
PROTECTplus S300
3/3 beztransformátorová IGBT UPS
10 až 200 kVA
Výkon, kompaktní rozměry a spolehlivost

PPPrrrooottteeeccctttpppllluuusssSSS333000000   je nová beztransformátorová 
UPS od firmy AEG Power Solutions. Díky
kompaktním rozměrům a vysoké účinnosti
(>95,6% v dvojité konverzi a až 98% v ECO 
módu) je nejlepší ve své třídě. PPPrrrooottteeeccctttpppllluuusss
SSS333000000 je flexibilně konfigurovatelná a nabízí 
výhodu široké palety doplňků. To z ní dělá 
ideální ochranu napájení pro malé a střední 
kritické aplikace, kde jsou klíčovými
parametry spotřeba energie, minimální 
nároky na prostor a spolehlivost.

Typické aplikace
• IT
• Průmysl 4.0
• Finance a maloobchod
• Zdravotnictví
• Doprava

UPS je založena na vysoce účinné 
beztransformátorové technologii dvojité 
konverze, zajišťující nejnižší OPEX na trhu ve 
své kategorii. Díky nejnižší vlastní spotřebě el. 
energie ve s vé třídě má systém velmi nízké 
celkové náklady vlastnictví (TCO).

• Kompaktní rozměry s integrovanými 
bateriemi nebo izolačním transformátorem 
až 80kVA

• 3. stupňová IGBT technologie
• Beztransformátorová architektura
• Online (VFI) technologie s účinností 

až 95,6% AC/AC, v ECO režimu až 
98% (VFD)

• Vstupní účiník >0,99 a THDi <3%
• Výstupní účiník až 1 (bez omezení)
• Až 8 UPS v paralelním provozu
• Integrovaný statický bypass (SBS) a 

manuální servisní bypass
•  Ochrana “Back-feed protection”
• Funkce Cold start (start z baterií) 
• 4.3" dotykový displej
• Široké spektrum doplňků

• Snadná instalace, ovládání a 
údržba: všechny modely mají 
přístup zepředu pro snadnou 
údržbu a kontrolu.

• Maximální úspora: prostor (m2)/
instalovaný výkon (kVA), elektrický
systém (kabeláž a ochrany), vysoká 
spolehlivost (MTTR a MTBF) a uspora
energie (kW a náklady) díky power 
managementu.

• Snadno rozšířitelná architektura se 
sníženým CAPEX a optimalizovaným 
OPEX. PPPrrrooottteeeccctttpppllluuusss SSS333000000 nabízí nízké 
vstupní THDi a vstupní účiník téměř 
rovný jedna, i v případě nízké % 
zátěže není potřeba žádný další filtr.

• Široký rozsah doplňků: nástroj pro 
synchronizaci zátěže, vrchní 
kabelový vstup, stupeň krytí až IP41, 
snímače teploty baterií, komunikační 
rozhraní SNMP, Modbus, RS232.

• 4.3” dotykový displej: všechny 
hlavní parametry UPS jsou vždy pod 
kontrolou

VÝHODY FUNKCE

Kombinace vysokého výkonu s interními
bateriemi, nebo alternativně s galvanickou
izolací, kompaktní rozměry a široká škála 
volitelných doplňků, dělají z PPPrrrooottteeeccctttpppllluuusss SSS333000000
nejlepší řešení pro kvalitní napájení jakékoli
kritické zátěže.



Parametry 

MODEL - JMENOVITÝ VÝKON (KVA) 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 

Jmenovitý činný výkon až do 40 °C (kW) 9 13,5 18 27 36 54 72 100 120 160 200 

Rozměry Š x H x V (mm) 400 x 815 x 1040 515 x 855 x 1440 475 x 890 x 1440 

Hmotnost bez baterií / transformátoru (kg) 87 87 91 100 173 197 209 210 220 262 270 

VSTUP NAPÁJENÍ - USMĚRŇOVAČ 

Fáze                                                                                                                                                                                                         3f + N + G 

Jmenovité napětí (V)                                                                                                                                                                          380/400/415 

Rozsah napětí (V)                                                                                                                                                                                -20% / +15% 

Frekvence (Hz)                                                                                                                                                                                         50 / 60 

Rozsah frekvence (Hz)                                                                                                                                                                            40 - 70 

Účiník                                                                                                                                                                                                         < 0.99 

Vstup THDi (při jmenovitém napětí a THDv <0,5 %)                                                                                                        < 3 % ( při plném zatížení) 

VSTUP NAPÁJENÍ - BYPASS 

Vstupní jmenovité napětí bypassu (V)                                                                                                                                           380 / 400 /415 

Rozsah napětí vstupu bypassu                                                                                                                                              ± 20 % (při plném zatížení) 

Vstupní frekvence bypassu (Hz)                                                                                                                                                            50 / 60 

Rozsah frekvence bypassu (Hz)                                                                                                                                          jmenovitá: ± 3 % (nastavitelný) 

Povolené přetížení bypassu                                                                                                                                                         až 150 % nepřetržitě 

                                                                                                                                                                                                               až 180 % 1 min 

                                                                                                                                                                                                             až 1000 % 100ms 

VÝSTUP - STŘÍDAČ 

Napětí (V)                                                                                                                                                                                            380 / 400 / 415 

Výstup THDv (podle IEN EN 62040-3)                                                                                                         < 2% (při lineární zátěži); < 5% (při nelineární zátěži) 

Přechodová charakteristika                                                                                                                       ± 2% pro skokové dynamické zatížení (20% - 100 % - 20%) 

Doba zotavení (po skokovém zatížení)                                                                                                                                               < 20 ms 

Výstupní účiník (do 40°C)                                                                                                                                                                       až 0,9 až 1 

Povolený činitel zkreslení                                                                                                                                                                         3:1 

Frekvence (Hz)                                                                                                                                                                                         50 / 60 

Rychlost přechodu (Hz/s)                                                                                                                                                          0,5 do 5 (nastavitelný) 

Přetížitelnost střídače                                                                                                                                                           až 105% pro dlouhodobý provoz 

                                                                                                                                                                                        < 110 % s přepnutím na bypass po 60 min 

                                                                                                                                                                                        < 125 % s přepnutím na bypass po 10 min 

                                                                                                                                                                                        < 150 % s přepnutím na bypass po 60 sec 

                                                                                                                                                                                        > 150 % s přepnutím na bypass po 100 ms 

Zkratový proud (přes střídač)                                                                       > 180 % s výstupem VAC < 22V rms (výstupní proud je limitován na 180ms poté se UPS vypne)

Účinnost při dvojité konverzi > 93,0% > 93,0% > 93,0% > 93,3% > 93,3% > 93,5% > 94,8% > 94,8% > 95,6% > 94,5% > 95,3% 

Účinnost v režimu ECO                                                                                                                                                         > 98% (při jmenovité zátěži) 

BATERIE 

Jmenovité stejnosměrné napětí                                                                                                                                          ± 360 (s přípojkami +/N/ -) 

Množství olověných akumulátorů                                                                                                                               60 (nastavitelné od 60 do 64 bloků) 

Dobíjecí proud                                                                                                                                                                         20 % jmenovitého výkonu 

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 

Displej                                                                                                                                                                                           LCD dotykový displej 

Standardní komunikační porty                                                                                                                                                          RS232, USB 

Volitelné komunikační porty                                                                                                                 SNMP, reléová karta s bezpotenciálovými kontakty, Modbus 

OBECNÉ 

Stupeň krytí                                                                                                                                                   IP20 (standard); ostatní hodnoty na vyžádání (až IP41) 

Barva                                                                                                                                                                                                        RAL 9005 

Provozní teplota                                                                                                                                                                                      0 až 40 

Teplota skladování                                                                                                                                                                                -15 až 70 

Relativní vlhkost                                                                                                                                                                                     0 do 95% 

Výška (nad mořem) [m]                                                                                                        < 1000 (snížení výkonu o 0,5 % každých 100m až do 3000 m, podle IEC EN 62040-3) 

Hluk ve vzdálenosti 1m (dB) < 57 < 62 < 64 < 68 

NORMY A CERTIFIKACE 

Označení certifikace                                                                                                                                                                                    CE 

Bezpečnost                                                                                                                                                                                          IEC EN 62040-1 

UMC                                                                                                                                                                                                      IEC EN 62040-2 

Test a výkon                                                                                                                                                                                         IEC EN 62040-3 

Autorizovaný distribútor pre SR: 
Rhea elektro s.r.o. 
Elektrárenská 1/12440, 83104 Bratislava
Tel: +421 2 49101914, -18 

Email: info@rhea-elektro.sk 

www.rhea-elektro.sk 


