
AC Power Systems pre
Business-Critical Continuity

Hlavné prínosy
• Online VFI technológia so sínusovým výstupom
• Kompaktný rozmer zaberajúci malú plochu
• Možnosť paralelného zapojenia 3 jednotiek pre

zvyšovanie redundancie alebo výkonu *
• Automatické nastavovanie trojfázového alebo

jednofázového vstupu*
• Možnosti pre pridania až 4 prídavných batérií pre dlhšie

pracovné časy
• USB, sériová a sieťová komunikácia
• Zdokonalené vypínanie so včasným varovaním

so softvérom MultiLink
• Používateľom konfigurovateľné nastavenia, napätia

a frekvencie
• Používateľom vymeniteľné batérie za chodu
• Možnosť dvojitého alebo deleného premostenia vstupu –

dual or split by-pass (len u galvanicky neizolovanej ver-
zie)

• Diaľkové monitorovanie UPS pomocou SNMP/Web karty
• Pripravený pre redundantné konfigurácie: 1, 2 alebo 3

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

• Verzia s galvanicky oddeleným vstupom (GXT2 -
10000T220) pre použite v nemocničnom prostredí

Aplikácie
• Servery "Blade" a "Pizza box" (1U)
• Sieťové servery sietí 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 zariadenia
• Citlivé mikroprocesorom ovládané zariadenia
• Polia RAID, paralelne pracujúce servery a ostatné
• LAN brány, mostíky, smerovače, ATM, ISDN a rámcové

prenosové aplikácie
• 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 systémo-
vo korektným odstavením počítača alebo viacerých
sieťových počítačov pomocou doplnkovej licencie

• Riadi a monitoruje sieť pomocou doplnkovej licencie

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

On-line UPS pre ochranu kritických aplikácií
v prevedení Tower

So svojim kompaktným prevedením a najlepšími funkciami v danej triede je
Liebert GXT2 10kVA Tower od Emerson Network Power ideálnym riešením pre
ochranu napájania v malých serverových strediskách, u sieťových rackových
aplikácií a v ostatných obmedzených priestoroch, kde si citlivé elektronické
zariadenia vyžadujú čisté a neprerušované napájanie.

Liebert GXT2 10 kVA Tower je UPS s technológiou on-line true double con-
version, vyhovujúci úrovni výkonu "VFI SS 111" a môže byť dodávaný s gal-
vanickým oddeľovacím transformátorom alebo bez neho. S jednoducho použí-
vateľným LCD displejom, s vysokou účinnosťou a veľmi nízkou hladinou hluku
je ideálny pre používanie v kancelárskych prostrediach.

Technické charakteristiky na veľmi vysokej technickej úrovni robia systém
Liebert GXT2 10 kVA Tower unikátnym UPS vo svojej triede. Môže byť napá-
janý v jednofázovom alebo trojfázovom móde*, v paralelnom zapojení až
troch jednotiek* a pri vysokom parametre vstupného PFC (Power Factor
Corrected input) výrazne znižuje úroveň vyšších harmonických na vstupe.
Disponuje možnosťou pridania až 4 batériových skriniek pre výrazné rozšíre-
nie prevádzkovej doby na batérie až do 2 hodín.

Obsahuje obvod na potláčanie prúdových a prepäťových nárazov (TVSS), na
objednanie možno pridať modul pre rýchlejšie dobitie* a manuálne ovládané
premostenie (by-pass) pre údržbu, ktoré v prípade potreby servisu UPS kom-
pletne oddeľuje elektroniku UPS od napájaných zariadení. Pre zvýšenie
spoľahlivosti je jednotka riadená pomocou DSP procesoru na spracovávanie
digitálnych signálov. Vynikajúcou charakteristikou je mimoriadne široký rozsah
tolerancie vstupného napätia (176 V - 276 V). Týmto sa dosahuje dlhšia živ-
otnosť batérií ako aj dlhšie pracovné časy na batérie vtedy, keď je to skutočne
potrebné, a to aj pri zlých podmienkach vstupného sieťového napätia.

Izolovaná (galvanicky oddelená) jednotka je vybavená viac odbočkovým
transformátorom s oddeleným výstupom, ktorý umožňuje používanie UPS pri
110, 120 fáza ku neutrálu alebo 208, 220 fáza ku fázovému napätiu - pre dvo-
jfázový vstup s fázami posunutými o 180 stupňov.

* Len galvanicky neizolovaná verzia
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Softvér na vypínanie zariadení

AC Power Connectivity DC Power Embedded Computing

Embedded Power Monitoring Out Side Plant Power Switching e Controls

Precision Cooling Rack & Integrated Cabinets Services Surge Protection

Špecifikácie:

Model GXT2-10000T230 GXT2-10000T220

TTeecchhnnoollóóggiiaa True Double Converion On-line
MMeennoovviittýý  vvýýkkoonn 10000 VA - 7000 W
VVssttuuppnnéé  ppaarraammeettrree
Napätie * 230 VAC, jednofázové * 208 VAC

* 230/400 VAC trojfázové (176 - 276 VAC)
(176 - 276 VAC 1x1
304-478 VAC 3x1)

Frekvencia 50 Hz +/-5%; 60 Hz +/-5% (automatická voľba)
Prúd (maximálny) 60 A
Vstupný Power Factor Jednofázový vstup: 0,97

Trojfázový vstup: 0,95 0,97
Výstupné parametre
Napätie 220-230-240 VAC +/-2% 208, 220, 230, 240 VAC +/-2%
Frekvencia 50 Hz/60 Hz (automatická voľba) +/-5%
Vstupný prúd 220 V 46 A 120 V 42 A (dve sústavy)

230 V 44 A 208 V 48 A
240 V 42 A 240 V 42 A

127 V 40 A (2 sústavy)
220 V 46 A

Batérie
Typ YUASA: REW 45-12 (12 V, 45 W, 9 Ah
Prepínací čas 0 sekúnd
Zálohovací čas pri 50% zaťažení (half load) 14 minút 13 minút
Zálohovací čas pri 100% zaťažení (full load) 5 minút
Čas potrebný na dobitie 5 hodín na 90%
Vstupné zapojenie Pevné zapojenie vodičov (hardwire): Pevné zapojenie vodičov (hardwire):

* jednofázová: L/N/G jednofázová L1/L2/G
* trojfázová R/S/T/G podpora dvojitého vstupu

* Dvojitá podpora vstupu
Výstupné zapojenie Pevné zapojenie vodičov (hardwire): Pevné zapojenie vodičov (hardwire):

* jednofázová: L/N/G * 120V/208V/240V
* 127V/220V 
* (5k + 5k pre malé napätie)

Komunikácia Port Intellislot, REPO kontakt, RS232 port, paralelný port (len GXT2-10000T230), Relay kontakt
Len prepäťovo chránené zásuvky Žiadne Žiadne
Fyzikálne vlastnosti
Rozmery jednotky (Š x D x V v mm) 300 x 800 x 675
Prepravné rozmery (Š x D x V v mm) 450 x 815 x 1040
Hmotnosť jednotky (kg) 110 (s batériami) 177 (s batériami)
Prepravná hmotnosť (kg) 125 180
Pracovné prostredie
Medzná prevádzková teplota 0°C - 40°C
Ideálna teplota okolia 15°C - 25°C
Relatívna vlhkosť 90%
Maximálna výška (bez zníženia výkonu) 1000 m n.m.
Záruka 2 roky
Externá prídavná batériová skrinka
Typ použitých batérií YUASA NP7-12 12 V/7 Ah
Rozmery rozšírenej skrinky (ŠxDxV v mm) 300 x 800 x 675
Hmotnosť s batériami (kg) 162
Prepravná hmotnosť (kg) 165
Čas zálohovania (v minútach)
Interné batérie+1 ext.skrinka (full/half load) 23/53 min 22/52 min
Interné batérie+2 ext.skrinky (full/half load) 43/98 min 42/95 min

Približný čas vybitia je v minútach pri 25°C s odporovou záťažou. 1 Ovládací panel
2 LCD
3 Kryt ventilátora
4 Ovládacie klávesy
5 Port Intellislot

(prikrytý)
6 Kontakty REPO
7 Sériový 

komunikačný port
8 Paralelný port
9 By-pass prepínač

pre prípad údržby
(za krytom)

10 By-pass ističa
zdrojového vstupu

11 Istič vstupu pre
trojfázový zdroj

12 Oddeliteľný panel (tu
môže byť vložená
doska prídavnej
nabíjačky)

13 pre pevné
vodiče

14 Konektor externej
batérie

15 Chladiace
ventilátory

16 Kontakty relé


