
 

Zdroj záložního napájení pro 
zabezpečení aplikací v oblasti 
malého podnikání 
VFI technologie online (dvojitá 
konverze) je vhodná pro 
zabezpečení dodávky energie pro 
kritické aplikace v prostředí IT, jako 
jsou pracovní stanice, servery, 
úložné systémy, citlivé switche a 
řídicí systémy.  
Nové modely Protect C jsou 
výsledkem neustálého vývoje  
osvědčené a vysoce spolehlivé 
řady s výkony 1000, 2000 a 3000 
VA.  

Skvělé ovládání a informace 
Vícejazyčný grafický LCD displej 
poskytuje důležité hodnoty a 
informace o stavu zařízení. 
Data protokolu událostí se ukládají  
a lze je vyvolat jako prostý text. 

Typické aplikace 

• Záložní systémy pro servery a  

   malou průmyslovou automatizaci 

• Záloha kritického řídicího systému 

• IoT a průmysl 4.0 

• Finanční instituce 

• Bankomaty 

• Edge Computing 

 

 

 FUNKCE  
  
 

• VFI topologie online (dvojitá 
konverze) chrání proti všem 
problémům napájecí sítě. 

• Extrémně široký rozsah vstupního 
napětí od 110 VAC do 300 VAC 
bez vlivu na interní baterii a stabilní 
výstupní napětí 

• ECO mode pro vysokou účinnost 
zařízení  

• Mód frekvenčního měniče 
• Rozšiřující slot pro SNMP a 

reléovou kartu, vzdálený displej 
• Grafický LCD display 

s interaktivním vícejazyčným 
ovládáním 

• Konfigurace systému přes ovládací 
(chráněno heslem) 

• Interní protokol událostí lze zobrazit 
jako text na displeji s časovým 
razítkem a datem 

• Bezpotenciálový vstup pro nouzové 
vypnutí UPS (EPO)  

 

 
 
 
 
 

 

VLASTNOSTI  
 
 
• Rozšířené možnosti komunikač-

ního rozhraní umožňují funkci  
Dual-Monitoring  
 

• Univerzální komunikační slot 
umožňuje integraci SNMP karet, 
které poskytují monitoring a 
možnosti managementu, jako 
například funkci multi-server 
shutdown 
 

• Vícejazyčný grafický LCD displej 
poskytuje důležité hodnoty a stavy 
zařízení, které lze v reálném čase 
ukládat a zobrazovat jako  
prostý text 
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PROTECT C 6000 / 10000 
           

Vysoce výkonný UPS systém pro IT aplikace 
 
 
Díky špičkové VFI online technologii 

(dvojitá konverze) je Protect C vhodný 

pro všechny kritické a komerční 

aplikace. Osvědčená topologie VFI 

Protect C chrání před všemi problémy 

se sítí. Výstupní sinusový přívod 

energie je zajištěný při jakýchkoliv 

nepříznivých podmínkách na vstupní 

síti. Vysoce integrovaný spínaný zdroj 

a robustní IGBT modul snižují počet 

elektrických dílů a propojení a tím i 

zajišťují zvýšenou spolehlivost. 

Spínač statického bypassu (SBS) 

poskytuje další zvýšení bezpečnosti 

zajištěného napájení pro případ 

přetížení. 

 

Maximální kontrola 

Sloupcové ukazatele zobrazují 

zatížení UPS a kapacitu baterie, 

přehledné piktogramy poskytují 

informace o základních provozních 

hodnotách.  

Data jsou přenášena přes rozhraní 

RS232. Volitelný SNMP (PRO) 

adaptér umožňuje vzdálený 

monitoring ve webovém prohlížeči a 

vypnutí vybraných serverů.  

Součástí dodávky je speciální 

ovládací software AEG PS 

CompuWatch“. 

 

 

Paralelní zapojení 

Protect C 6000 a C 10000 umožňují 

paralelní provozu. Oba režimy 

paralelního provozu: aktivní 

redundance s vyšší dostupnosti nebo 

navýšení zálohovaného výkonu jsou k 

dispozici. 

 

Kombinaci zvýšení výkonu a aktivní 

redundanci lze dosáhnout díky 

možnosti paralelního provozu až 3 

UPS. V Protect C se potkávají 

nejpřísnější nároky na zabezpečení a 

dostupnost výkonu spolu ekonomikou 

řešení zajištěného napájení. 

 
 
 
 
 

VLASTNOSTI 
 
• VFI online topologie s dvojitou 

konverzí zajišťuje ochranu před 
všemi druhy poruch v napájecí síti. 
 

• Mikroprocesorové řízení a digitální 
signální procesory zajišťují 
maximální spolehlivost 

 

• Napájení sinusového tvaru 
(vysokofrekvenční modulace s pro- 
měnnou šířkou impulzů pro řízení 
IGBT) 
 

• n x technologie redundanci systému 
a zvýšení výkonu 
 

• Rozšiřující slot pro SNMP či 
reléovou kartu, vzdálené ovládání. 

 

• K dispozici je také verze S se 
zesíleným nabíjecím 
usměrňovačem pro delší doby 
zálohy.  

 

• Prostorově úsporné provedení s 
integrovaným bateriovým systémem  

 
 

Protect C 
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