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SÍLA MODULARITY
 K OCHRANĚ KRITICKÝCH APLIKACÍ



FLEXIBILNÍ A CHYTRÝProtectplus
m600

Naším cílem je usnadnit 
vám zajištění napájení 
vašich kritických aplikací

UPS systémy od AEG Power 
Solutions zajišťují nepřetržitou 
dostupnost elektrické energie a 
bezpečný provoz kritických aplikací 
ve všech prostředích.

AEG PS má provozem ověřené 
výsledky ve vývoji vysoce 
náročných aplikacích pro všechny 
typy infrastruktury. Od doby svého 
založení před více než sto lety, je 
značka AEG synonymem pro 
robustnost, spolehlivost a „world-
class engineering“, zahrnující 60 let 
zkušeností s výrobou UPS. Naši 
zákazníci vědí, že se na nás 
mohou spolehnout v inovativním 
řešení záložního napájení, které 
zabezpečí jejich personál, 
investice, data a podnikání.

Modulární UPS ProtectPLUS M600
vám zajistí spolehlivé, bezpečné a
nepřetržité napájení pro všechny
kritické aplikace.

Pracuje jako rozhraní mezi síťovým
napájením a kritickou zátěží pro
případ nekvalitní vstupní sítě
(podpětí, přepětí, výkyvy frek-
vence, harmonické a další
přechodové jevy) nebo poten-
cionálně nebezpečného celkového
výpadku elektrické energie.

Minimalizujte své       
náklady a zvyšujte výkon 
systému s růstem vaše-
ho podnikání

Nejvyšší účinností k 
snížení pořizovacích i 
provozních nákladů 

Díky modulární škálovatelné
konstrukci a „hot-swappable“
funkčnosti začíná Protectplus
M600 v základní konfiguraci s
výkonem 30 kVA a poté pos-
tupně roste dle potřeby až do
900 kVA.

Paralelně můžeme připojit až 3
UPS 180 nebo 300 kVA, maximál-
ní výstupní výkon systému je tedy
900 kVA. ProtectPLUS M600  má
vynikající vstupní parametry PF>
0,99 a THDi <3% i při nízkém
zatížení. Škálovatelnost
optimalizuje CAPEX a limituje
OPEX.

ProtectPLUS M600 dosahuje
nejvyšší energetické účinnosti      
AC/AC až 98,5% v režimu ECO.
Rovná křivka účinnosti od 35% 
zatížení zajišťuje maximální
úsporu energie. 

ProtectPLUS M600 je modulární
UPS systém, který kombinuje
vysoké hodnoty účinnosti     
AC/AC s kompaktními rozměry
a flexibilní škálovatelnou ar-
chitekturou, která je schopná
dosáhnout až výkonu 900 kVA.
Je navržen pro datová centra,
dopravu, maloobchod a
aplikace v lehkém průmyslu a
pro všechny ostatní kritické
aplikace, kde je spolehlivost
napájení a nízká spotřeba
energie nezbytnou a důležitou
proměnnou.



Modularita: rozvoj v 
souladu s vašimi 
potřebami při 
optimalizovaných 
nákladech.

Škálovatelná                 
architektura s optimál-
ním výkonem a 
flexibilitou

Modulární architektura ProtectPLUS
M600 je navržena tak, aby max-
imalizovala úspory, pokud jde o
půdorys (m2), instalovaný výkon
(kVA), elektrický systém (kabeláž a
ochrana zařízení), bezpečnost
(MTTR a MTBF) a co je
nejdůležitější, hospodaří s energií
(kWh a náklady). Navíc umožňuje
zvýšení nebo snížení
instalovaného výkonu v závislosti
na potřebách zátěže.

Každý napájecí modul obsahuje
nezávislý hardware a ovládání. Je
schopný operovat a koordinovat s
ostatními moduly v rámci systému.
Řídící výkonové moduly připojené
paralelně jsou samostatně de-
centralizovány 30 kVA zařízení
(necentrální ovládací systém).
Opuštěním od master/ slave
architektury, byla odstraněna
možnost poruchy celého systému
v důsledku selhání jednotlivého
výkonového modulu.

Výkonový modul 30 kVA 

•	Izolovaný tok chlazení vz-
duchem s redundantními
ventilátory

•	Nezávislý LCD displej
pro každý modul

•Autonomní Start-up
(nezávisle na
centrálním displeji)

•	Odnímatelný čelní panel

•	Vysoká hustota výkonu

•	Studený start

Běžné rámy jsou k dispozici ve
třech různých rozměrech: jsou
schopné k sobě připojit až 6, 10
nebo 20 výkonových modulů
(včetně redundance). Rámy
umožňují vstupně / výstupních
připojení k elektrickému systému a
chrání zátěže s centralizovanými,
statickými a ručními linkami. 
Tato konstrukce poskytuje           
jedinečnou platformu pro prohlížení
a správu všech parametrů, doku-
mentaci historie událostí UPS,  
každého modulu samostatně a
zátěže. Informace o preventivní
údržbě nebo opravných pracích
jsou pak snadno dostupné
prostřednictvím LCD displeje s
dotykovou obrazovkou 

Za provozu vyměnitelné výkonové moduly umožňují rozšířování výkonu a nízký čas do opravy (MTTR).

možnost až 20 
výkonových 
modulůPROTECTPLUS M600

3-FÁZOVÁ MODULÁRNÍ 
UPS

Vaše podnikání se neustále
rozvíjí, stejně jako vaše datové
centrum a výrobní linky.
ProtectPLUS M600 je tou
správnou odpovědí, umožňuje
přidat nebo odebrat výkonové
moduly v momentě růstu nebo
poklesu zálohovaných zátěží,
nabízí kompletní flexibilitu, n +
x intervestavěných redundancí
jakož i automatických a pre-
diktivních řízení sil.

ProtectPLUSM600 kombinuje
nejlepší beztransformátorové
IGBT technologie s modulární
architekturou a s cílem zlepšit
výkon celkového systému.
Snižuje ztrátu spotřeby ener-
gie i provozní náklady



Chytrá správa pro
větší úspory ener-
gie

MODULÁRNÍ 
POWER MANAGE-
MENT S NEJVYŠŠÍ 

ÚČINNOSTÍ A 
NEJNIŽŠÍMI 

PROVOZNÍMI 
NÁKLADY

Funkce

• Dvojí konverze
(VFI-SS-111)
• Beztransformátorová ar-
chitektura: nižší
plocha a hmotnost
• Vynikající schopnost  
výkonu, a to až do 900   
kVA
bez dalších nástrojů
• 30 kVA hot-swappable
výkonové moduly pro
prediktivní řízení spotřeby
a nejnižšího MTTR
• AC/AC účinnost až 
95,5% v dvojkonverzním 
provozu
• režim ECO s až 98,5%
účinnosti
• Idle Mode
• Výstupní PF = 0,9
• 10,4 “barevný dotykový
displej
• Dvoje dveře pro přístup
ze zadu a snadnou údržbu 
• Inteligentní a inovativní
“Self Aging Test” (Test 
opotřebení)
• MoniUPS kompatibilní
(pro vzdálený monitoring)

Prediktivní řízení
instalovaného
výkonu

Při použití redundantních systémů
(n + 1 konfigurace) je celkem 
běžné, že UPS zálohuje nižší než 
uvažovanou zátěž, čímž se snižuje
účinnost celého systému; v tomto
případě je ideálním řešením
udržovat pouze “aktivní” napájecí
moduly UPS, které jsou nezbytně
nutné pro skutečně kritické zátěže
(plus “+1” redundantního
napájecího modulu).

V případě potřeby je možné umístit výkonové moduly do klidového režimu rotačním způsobem.

Modulární ProtectPLUS M600 od 
AEG PS má k dispozici nejlepší 
IGBT technologii a škálovatelnou 
architekturu. Inteligentní řízení 
výkonových modulů systému 
umožňuje dosáhnout vysoké 
hodnoty AC / AC účinnosti, 
obvykle až do 95,5% v režimu 
dvojité konverze (VFI) a až 
98,5% v režimu ECO (VFD), 
čímž je zajištěna optimalizace 
systémů a snížení plýtvání ener-
gií.

Modulární ProtectPLUS

M600 je schopná v zák-
ladním režimu
automaticky “zmrazit”
napájecí moduly v rotaci,
které se běžně používají
k ochraně kritické
zátěže. I přes nízké za-
tížení zůstává celková          
AC/AC účinnost systému
UPS vysoká a součas-
ně je optimalizována
úroveň spolehlivosti.



MODEL ProtectPLUS M600 ProtectPLUS M600 ProtectPLUS M600

Modelová konstrukce Kabinet 180 Kabinet 300 Kabinet 600

Maximální kapacita (kVa) 180 300 540(+redundance)

Maximální počet zapojených modulů 6 10 20

Paralelní provoz Až 3 UPS Až 3 UPS Není

Rozměry Š x H x V (mm) 600 x 1100 x 1600 600 x 1100 x 2000 2000 x 1100 x 2000

Váha (kg) 165 220 660

Barva RAL 7021

NAPÁJECÍ MODUL

Jmenovitý výkon (kVA/kW) 30/27

Rozměry Š x H x V (mm) 460 x 790 x 134

Váha (kg) 34

VSTUP

Fáze 3fáze + N + Z

Jmenovité napětí 380 / 400 / 415

Rozsah napětí 304 až 478 V (při plném zatížení)

228 až 304 V (s lineárním poklesem zátěže)

Frekvence (Hz) 50 / 60

Rozsah frekvence (Hz) 40 / 70

Účiník 0.99

Vstup THDi <3 % (při lineární záteži)

VÝSTUP

Napětí (V) 380 / 400 / 415

Regulace napětí 1.5 %

Výstup THDv <1 % (při lineární zátěži)

<6 % (při nelineární zátěži)

Výstup PF 0.9

Povolený činitel zkreslení 3:1

Frekvence (Hz) 50/60

Povolené přetížení 110 % max 60 min

125 % max 10 min

150 % max 1 min

>150 % max 200 ms

AC/AC účinnost v režimu dvojité konverze Až 95,5%

AC/AC účinnost v ECO režimu (VFD) Až 98,5%

BATERIE

Jmenovité napětí ±240 (s připojením +/N/-)

Množství olověných akumulátorů 40 (nastavitelné od 36 do 44)

Výkon nabíjení 10% výkonu systému (nominální hodnota);

Nastavitelné od 0 do 20% výkonu systému

Teplotní kompenzace (mV/°C) -3,0 (volitelné od 0 do -5,0)

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Displej 10,4" LCD + LED, Barevný dotykový displej + klávesnice

Stupeň krytí IP IP20

Standardní komunikační porty RS232; RS485, bezpotenciálové kontakty, USB

Doplňkové volitelné komunikační porty SNMP, Rozšiřující karta s bezpotencionálními kontakty

EKOLOGIE

Provozní teplota (°C) 0 do 40

Teplota skladování (°C) -40 do 70

Relativní vlkhost 0 do 95%

Hluk při vzdálenosti 1 m (dB) 65 (s nominálním zatížením)

62 (s  45% zátěží)

NORMY A CERTIFIKACE

Bezpečnost IEC EN 62040-1

EMC IEC EN 62040-2

Test a výkon IEC EN 62040-3

 TECHNICKÁ DATA

PROTECTPLUS M600
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”Pay as you grow 
architecture”

Vysoký výkon a minimal-
izace spotřeby energie

Snadná instalace, provoz 
a údržba

ProtectPLUS M600 je navržen tak,
aby poskytoval vhodné výstupní
napětí pro vysoce náročné ap-
likace. Při 100% stupni zatížení,
nevyvážení, nelineární nebo
moderní IT zátěži. Poskytuje
mimořádný výkon s účiníkem až
0,9 (induktivním nebo kapacit-
ním) bez požadavku na snížení
jednotky. K modulárnímu rack
uspořádání lze připojit až 20
výkonových modulů v jedinečné
skříni (včetně redundance) a až
30 výkonových modulů (900 kVA)
v jeho maximálním prodloužení,
čímž se pokaždé optimalizuje
instalovaný výkon s aktuální pop-
távkou zatížení.

ProtectPLUS M600 je ideálním
řešením pro všechny kritické
aplikace, kde je místo a spotřeba
energie důležitou proměnnou.
Modulární konstrukce (nebo “Pay
as you grow architecture”)
zajišťuje okamžité úspory nák-
ladů i vašich počátečních
investic (CAPEX). Jedinečný
design kombinuje vysoké
hodnoty účinnosti při AC/AC pro-
vozu s kompaktními rozměry a
flexibilní škálovatelností.

Veškeré napájecí moduly, jakož i
jiné důležité součásti, mohou být z
přední části skříně odstraněny.
Umožňují tím snadnou dostupnost,
hladkou údržbu a provoz větracího
systému. Kromě dokonalého
řešení těchto požadavků, naše
servisní síť garantuje plnou pomoc
od uvedení do provozu až po
údržbu, aby vaše napájení bylo
snadné a co nejspolehlivější.

Uživatelské rozhraní a 
příslušenství

Uživatelsky přívětivé rozhraní
• Monitorování, řízení
a vypnutí software
• sériový port RS232
• USB port
• EPO kontakt (na dálkovém
ovladači stisknete
nouzové tlačítko)
• Diesel kontakt Mode
• Modbus portu
Standardně k dispozici
• SNMP karta jako volitelné
příslušenství
• Remote Panel (volitelně)
• Spodní kabelový vstup
(Za 300 kVA Frame)

Odborná služba na
dosah ruky 24/7

Zákazníci, kteří mají UPS na
ochranu svých kritických
zátěží, mohou neustále
monitorovat veškerá zařízení
tímto inovativním nástrojem v
kombinaci s ProtectPLUS
M600. Vzhledem ke
vzdálenému monitorovacímu
systému, mohou UPS podat
varovnou zprávu našim
expertům z AEG Power Solu-
tions, kteří vám na oplátku
učiní dálkovou dia-gnostiku,
zasáhnou v místě instalace a
obnoví UPS dříve, než by
mohlo dojít k selhání.
Bezprostřední vyřešení
možných závad jsou životně
důležitá pro všechny kritické
aplikace.

MoniUPS Remote

AEG Power Solutions
Kontaktní údaje naleznete na
www.aeg-ups.cz
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