
AC Power Systems pre
Business-Critical Continuity

Hlavné prínosy
• On-line VFI technológia so sínusovým výstupom
• Možnosť paralelného zapojenia 3 jednotiek pre zvyšova-

nie redundancie alebo výkonu
• Väčšia kapacita batérií pre dlhšie prevádzkové časy pri-

pojením až 4 prídavných batérí
• USB, sériová a sieťové komunikácia (2 sloty)
• Power Factor Corrected vstup (PFC input)
• Zdokonalené vypínanie so včasným varovaním
• pomocou softvéru MultiLink
• Používateľom konfigurovateľné nastavenia napätia

a frekvencie
• Výmena batérií používateľom za plnej prevádzky
• Studený štart UPS (Cold-start on Battery)
• Diaľkové monitorovanie UPS pomocou SNMP/Web karta
• Kompaktná konštrukcia veľkosti 3U + 3U
• Pripravený pre redundantné konfigurácie: 1, 2 alebo 3

jednotky pre výkonový cluster, 1+1, 2+1 alebo 1+2 pre
redundatný cluster

Aplikácie
• "Blade" servery
• Pizza box (1U) servery
• Sieťové servery LAN a WAN
• Centrálne sieťové uzly : rozbočovače, routery, mostíky
• Switche a Routery VoIP
• Kancelárske telekomunikačné systémy
• Servery pre hlasovú poštu a e-mail
• Testovacie a diagnostické príslušenstvo
• Citlivé mikroprocesorom riadené zariadenie
• Iné zariadenia pre kritické aplikácie, napr. Storage

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 systé-
movo korektným odstavením počítača alebo viacerých
sieťových počítačov pomocou doplnkovej licencie

• Riadi a monitoruje sieť pomocou doplnkovej licencie

Liebert GXT2
10kVA redundantný UPS v prevedení Rack
pre ochranu kritických aplikácií

On-line UPS pre ochranu kritických aplikácií
v prevedení Rack

So svojim kompaktným 6U formátom a najlepšími funkciami v danej trie-
de, je nový Liebert GXT2 10 kVA Rack version od Emerson Network
Power najlepším riešením pre ochranu napájania pre Blade servery, Pizza
servery, VoIP aplikácie a ostatné kritické aplikácie v dátových centrách
alebo samostatných štandardných 19" stojanoch rackov.

So svojimi možnosťami redundantného zapojenia sa Liebert GXT2 10
kVA Rack version stáva modulárnym a adaptabilným riešením, ktoré sa
ľahko prispôsobí vašim rýchlo sa meniacim potrebám na napájanie.
Môžete ho použiť v konfigurácii 1 + 1 alebo 2 + 1 s až 20 kVA na privá-
dzanie čistej energie do vašej aplikácie a 10 kVA v zálohe pre prípad kri-
tického stavu alebo môžete využiť celú kapacitu až 30 kVA na paralelné
napájanie 3 modulov.

Ako skutočný on-line UPS (záložný zdroj), Liebert GXT2 10 kVA Rack ver-
sion disponuje PFC vstupom (Power Factor Corrected input), možnosťou
frekvenčnej konverzie, prakticky neobmedzenou možnosťou rozšírenia
o externé prídavné batérie, interným automatickým premostením (Internal
By-Pass), možnosťou externého servisného automatického alebo manu-
álneho premostenia (External Maintenance By-Pass).

Liebert GXT2 10 kVA Rack ako vysoko výkonný UPS s osvedčenou spo-
ľahlivosťou, s prispôsobiteľnou konfigurovateľnosťou, možnosťou výmeny
interných batérií za prevádzky, s možnosťou predĺženia doby chodu na
batérie pridaním až 4 prídavných kabinetov robia z Liebert GXT2 10 kVA
Rack optimálne riešenie pre vaše počítačové stredisko alebo kritické sie-
ťové a telekomunikačné aplikácie, ktoré si vyžadujú spoľahlivé, nepreru-
šované a kvalitné napájanie.

S extrémne širokým rozsahom vstupného napájacieho napätia (176 - 276
V) meraným v súlade s výkonovou hladinou podľa normy "VFI SS 111" a
s veľmi malou úrovňou akustického hluku (menej ako 55 decibelov), je
Liebert GXT2 10 kVA Rack určený tiež pre riešenia Liebert X-treme.
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Emerson Network Power, divízia spoločnosti Emerson (NYSE:EMR), je svetovým lídrom pri zabezpečovaní Business-Critical Continuity™. Táto spoločnosť je dôvery-
hodným poskytovateľom adaptívnych a ultra-spoľahlivých zákazníckych riešení, ktoré umožňujú chrániť kritické technologické infraštruktúry zákazníka. Podporovaná
najväčšou svetovou servisnou organizáciou, ponúka spoločnosť Emerson Nerwork Power širokú paletu inovovatívnych riešení pre bezpečné napájanie, presné chlade-
nie datacentier, pripájanie a ochranu vysokých výkonov napájania pre počítačové, komunikačné, zdravotnícke a priemyselné systémy. Kľúčové produktové značky v rámci
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Špecifikácia:
UPS jednotka
Model GXT2-10000R230
Výkon VA / W 10 000 / 7 000
Rozmery (Š x D x V v mm) 410 x 660 (bez UPS tela, rúčok a zástrčiek) x 130 (3U)
Hmotnosť - Jednotka (kg) 27 kg (jednotka UPS neobsahuje batérie)
Stupeň ochrany IP20
Farba IBM čierna - Ral 9005
Vstupné napätie 230 V L-N jednofázové L, N, G
Vstupno-výstupná frekvencia 50/60 Hz automaticky voliteľný vstup,

konfigurovateľný výstup
Tolerancia vstupného napätia 176 - 276 V

84 V / 120 V / 160 V
s odľahčeným výstupom: 50% / 75% / 90%

Tolerancia vstupnej frekvencie +/-5% menovitej frekvencie
Power factor vstupu a THDi 0,97 - < 5%
Zapojenie vstupu - výstupu pevné zapojenie vodičov (hardwired)
Tvar výstupnej vlny Čistá sínusoida
Výstraha pred preťažením 125% - 1 minúta

150% - 10 sekúnd
300% - 2 sekundy

Skratovací prúd pre 5 cyklov 160 A špička (typický)
Účinnosť 92%
Akustický hluk < 55 dBA
Prevádzková teplota a výška 0 - 40°C (s batériami)

-25°C až +55°C (bez batérií)
Relatívna vlhkosť 0 – 90% nekondenzujúca
Komunikácia DB9, Intellislot, Relay Comms
Batériová skrinka
Modely GXT2-240RVBATT
Rozmery (Š x H x V v mm) 410 x 660 (bez tela UPS, rúčok a zástrčiek) x 130 (3U)
Hmotnosť – Jednotka (kg) 67
Záložný čas v minútach
1/2/3/4 skrinky pri plnom zaťažení 6/15/26/37
1/2/3/4 pri polovičnom zaťažení 15/37/61/87
Batérie Yuasa: NPW 45-12 alebo REW 45-12

(20 x 12 V / 45 W / 9 Ah
Test batérie automatický (konfigurovateľný na 7, 14, 21, 28 dní)
Záruka a štandardy
Záruka 2 roky
Štandardy a požiadavky CE značka
Bezpečnosť IEC / EN 62040-1-1

(smernica CE pre nízke napätie 73/23/EEC
Elektromagnetická kompatibilita IEC / EN 62040-2 - Trieda A

CE EMC smernica 89/336/EEC
Dizajn IEC 62040-3 VFI-SS-111
Preprava ISTA úroveň 1A

UPS modul

Stavové indikátory a kontrolky Horná hrana

Dolná hrana a prístupové dvierka ku batérii

Batériový
modul

SNMP, USB

Konektor REPO

Komunikačný port
DB-9

VentilátorKonektor relé

Konektor externej
batérie

Konektory
vstup/výstup

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

Softvér na vypínanie počítačov

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