (bez sieťového prúdu) Áno
Environmentálne parametre
Hlučnosť < 40 dB pri normálnej prevádzke
Prevádzková teplota 0°C až +40°C
Prevádzková nadmorská výška do 2 000 m bez zníženia výkonu do 3 000 m bez zníženia výkonu
Komunikácia USB, sériové RS232, kontaktné spínanie, Web a SNMP (karta na objednávku)
Kompatibilita USB Windows 2000, Windows XP, Apple Mac OS
Softvérová kompatibilita MultiLink 3.X 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 62040-1-1; CE smernica pre nízke napätie, Certifikát TUV
EMI/EMC EN 50091-2, trieda B; smernica CE EMC
Dizajn Line-interactive IEC 62040-3 VI, EN61000-3, EN61000-4, EN60950
Batériové skrinky
Prídavné batérie PS2-48VBATT PS2-72VBATT
V prevádzke (Š x D x V v mm) 87 x 557 x 430 87 x 612 x 430
Pri preprave (Š x D x V v mm) 300 x 706 x 598 333 x 864 x 598
Hmotnosť
Jednotka (kg) /Prepravná hmotnosť (kg) 30/38,6 46/53,6
Množstvo x napätie x výkon 2 po 4 x 12V x 7 Ah 2 po 6 x 12V x 9Ah
Schválení výrobcovia batérií CSB, B&B, Enersys
Balík s batériovou skrinkou (1) batériový kábel, stojan pre inštaláciu Tower, rúčky a pevné koľajničky pre inštaláciu do Racku
Predĺžený čas zálohovania
1 skrinka (plné/polovičné zaťaženie) 46/119 30/72 40/99 29/67
2 skrinky (plné/polovičné zaťaženie) 98/209 56/133 77/150 52/129
3 skrinky (plné/polovičné zaťaženie) 136/274 95/209 120/222 88/168
4 skrinky (plné/polovičné zaťaženie) 188/305 125/257 144/274 118/222

Približné vybíjacie časy sú v minútach pri 25°C s odporovým zaťažením.

Sieťový vypínač
LED % zaťaženia /

nabíjania

Vypnutie zvuku alarmu Stavové LED kontrolky

Sériový port RS232

Intellislot pre SNMP/WEB
a Relay Card Prepäťová ochrana

dátovej linky

Resetovateľná poi-
stka výstupu

Pripojenie prídavných batérií

USB port

Vstupná sieťová zásuvka Resetovateľná poistka vstupu Batériami zálohované
výstupné sieťové zásuvky

Softvér na odstavovanie aplikácií


