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UPS novej generácie
Inovatívnosť, jednoduché použitie, nízke prevádzkové
náklady - to všetko v sebe spája systém Liebert NX,
pričom Vám ponúka najrýchlejšiu návratnosť investícií.
Liebert NX novej generácie, s technológiou True on-line
a dvojitou konverziou, je digitálny záložný zdroj (UPS),
ktorý sa svojimi výnimočnými schopnosťami zabezpečiť
nepretržitú prevádzku vášho podnikania a vysokú do-
stupnosťou kvalitného zdroja energie stal referenčným
systémom na trhu napájania a ochrany kritických apli-
kácií.
Liebert NX s trojfázovým vstupom pozostáva z mo-de-
lovej rady NXf s jednofázovým výstupom (220/230/240
V 50/60 Hz), 10, 15 a 20 kVA, a mo-delovej rady NXe
s 3-fázovým výstupom (4-vodičové aplikácie
380/400/415 V 50/60 Hz), ktorý sa dodáva v meno-
vitých výkonoch 10, 15, 20 a 30 kVA.

Liebert NX - UPS novej generácie
Pre ochranu vysokokritických systémov

Záruka najvyššej pridanej hodnoty zákazníkom

Vysoká dostupnosť kvalitnej energie
• Konštrukčná spoľahlivosť je zabezpečená vstavanou redundanciou kritických

elektronických komponentov, záložnými chladiacimi ventilátormi a deleným
chladením kritických komponentov

• Najširší rozsah tolerancie vstupného napätia a frekvencie v tejto kategórii UPS
• Vysoko spoľahlivé, mimoriadne presné a čo do počtu súčiastok minimalizo-

vané Digitálne Ovládanie redundatným DSP signálnym procesorom
• Kompatibilita s Dual Bus koncepciou kritického zálohovania
Znížené prevádzkové náklady
• Zlepšený vstupný účinník (Power Factor) zníži vaše účty za spotrebu elektrickej

energie
• Celkové kompaktné rozmery znížia nároky na potrebnú plochu pre inštaláciu
• Motor-Generator sizing faktor iba 1,1
Čistá-zelená energia pred UPS
• Najnižšia úroveň vstupného prúdu THDi
• Najvyšší možný vstupný účinník (Input Power Factor)
Jednoduchá a ľahká škálovateľnosť
• Až 6 NX systémov môže byť paralelne zapojených redundatne alebo výkonovo,

bez potreby použitia akéhokoľvek centrálneho ovládača alebo centrálneho sta-
tického spínača

Ľahká servisovateľnosť
• Prístup ku všetkým kritickým komponentom je iba z prednej strany, samokon-

trola, autodiagnostika a rôzne možnosti monitorovania sú samozrejmosťou
Konfiguračná flexibilita
• Na výber množstvo možností (typ batérie, počet konfigurácií, množstvo inter-

ného a externého doplnkového komunikačného príslušenstva)
Ochrana investícií zákazníka
• Pre semikritické záťaže pred UPS, v UPS, batérii a kritické aj hyperkritické

zaťaženia za UPS
• Široký rozsah tolerancií vstupného napätia a frekvencie znižuje výskyt prípadov

prepnutia na batérie
• Nabíjanie batérie s teplotnou kompenzáciou predlžuje životnosť batérie
• Striedač s vektorovým riadením odolný voči skratu (IGBT) poskytuje najvyššiu

kvalitu výstupného napätia
Jednoduché a priateľské užívateľské rozhranie
• Dotykový LCD panel s12 jazykmi vrátane češtiny
• Nastaviteľný postupný nábeh zaťaženia (Walk-In funkcia)
• V prípade paralelného zapojenia je užívateľské nastavenie jedného systému NX

možné automaticky replikovať do ostatných NX systémov
• Monitorovanie stavu prostredníctvom viacerých komunikačných alternatív
• Menu dotykového LCD panelu s podrobným a on-line prehľadom aktuálnych

prevádzkových parametrov
Výkonné komunikačné možnosti
• Súbežná komunikácia v troch slotoch pre voliteľné komunikačné karty
(Diaľkový monitorovací panel, Reléová karta, SNMP Web karta, ModBus / JBus
karta, HiroLink, softvér MultiLink, atď.)
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Technické parametre

Model NXf NXe
Menovitý výkon pri 0,8 PF KVA 10 15 20 10 15 20 30
Vstup usmerňovača
Typ usmerňovača IGBT s vektorovým ovládaním PFC (PF ovládanie)
Vstupné napätie (Vac) 380 / 400 / 415 3f+N (prípustné od 305 do 477 bez použitia batérie)
Vstupná frekvencia (Hz) 50 alebo 60 (prípustný rozsah od 40 do 70)
THD vstupného prúdu <3% (bez filtra)
Vstupný účinník Power Factor ≥ 0,99 (bez filtra)
Postupné zaťaženie (s) 5 až 30 (nastaviteľné)
Vstup Bypass
Vstupné napätie (Vac) 220 / 230 / 240 1f+N 380 / 400 / 415 3f+N
Batéria
Typ batérie VRLA (olovená) alebo mokrá / s náplňou alebo NiCd
Napätie na batérii Vac/článok Voliteľné od 1,60 do 1,90 (pre VRLA)
Zvlnenie prúdu <5% (C10 AH kapacity) hodnoty RMS
Zvlnenie napätia <1% (hodnoty RMS)
Teplotná kompenzácia nabíjania Štandardná (so zabudovanými batériami) a

voliteľná (pre všetky ostatné konfigurácie batérií)
Výstup
Typ striedača Vektorový IGBT, opakovaný a ovládaný PI
Výstupný výkon (kW) 8 12 16 8 12 16 24
Výstupné napätie (Vac) 220 / 230 / 240 +/-1% 1f+N 380 / 400 / 415 +/-1% 3f+N
Výstupná frekvencia (Hz) 50 alebo 60 +/- 0,05% nastaviteľná
Výstupné THD napätia 1% (max.) lineárne zaťaženie
Koef. Amplitúdy 3:1 (v súlade s IEC 62040-3)
Reakčný čas na skokovú záťaž 10 ms na obnovenie ± 5% menovitého napätia pre 0% až 100% alebo 100% až 0% stupňovanej záťaže
Min. účinník na výstupe až do 0,9
Fázový posuv °el Neaplikovateľné 120°+/-1° el (so 100% nevyrovnanou záťažou)
Preťaženie 110% na 60 minút, 125% na 10 minút, 150% na 1 minútu
Účinnosť
AC-AC (Účinnosť Eco mode) až do 97,7% až do 96,6%
Mechanické parametre:
Šírka mm 600
Hĺbka mm 700
Výška mm 1400
Hmotnosť (cca)
bez batérií kg 180 200 200 180 204 204 210
IP krytie UPS IP 20 (aj pri otvorených predných dvierkach)
Normy Bezpečnosť: IEC/EN/AS 62040-1-1 spolu s požiadavkami IEC/EN/AS 60950-1

EMC: IEC/EN/AS 62040-2 (C2 emisie, C3 imunita) v súlade s obmedzeniami na distribuované a vyžarované emisie
CISPR22 Trieda A a s predpismi týkajúcimi sa odolnosti voči elektrostatike, elektrickým poliam,

rýchlym premenám, prepätiam/bleskom a vlnovým frekvenciám IEC/EN/AS 61000-4-2, -3, -4, -5, -6
Preskúšanie a parametre: IEC/EN/AS 62040-3

CE: Tento výrobok spĺňa nasledujúce smernice EÚ:
Smernica o NN 73/23/EEC (pozmenená 93/68/EEC)

Smernica o elektromagnetickej kompatiblite 89/336/EEC (pozmenená 92/31/EEC)
Prevádzkové prostredie
Skladovacia teplota °C Od -20 do 70 (UPS) a -20 do 30 (batéria)
Prevádzková teplota °C Od 0 do 40 (UPS) a 25 +/- 5 (batéria)
Relatívna vlhkosť Od 0 do 95% (nezrážajúca sa)
Max. výška nad morom m 1000 (podľa IEC 62040-3)


