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ПРОПАДАНЕ НА 
НАПРЕЖЕНИЕТО

ПРЕКЪСВАНЕ НА 
ЕЛЕКТРОЗАХРАН-
ВАНЕТО

Означава изцяло прекратяване на електрозахранването.

ПИК НА 
НАПРЕЖЕНИЕ

ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ

СМУЩЕНИЯ

Отдясно наляво:
Прекъсвания на ел.захранването и пренапрежение 43,3%

%4,9 Бури
%2,8  Пожари и взривове
%2,8Апаратни и програмни грешки
%7,6Проникване на влага и наводнения
%5,5Земетресения
%5,4Повреди в мрежата
%2,3Грешки на персонала

%3,2Неизправности на вентилационните 
и климатичните системи

%7,8Други причини

Краткотрайно намаляване стойността на напрежението. Това е най-разпространеният проблем с 
електрозахранването. Според изследванията на фирма Bell Laboratories, това са 87% от всички случаи на 
промяна на напрежението в мрежата.

Краткотрайно увеличаване на напрежението. Не е толкова опасно, колкото пик на пренапрежение, но е 
фактор, който може да предизвика преждевременен отказ на оборудванетo.

Това, което в техниката се нарича електромагнитни смущения и радио смущения. Смущението изкривява 
синусоидалната форма на вълните, а именно такава трябва да бъде тя в електрическите мрежи.

Мигновено, силно нарастване на напрежението. Възможно е да извади от строя оборудването, частично 
или напълно.
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А известно ли ви е, че прекъсванията на електрозахранването и пикът на 
пренапрежение са основни причини за загубата на информация в дома и в офиса?

В днешно време непредвиденият престой на оборудване-
то е недопустим, а автономността на компютърните 
системи е от особена важност. В условията на разви-
тие на технологиите и работната среда с цел консоли-
дация, миграция и централизация на сървърите, предпри-
ятията трябва да отговарят бързо на променящите се 
изисквания. Основа за изграждането на мрежи с висока 
плътност е инженерната инфраструктура, обединяваща 
всички мрежи в предприятието, като тя става основен 
фактор за стабилната работа на ИТ-системите и дава 
допълнителна гъвкавост при вземането на решения.
APC предлага цялостна оферта - от средства за защита 
от пренапрежение до системи за резервирано захранване 
и включва продукти, които отговарят на всички изиск-
вания по отношение на технически и експлоатационни 
характеристики.

Решенията на APC за защита на електрозахранване-
то са едни от най-продаваните в световен мащаб. 
Това е резултат от внедряването на модерни тех-
нологии и повече от двадесет години опит в секто-
ра. Надеждност, потвърдена от марката Legendary 
Reliability®, гарантира запазване на данните, защита 
на оборудването, елиминиране на престоите и позво-
лява ефективна реакция на все по-честите проблеми 
в електрическите мрежи.
От управлението на център за обработка на дан-
ни, който може да се разшири при необходимост, до 
инфраструктурно осигуряване на системи с висока 
плътност и мрежи за IP-телефония - APC предлага 
технологии, системни решения и услуги за поддръжка, 
удовлетворяващи и най-високите изисквания на потре-
бителите.

Максимална защита, абсолютна 
надеждност  



P1-GR

P5BV-GR

PH6VT3-GR

P5B-GR

PH6T3-RS

PF8VNT3-GR

P1T-GR

P5BT-GR
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Защита от 
пренапрежение  
SurgeArrest®
Защита на компютри и друга електроника 
от пренапрежение и импулсни смущения

Цените ли своята електроника и компютри?
Между другото, Вие ги подлагате на риск веднага, след като включи-
те щепсела в контакта.
Рязко повишаване на напрежението и пренапрежение, искри в изтри-
ти кабели и неизправни контакти, дори удари от мълния (които не са 
толкова редки, колкото е прието да се смята), могат да повредят не 
само важна информация, но и скъпоструваща апаратура.
Задължително я защитете с помощта на защитите от пренапреже-
ние!

● Защита на линиите за предаване на данни (телефонна линия, локална мрежа 
и кабелна телевизия)

● Модели с � до 8 контактни излаза в зависимост от нуждите

● Светодиодни индикатори за състоянието, включително индикатор за 
претоварване

● Механична защита (детска защита), която се измества при включване на 
щепсела в контактния излаз

● Автоматичен прекъсвач

● Скоба за комфортно прибиране на захранващите кабели на защитаваното 
оборудване

● Възможност за включване на големи захранващи адаптери, без да се 
закриват съседните контакти

● Гаранция за защита на оборудването в целия експлоатационен срок



Защита от пренапрежение P1-GR P1T-GR P5B-GR P5BT-GR P5BV-GR PH6T3-GR PH6VT3-GR PF8VNT3-GR

Вход Входно напрежение 230 V

Номинална честота 50/60 Hz

Входен конектор

Дължина на кабела

Schuko Кабел с щепсел Schuko

Изход Номинално напрежение 230 V

Номинална честота 50/60 Hz 

Контактен излаз Schuko 1 5 6 8

Максимален ток A 16 10

Устойчивост на 
импулсни токове

Диференциален метод**

** диференциален метод  - фаза към неутрала
* общ метод - фаза към земя или неутрала към земя

Общ метод*

Ширина

Дълбочина

Тегло

Цвят

Височина

J 960

— 1,8 1,8 1,8 2,4 2,4 3

960 960 2030 2030 2030 2525

кА 13 13 13 13 26 26 40

кА 13 13 13 13 48 48 30
Размери и 
тегло mm 94 385 385 385 305 305 372

mm 70 70 70 70 122 122 122

mm 76 45 45 45 42 42 42

kg 0,1 0,7 0,75 0,73 1,01 1,1 1,26

ЧеренДруго

Гаранция

RJ-11

RJ-45

Коаксиален кабел

3 години 5 години
Защита на телефонната 

линия Да Да НеНеНе

Не

Не

Не

Да

Защита на локална мрежа

Да ДаЗащита на мрежата 
за кабелна телевизия

Да
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BE400-GR

BR650CI-RS

BE525-RS

BH500INET

BR550GI

BE550G-GR

BK650EI

BK500-RS

BR800I BR1100CI-RS

BR1500LCDI

BE700G-GR

BR1200LCDI

BR1500I

BK500EI

BR900GI

BR1500GIBR1200GI
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Back-UPS®

Усъвършенствано устройство за за-
щита от токови удари и резервно аку-
мулаторно захранване за компютърни 
системи - за производствени, офисни и 
домашни приложения

Back-UPS позволява да не се спира работния процес при прекъсване 
на електрозахранването с умерена продължителност, а при по-дълги 
прекъсвания – гарантира автоматично и коректно изключване на 
Вашия компютър. Освен това, осигурява се защита на апаратурата 
от пренапрежение и токови удари, разпространяващи се по електри-
ческата мрежа, телефонните линии и други мрежи. За устройства, 
изискващи резервно захранване, са предвидени контактни излази, за-
хранвани от инвертора на UPS, а за останалите устройства – кон-
тактни излази със защита само от токови удари. Устройствата от 
гама Back-UPS са най-продаваните непрекъсваеми токозахранвания в 
целия свят.

● Автоматично регулиране на напрежението

● Защита на оборудване, включено към телефонна линия (телефон, факс, 
модем, вкл. DSL), локална мрежа и мрежа на кабелна телевизия.

● Сериен порт и USB-порт

● Коректно завършване на работата на компютърни системи

● Течно кристален дисплей/ светодиодни индикатори за състояние и звукова 
сигнализация

● Увеличаване на времето за автономна работа (само за BR900GI)

● Софтуерът е включен в комплекта за доставка

● Функция за енергоспестяване
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Back-UPS
Back-UPS ES Back-UPS CS Back-UPS

HS Back-UPS RS

BE400-GR BE550G-GR BE700G-GR BK500EI BK650EI BH500INET BR550GI BR900GI BR1200GI BR1500GI

Вход Входно напрежение 230 V AC

Номинална честота 50/60 Hz 50/60 Hz 47—63 Hz (автоматична настройка)

Входен конектор Schuko IEC320 C14 (10 А)

Изход Номинално напрежение 230 V AC

Номинална честота 50 Hz (автоматична настройка)

Контактни излази Schuko 4+4 4+4 4+4

IEC320 C13 3+1 3+1 2+1+1 3+3 4+4 5+5 5+5

Включително 
основни + 
зависими

1+3 1+2 1+2 1+3

Изходна 
мощност VA 400 550 700 500 650 500 550 900 1200 1500

W 240 330 405 300 400 300 330 540 720 865

Размери и 
тегло Височина mm 86 89 89 165 165 372 192 250 302 302

Ширина mm 230 224 224 91 91 225 91 100 112 112

Дълбочина mm 285 311 311 284 284 105 310 382 381 381

Тегло kg 5,4 6,4 6,9 6,3 6 7,4 6,5 11,7 13,9 14,5

Други Цвят Черен Бежов Бежов Черен Черен Черен Черен

Сменяем комплект 
батерии APCRBC106 RBC2 RBC17 RBC2 RBC17 RBC2 APCRBC110 APCRBC123 APCRBC124 APCRBC124

Интерфейси USB Да Да Да Да Да

Ethernet Да Да

Защита на линиите 
за предаване на 

данни

За теле-
фонна линия 
(RJ-11)

Да Да

За локална мрежа 
(RJ-45) Да Да Да Да Да

За кабелна 
мрежа Да

Софтуер АРС PowerChute Personal Edition

Windows 98/ME/XP/2000/Vista/7, Mac OS

Гаранция 3 години 3 години 2 години 3 години

Допълнителна 
батерия Опция BR24BP

Натоварване в (W) Натоварване 
в (VA)

Вр
ем

е з
а а

вт
он

ом
на

 ра
бо

та

100 160 23 мин 24 мин 33 мин 24 мин 35 мин 24 мин 20 мин 58 мин 73 мин 73 мин
(187 мин)

200 320 8 мин 9 мин 14 мин 9 мин 15 мин 8 мин 7 мин 25 мин 38 мин 38 мин
(101 мин)

300 480 4 мин 7 мин 4 мин 8 мин 3 мин 3 мин 14 мин 24 мин 25 мин
(67 мин)

400 640 4 мин 5 мин 9 мин 18 мин 17 мин
(50 мин)

500 800 6 мин 13 мин 13 мин
(38 мин)

800 1280 6 мин
(22 мин)

Пълно 
натоварване

5 мин  
(240 W)

3 мин  
(330 W)

4 мин  
(405 W)

4 мин  
(300 W)

5 мин  
(400 W)

3 мин  
(300 W)

3 мин
(330 W)

5 мин  
(540 W)

7 мин 
(720 W)

6 мин
(20 мин) 
(865 W)

 Натоварване
50%

18 мин 
(120 W)

12 мин 
(165 W)

13 мин 
(202,5 W)

14 мин 
(150 W)

15 мин 
(200 W)

13 мин 
(150 W)

10 мин
(165 W)

16 мин 
(270 W)

20 мин 
(360 W)

16 мин
(46 мин) 
(432,5 W)
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SC420I SC620I

SC1000I

SC450RMI1U

SC1500I

8

Smart-UPS® SC
Защита на захранването за малки сър-
въри и съвърни помещения

Ако е необходимо да се защитава сравнително стандартна кон-
фигурация и не е необходимо непрекъсваемото захранване да има 
отделен IP-адрес, струва си да се обърне внимание на моделите 
Smart-UPS SC. Тези системи защитават от токови удари, прите-
жават резервно батерийно захранване и са оптимални за подобни 
задачи.
Устройствата Smart-UPS SC са разработени специално за сървъри 
и IT-оборудване и имат същите основни характеристики като полу-
чилите множество награди модели Smart-UPS. Подхождат идеално 
за приложение в търговски магазини (особено в Интернет магази-
ни), в малки и средни предприятия и във филиали.

● Защита на оборудване, включено към телефонна линия (телефон, факс, 
модем, вкл. ADSL).

● Смяна на акумулаторната батерия (без изключване на захранването)

● Сериен порт или сериен порт + USB-порт

● Коректно изключване на компютърни системи

● Светодиодни индикатори за състояние и звукова сигнализация

● Софтуерът е включен в комплекта за доставка
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Smart-UPS SC SC420I SC620I SC1000I SC1500I
Вход Входно напрежение 230 V AC

Обхват 151—302 V (регулируем)
Номинална честота  50/60 Hz (автоматична настройка)

Входен конектор IEC320 C14 (10 А)
Изход Номинално напрежение 230 V AC

Обхват 208—253 V AC
Контактни излази IEC320 C13 3+1 4
Изходнa мощност VA 420 620 1000 1500

W 260 390 600 865
Размери и тегло Височина mm 170 89

Ширина mm 120 432
Дълбочина mm 370 463

Тегло kg 9 12 16 21
Друго Цвят Черен Сив

Заменяем комплект батерии RBC2 RBC4 RBC33 RBC59
Интерфейси RS232 Да

RJ-11 Да
Софтуер АРС Power Chute Business Edition

Windows NT/XP/Vista/7, Windows Server 2000/2003/2008, Novell Netware, Red Hat Linux, Suse Linux Turbolinux  Sun 
Solaris

Гаранция 2 години. Може да бъде продължена до 5 години
Време за автономна 

работа Натоварване (W) Натоварване (VA)

100 160 21 мин 45 мин 63 мин 85 мин
200 320 6 мин 15 мин 32 мин 48 мин
300 480 7 мин 20 мин 32 мин
500 800 10 мин 17 мин
800 1280 9 мин

Пълно натоварване 5 мин (260 W) 5 мин (390 W) 7 мин (600 W) 8 мин (865 W)
Половин натоварване 14 мин (130 W) 16 мин (195 W) 20 мин (300 W) 21 мин (432,5 W)

Корпус Стоящ модел Универсален: стоящ модел с възможност за 
монтаж в 19” рак (2U)

Smart-UPS RM SC450RMI1U
Вход Входно напрежение 230 V AC

Обхват 151—302 V AC
Номинална честота 50/60 Hz (автоматична настройка)

Входен конектор IEC320 C14 (10 А)
Изход Номинално напрежение 230 V AC

Обхват 208—253 V AC
Номинална честота 50 Hz (автоматична настройка)

Контактни излази IEC320 C13 4
Изходна мощност VA 450

W 280
Размери и тегло Височина mm 44 (1U)

Ширина mm 483 (19”)
Дълбочина mm 383

Тегло kg 1
Друго Цвят Черен

Заменяем комплект 
батерии RBC18

Интерфейси RS232 Да
Софтуер АРС PowerChute Business Edition

Windows NT/XP/Vista/7, Windows Server 2000/2003/2008, Novell Netware, Red Hat Linux, Suse Linux Turbolinux  Sun 
Solaris

Гаранция 2 години. Може да бъде продължена до 5 години
Време за автономна 

работа Натоварване (W) Натоварване (VA)

100 160 33 мин
200 320 10 мин

Пълно натоварване 6 мин (280 W)
Натоварване 50% 19 мин (140 W)

Корпус За монтаж в 19” рак (1U)
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SMT1000I SMT750I 

SMT3000I

SMT2200I SMT1500I 

SUA1500RMI2U SUA2200RMI2U 

SUA3000RMI2U SUA5000RMI5U
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SUA1000RMI2U 

SUA750RMI1U 

SUA1000RMI1U

SMT1000I SMT750I 

SMT3000I

SMT2200I SMT1500I 

SUA1500RMI2U SUA2200RMI2U 

SUA3000RMI2U SUA5000RMI5U

SUA750RMI2U 

SUA1000RMI2U 

SUA750RMI1U 

SUA1000RMI1U
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Smart-UPS®

Подобрена защита на захранването 
на сървъри и сървърни помещения, 
мрежи за гласова връзка и предаване 
на данни

Непрекъсваемите токозахранващи устройства (UPS) Smart-
UPS са много подходящи за защита на мощни сървъри, мрежово 
оборудване, отговорно оборудване за съхраняване на данни, 
комутатори, устройства за управление на системи за връзка, 
маршрутизатори за локални и глобални (териториални) ком-
пютърни мрежи. Повишената изходна активна мощност (във W), 
значителното време за автономна работа, синусоидалната фор-
ма на изходното напрежение, 16-разрядния светодиоден дисплей 
и интелигентното управление на батериите правят Smart-UPS 
най-добрите UPS устройства от сървърния клас.
Една от основните разлики от моделите Smart-UPS SC - това е 
слотът SmartSlot® за включване на допълнителни платки, пред-
назначени за по-сложно управление. UPS-а се предлага в стоящ 
модел и модел за монтаж в 19" рак (1-5U), изходна мощност 750-
5000 VA.

● Технология - Line interactive

● Синусоидална форма на изходното напрежение (при работа на 
акумулаторни батерии)

● Смяна на акумулаторната батерия (без изключване на захранването)

● Сериен порт или сериен порт/USB-порт и платка за SNMP-управление 
(опция)

● Коректно изключване на компютърни системи

● Светодиодни индикатори за състояние и звукова сигнализация

● Софтуерът е включен в комплекта за доставка
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Smart-UPS Стоящ модел SMT750I SMT1000I SMT1500I SMT2200I SMT3000I
Вход Входно напрежение 230 V AC

Обхват 151—302  V (регулира се)
Номинална честота 50/60 Hz (автоматична настройка) синхронизирана с мрежата

Входен конектор IEC320 C14 (10 А) IEC320 C20 (16 А)
Изход Номинално напрежение 230 V AC

Обхват 208—253 V
Контактни излази IEC320 C13 6 8 8

IEC320 C19 1
Изходнa мощност VA 750 1000 1500 2200 3000

W 500 670 980 1980 2700
Размери и тегло Височина mm 157 216 432

Ширина mm 137 170 196
Дълбочина mm 358 439 546

Тегло kg 13,8 18,9 24,1 50,9 55,9
Друго Цвят Черен

Заменяем комплект  
батерии RBC48 RBC6 RBC7 RBC55 RBC55

Интерфейси RS232 Да
USB Да
Web/SNMP Да (опционално)

Слот за мрежова платка 1
Софтуер АРС PowerChute Business Edition

Windows NT/XP/Vista/7, Windows Server 2000/2003/2008, Novell Netware, Red Hat Linux, Suse Linux, Turbolinux и Sun 
Solaris

Гаранция 3 години за UPS-а. 2 години за батерията. Може да бъде продължена до общо 6 години за UPS-a и батерията.
Време за автономна 

работа Натоварване (W) Натоварване (VA)

200 280 22 мин 45 мин 1 час 24 мин 3 часа 5 мин 3 часа 30 мин
500 700 5 мин 10 мин 23 мин 1 час 6 мин 1 час 6 мин
600 840 7 мин 17 мин 52 мин 52 мин
900 1260 8 мин 28 мин 28 мин

1800 2520 8 мин 8 мин
2000 2800 7 мин
2500 3500 5 мин

Пълно натоварване 5 мин (500 W) 6 мин (640 W) 7 мин (980 W) 7 мин (1980 W) 6 мин (2700 W)
Половин натоварване 16 мин (250 W) 22 мин (320 W) 24 мин (490 W) 24 мин (990 W) 14 мин (1350 W)

Корпус Стоящ модел

Smart-UPS RM SUA750RMI1U SUA750RMI2U SUA1000RMI1U SUA1000RMI2U SUA1500RMI2U SUA2200RMI2U SUA3000RMI2U SUA5000RMI5U
Вход Входно напрежение 230 V AC

Обхват 151—302 V (регулира се)
Номинална честота 50/60 Hz (автоматична настройка)

Входен конектор IEC320 C14 (10 А) EC320 C20 (16 А) Кл. блок
Изход Номинално напрежение 230 V AC

Обхват 208—253 V 196—253 V
Номинална честота 50/60 Hz (автоматична настройка)

Контактни излази IEC320 C13 4 8 8
IEC320 C19 1 2

Изходна мощност VA 750 750 1000 1000 1500 2200 3000 5000
W 480 480 670 670 980 1980 2700 4000

Размери и тегло Височина mm 44 (1U) 89 (2U) 44 (1U) 89 (2U) 89 (2U) 89 (2U) 89 (2U) 222 (5U)
Ширина mm 483 (19”)

Дълбочина mm 660 457 660 457 457 660 660 660
Тегло kg 21,8 21,8 21,8 28,2 28,6 43,6 43,6 97,7

Друго Цвят Черен
Заменяем комплект 

батерии RBC34 RBC22 RBC34 RBC23 RBC24 RBC43 RBC55 x 2

Интерфейси RS232 Да
USB Да Не
Web/SNMP Като опция с платката AP9618/30/31 Да (станд.)

Слот за мрежова платка 1 1+1
Софтуер АРС PowerChute Business Edition

Windows NT/XP/Vista/7, Windows Server 2000/2003/2008, Novell Netware, Red Hat Linux, Suse Linux, Turbolinux и Sun Solaris

Гаранция 2 години. 2 години за батерията. Може да бъде продължена до общо 6 години за UPS-a и батерията.
Време за автономна 

работа Натоварване (W) Натоварване (VA)

200 280 31 мин 23 мин 31 мин  1 час 4 мин 1 час 31 мин 1 час 38 мин 1 час 46 мин 5 часа 32 мин
400 560 10 мин 7 мин 10 мин 24 мин 37 мин 47 мин 52 мин 2 часа 52 мин 
600 840 6 мин 11 мин 19 мин 30 мин 33 мин 1 час 52 мин 
900 1260 9 мин 18 мин 20 мин 1 час 11 мин 

1800 2520 6 мин 7 мин 31 мин
2000 2800 6 мин 27 мин
2500 3500 4 мин 20 мин
3000 4200 15 мин
3500 4900 12 мин

Пълно натоварване 7 мин (480 W) 6 мин (480 W) 5 мин (640 W) 9 мин (670 W) 7 мин (980 W) 5 мин (1980 W) 3 мин (2700 W) 9 мин (4000 W)
Натоварване 50% 24 мин (240 W) 17 мин (240 W) 15 мин (320 W) 32 мин (335 W) 26 мин (490 W) 16 мин (990 W) 11 мин (1350 W) 27 мин (2000 W)

Корпус За монтаж в 19” рак
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SUA3000XLI 

SMX750I SUA2200XLI 

SUA2200RMXLI3U SUM3000RMXLI2U

SUM1500RMXLI2U SU1400RMXLIB3U 
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SUA3000XLI 

SMX750I SUA2200XLI 

SUA2200RMXLI3U SUM3000RMXLI2U

SUM1500RMXLI2U SU1400RMXLIB3U 

SUA3000XLI 

SMX750I SUA2200XLI 

SUA2200RMXLI3U SUM3000RMXLI2U

SUM1500RMXLI2U SU1400RMXLIB3U 

SUA3000XLI 

SMX750I SUA2200XLI 

SUA2200RMXLI3U SUM3000RMXLI2U

SUM1500RMXLI2U SU1400RMXLIB3U 

SMX750I

Smart-UPS® X/XL
Подобрена защита на захранването на 
сървъри и сървърни помещения, мрежи 
за гласова връзка и предаване на данни, с 
възможност за увеличаване на времето 
за автономна работа. Използват се в 
приложения, когато са нужни не минути, 
а часове автономна работа.

Търсите UPS, който би осигурил максимално ниво на готовност на 
приложенията? Нямате резервен генератор и е невъзможно да се 
монтира? Необходимото време за автономна работа на системите 
за гласова връзка е два, четири или дори осем часа? UPS Smart-UPS 
X и XL са създадени по същите стандарти, както и легендарните 
Smart-UPS, но са изчислени за продължителна работа в автономен 
режим, а не само за изпълнение на процедурата за коректно изклю-
чване на компютърните системи. Възможността за увеличаване на 
времето за автономна работа с включване на до 10 допълнителни 
батерийни модула прави Smart-UPS X и XL най-икономичното средс-
тво за осигуряване на непрекъсната работа на отговорни системи. 
Това е аналог на резервен генератор, но без неговата сложност и 
разходи, свързани с неговата експлоатация и техническо обслуж-
ване. UPS се доставя в автономно и рак - изпълнение, мощност 
750—3000 VA (височина 2–5U).

●  Технология - Line interactive

● Синусоидална форма на изходното напрежение (при работа на 
акумулаторни батерии)

● Смяна на акумулаторната батерия (без изключване на захранването)

● Сериен порт или сериен порт/USB-порт и платка за SNMP-управление 
(опция)

● Коректно изключване на компютърни системи

● Възможност за увеличаване времето на автономна работа

● Светодиодни индикатори за състояние и звукова сигнализация

● Софтуерът е включен в комплекта за доставка

SMX1000I
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Smart-UPS X и XL SMX750I SMX1000I SUA2200XLI SUA3000XLI SUM1500RMXLI2U SUM3000RMXLI2U SUA2200RMXLI3U SUA3000RMXLI3U
Вход напрежение 230 V AC

Обхват 150-300 V
Номинална 
честота 50/60 Hz (автоматична настройка)

Входен коне-
ктор

IEC320 
C14 (10 A)

IEC320 C20 
(16 A)

IEC320 C14 
(10 A) IEC320 C20 (16 A) IEC320 C20 

(16 A)

Изход Номинално 
напрежение 230 V AC

Обхват 170—268 V
Номинална 
честота 50 Hz (автоматична настройка)

Контактни 
излази IEC320 C13 8 8 7 8

IEC320 C19 1 1 Не 1 1
Изходна 

мощност VA 750 1000 2200 3000 1500 3000 2200 3000

W 600 800 1980 2700 1425 2850 1980 2400
Размери и 

тегло Височина mm 89 (2U) 432 432 89 (2U) 89 (2U) 133 (3U)

Ширина mm 432 420 196 196 483 (19»)
Дълбочина mm 490 840 503 503 678 678 660

Тегло kg 22 27,3 54,9 54,9 47 47 56,4 56,4
Друго Цвят Черен

Заменяем 
комплект 
батерии

APCRBC116 APCRBC116 RBC55 RBC55 RBC43 RBC43 APCRBC105 APCRBC105

Интерфейси RS232 Да
USB Да Не Да Не

Web/SNMP Като опция с платката AP9618/30/31 Да (стандартно) AP9619 Като опция с платката 
AP9618/30/31

Слот за мре-
жова платка 1

Софтуер АРС PowerChute Business Edition
Windows NT/XP/Vista/7, Windows Server 2000/2003/2008, Novell Netware, Red Hat Linux, Suse Linux, Turbolinux и Sun Solaris

Гаранция 2 години. Може да бъде продължена до 5 години
Време на 
автоном-
на работа

Натоварване 
(W)

Натоварване 
(VA)

300 420 52 мин 52 мин 1 час 42 
мин

1 час 42 
мин 1 час 7 мин 1 час 7 мин 2 часа 7 мин

600 840 17 мин 17 мин 48 мин 48 мин 34 мин 34 мин 56 мин
800 1120 34 мин 34 мин 25 мин 25 мин 37 мин
1000 1400 26 мин 26 мин 19 мин 19 мин 26 мин
1400 1960 16 мин 16 мин 12 мин 12 мин 14 мин
1800 2520 11 мин 11 мин 8 мин 9 мин
2000 2800 9 мин 7 мин
2500 3500 6 мин 5 мин

Пълно нато-
варване

17 мин 
(600 W)

9 мин 
(1980 W)

15 мин 
(2700 W) 12 мин (1425 W) 3 мин (2850 W) 7 мин (1980 W)

Натоварване 
50%

52 мин 
(300 W)

26 мин 
(990 W)

17 мин (1350 
W) 28 мин (712,5 W) 12 мин (1425 W) 26 мин (990 W)

Доп. батерия 
(от 1 до 20) SMX48RMBP2U SUA48XLBP SUM48RMXLBP2U SUM48RMXLBP2U SUA48RMXLBP3U 

Батерия с 
увеличен 
ресурс

UXBP24

Посетете www.apc.com/products за да уточните времето за автономна работа при включване на допълнителни модули.
Корпус Комбиниран - стоящ модел/монтаж в рак 19» с възможност за монтаж в рак 19» За монтаж в 19" рак
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SURT2000RMXLI 

SURT8000XLI 

SURTD3000XLI 

SURT10000XLI 

SURT20KRMXLI

SURT8000RMXLI 

SURT6000RMXLI 

SURT10000RMXLI 

SURT15KRMXLI 

SURT6000XLI 

SURTD5000RMXLI 

SURTD3000RMXLI 

SURT1000RMXLI 

SURT1000XLI SURT2000XLI 

SURTD5000XLI 
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Smart-UPS® RT
Високоефективна защита на захранва-
нето за сървърни зали – и особено при 
дефицит на пространство, а също така 
мрежи за гласова връзка и предаване на 
данни. Това са производителни UPS с въз-
можност за увеличаване на времето на 
автономна работа, разработени за най-
сложни условия на електроснабдяване

UPS Smart-UPS RT са изчислени за експлоатация както в закрити, 
така и в общи помещения. Това могат да бъдат работилници или 
производствени участъци, както и  всеки друг обект, страдащ от 
хронични проблеми с електроснабдяването. Към предимствата на 
Smart-UPS RT могат да се отнесат – изключително точна регулиров-
ка на напрежението и честотата, вътрешен байпас, корекция на ко-
ефициента на мощност на входа и компактност: при мощност до 20 
KVA универсалният корпус позволява монтиране на пода или монтаж в 
19” рак, заемайки като цяло 2-12U.

●  Технология с двойно преобразуване (онлайн)

●  Синусоидална форма на изходното напрежение

●  Сериен порт или сериен порт+платка за SNMP-управление (опция)

●  Възможност за увеличаване времето на автономна работа

●  Светодиодни индикатори за състояние и звукова сигнализация

●  Резервиране по входа (възможност за включване на модели �� и  �0 kVA към 
два независими източника)

●  Софтуерът е включен в комплекта за доставка
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Smart-UPS RT

Стоящ модел SURT1000XLI SURT2000XLI SURTD3000XLI SURTD5000XLI SURT6000XLI SURT8000XLI SURT10000XLI

SURT15KRMXLI SURT20KRMXLIКорпус за 
монтаж в рак 

19”
SURT1000RMXLI SURT2000RMXLI SURTD3000RMXLI SURTD5000RMXLI SURT6000RMXLI SURT8000RMXLI SURT10000RMXLI

Вход Номинално 
напрежение 230 V AC 230 V AC (1 фаза) или 400V AC  

(3 фази)
Обхват 160-280 V променлив (при натоварване 50% 100 – 280 V AC) 304—470 V AC

Номинална 
честота 50/60 Hz (автоматична настройка)

Входен 
конектор

IEC320 C14 
(10 A) EC320 C20 (16 A) Клемен блок Клемен блок

(двоен вход)
Изход Номинално 

напрежение 230 V AC 230 V AC (1 фаза) или 400V AC 
(3 фази)

Обхват По избор: 220, 230, 240 V AC По избор: 220, 230, 240,
380, 400, 415 V AC

Номинална  
честота 50 Hz (автоматична настройка)

Контактни 
излази IEC320 C13 6 8 4

IEC320 C19 2 4 8
Кабели в 

комплекта 3 3 (Клемен блок – опция) 5 (Клемен блок – опция) Клемен блок
Изходна 

мощност VA 1000 2000 3000 5000 6000 8000 10000 15000 20000

W 700 1400 2100 3500 4200 6400 8000 12000 16000

Размери и 
тегло Височина mm 432 (19”)

Ширина mm 85 (2U) 133 (3U) 663 (6U) 533 (12U)

Дълбочина mm 482 660 663 733

Тегло kg 23 25 54,5 111 247,7

Друго Цвят Черен

Комплект за монтаж в 19”рак SURTRK SURTRK2 включен

Заменяем комплект батерии RBC31 RBC44 RBC44 RBC44

Интерфейси RS232 Да

USB Не

Web/SNMP Да, като опция с платката AP9618/30/31 Да
Слот за 

мрeжова платка 1 свободно 1 зает

Софтуер АРС PowerChute Business Edition PowerChute / Network Shutdown
Windows NT/XP/Vista/7, Windows Server 2000/2003/2008, Novell 

Netware, Red Hat Linux, Suse Linux, Turbolinux Sun Solaris
Windows Server 2000/2003/2008/Hyper-V; Windows 2000/XP/Vista/7; VMware ESX/ESXi;

RedHat Enterprise Linux; SUSE Linux; TurboLinux; SUN Solaris; MacOS X; HP-UX, IBM AIX; NetWare
Гаранция 2 години. Може да бъде продължена до 5 години

Време на 
автономна  

работа
Натоварване  

(W)
Натоварване 
(VA)

500 700 16 мин 22 мин 1 час 16 мин 1 час 16 мин 1 час 20 мин 2 часа 19 мин 2 часа 19 мин 4 часа 59 мин 4 часа 59 мин

700 980 10 мин 14 мин 54 мин 54 мин 54 мин 1 час 43 мин 1 час 43 мин 3 часа 43 мин 3 часа 43 мин

1000 1400 8 мин 36 мин 36 мин 39 мин 1 час 13 мин 1 час 13 мин 2 часа 40 мин 2 часа 40 мин

1400 1960 4 мин 24 мин 24 мин 26 мин 52 мин 52 мин 1 час 55 мин 1 час 55 мин

2000 2800 15 мин 15 мин 17 мин 35 мин 35 мин 1 час 19 мин 1 час 19 мин

3400 4760 7 мин 8 мин 18 мин 18 мин 44 мин 44 мин

4000 5000 6 мин 15 мин 15 мин 37 мин 37 мин 

6000 7500 8 мин 8 мин 22 мин 22 мин 

8000 10000 5 мин 15 мин 15 мин

12000 15000 8 мин 8 мин

16000 20000 5 мин
Пълно  

натоварване
10 мин 

 (700 W)
4 мин  

(1400 W)
14 мин  

(2100 W)
6 мин 

(3500 W)
5 мин 

(4200 W)
7 мин 

(6400 W)
5 мин 

(8000 W)
8 мин 

(12000 W)
5 мин 

(16000 W)
Натоварване 

50%
24 мин  
(350 W)

14 мин  
(700 W)

34 мин 
(1050 W)

18 мин 
(1750 W)

16 мин 
(2100 W)

20 мин 
(3200 W)

15 мин 
(4000 W)

22 мин 
(6000 W)

15 мин 
(8000 W)

Посетете www.apc.com/products за да уточните времето за автономна работа при включване на допълнителни модули
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SYH6K6RMI 

SYH2K6RMI SYH4K6RMI

��

Symmetra® RM
Система за защита на захранването на 
центрове за данни – и най-вече на цент-
рове за данни с ограничено пространс-
тво, а също така мрежи за гласова връз-
ка и предаване на данни, с възможност 
за резервиране и мащабиране по мощ-
ност и време на автономна работа.

Symmetra – това е първата система за непрекъсваемо токоза-
хранване с поддръжка на резервиране и мащабиране в един корпус. 
Осигурява максимално високо ниво на непрекъсваемост на захран-
ването на базата на принципите на резервирането и модулността. 
Мащабирането по мощност, време на автономна работа и ниво на 
готовност позволява адаптиране при промяна на нуждите. 
Вградената система за управление и възможността за замяна на 
модули под товар (силови, акумулаторни и за управление) позволява 
лесно и бързо да се изпълняват операции по ремонт и техническо 
обслужване със собствени сили. Наличието на модели с различна 
мощност в рак – изпълнение с резервиране по схемата N+1, прави 
Symmetra идеално устройство за защита на сървъри и центрове за 
обработка на данни. Стандартното приложение включва WEB-сър-
въри и други сървъри за важни приложни задачи, системи за гласова 
връзка на базата на IP-телефония и традиционни мини-АТЦ, комута-
тори на ниво предприятие.

●  Технология с двойно преобразуване (онлайн)
●  Мащабиране по мощност и време на автономна работа на базата на 

модулна архитектура
●  Автономно и рак изпълнение.
●  Възможност за вътрешно резервиране по схемата N+�.
●  Резервиране на модулите за управление.
●  Смяна на акумулаторните батерии под товар.
●  Паралелно свързване на силови модули.
●  Вътрешен автоматичен байпас
●  Мащабиране по мощност
●  Автоматично рестартиране на товарите след изключване на UPS
●  Течно кристален дисплей.
●  Слот SmartSlot.
●  Система за интелигентно управление на акумулаторните батерии
●  Софтуерът е включен в комплекта за доставка
●  Удобство на техническото обслужване за сметка на модулната 

архитектура
●  Автоматична диагностика.
●  Звукова сигнализация.
●  Корекция на фактора на мощността на входа
●  Съвместимост с дизелови генератори
●  Възможност за «студен» старт
●  Автоматични прекъсвачи с функция за нулиране.
●  Сертификати за съответствие с нормативните изисквания за 

безопасност
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Symmetra Корпус за монтаж в 
19” рак SYH2K6RMI SYH4K6RMI SYH6K6RMI

Вход Входно напрежение 230 V AC (1 фаза) или 400V AC (3 фази)

Обхват 155—276 V AC (1 фаза) или 290-480 V AC (3 фази)

Номинална честота 50/60 Hz (автоматична настройка) 

Входен конектор Клемен блок

Изход Номинално напрежение 230 V AC

Обхват Регулира се 220, 230, 240 V AC

Номинална честота 50 Hz

Контактни излази IEC320 C13 8 8

IEC320 C19 2 6

Други Клемен блок

Изходна мощност VA 2000 4000 6000

W 1400 2800 4200

Размери и тегло Височина mm 356 (8U)

Ширина mm 483

Дълбочина mm 730

Тегло kg 74,5 104,1 133,6

Друго Цвет Черен
Заменяем комплект 

батерии SYBT2

Интерфейси RS232 Да

USB Не

Web/SNMP Да, с мрежовата платка AP9631
Слот за мрежова 

платка 1 + 1

Софтуер АРС Software APC PowerChute Network Shutdown
Windows Server 2000/2003/2008/Hyper-V; Windows 2000/XP/Vista/7; VMware ESX/ESXi; RedHat Enterprise Linux;

SUSE Linux; TurboLinux; SUN Solaris; MacOS X; HP-UX, IBM AIX; NetWare
Гаранция 2 години. Може да бъде продължена до 5 години

Батерийни модули SYBT2 1 (3) 2 (3) 3 (3)

Силови модули SYPM2KI 1 (4) 2 (4) 3 (4)
Време на автономна 

работа Натоварване (КW) Натоварване (КVA)

1000 1400 20 мин 43 мин 1 час 5 мин

2500 3500 15 мин 25 мин

4000 5600 14 мин

Пълно натоварване 13 мин (1400 W) 13 мин (2800 W) 13 мин (4200 W)

Натоварване 50% 30 мин (700 W) 30 мин (1400 W) 30 мин (2100 W)
Допълнителен шкаф 

с батерии Стандартен SYRMX4B4I съдържа 4 батерийни модула

Посетете www.apc.com/products за да уточните времето за автономна работа при включване на допълнителни модули.
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SYA16K16I

SYA12K16IXR

SYA4K8I SYA8K8I

SYA8K16IXR

SYA16K16IXR

SYA8K16I

SYA12K16I 
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Symmetra® LX
Система за защита на захранването на 
центрове за данни – най-вече на центрове 
за данни с ограничено пространство, а 
също така мрежи за гласова връзка и пре-
даване на данни с възможност за резерви-
ране и мащабиране по мощност и време 
на автономна работа.

UPS система Symmetra LX е подходяща за защита на мощна IT и 
телекомуникационна апаратура в сървърни зали, а също така – на 
отговорни мрежи на ниво предприятие. Те осигуряват максимално 
високи нива на непрекъсваемост на захранването на базата на 
принципите на резервирането и модулността. Мащабирането по 
мощност, времето на автономна работа и нивото на готовност 
позволяват адаптация към промени в заданието на една изградена 
система. Предвидено е управление по мрежа; устройствата се про-
извеждат в автономно и рак – изпълнение; използва се резервиране 
по схема N+1. Обхватът на изходната мощност е 4-16 kVA.

●  Технология с двойно преобразуване и модулна архитектура, осигуряваща 
мащабиране по мощност и време на автономна работа

●  Стоящи модели и модели за монтаж в ��" рак.

●  Възможност за резервиране по схемата N+�.

●  Резервиране на модулите за управление.

●  Смяна на акумулаторните батерии под товар.

●  Паралелно свързване на силови модули.

●  Автоматичен вътрешен байпас.

●  Мащабиране по мощност 

●  Автоматично рестартиране на товарите след изключване на UPS 

●  Течно кристален дисплей 

●  Слот SmartSlot

●  Система за интелигентно управление на батериите 

●  Софтуерът е включен в комплекта за доставка

●  Автоматична диагностика.

●  Звукова сигнализация.

●  Корекция на фактора на мощността на входа

●  Съвместимост с дизелови генератори

●  Възможност за «студен» старт

●  Автоматични прекъсвачи с функция за нулиране.

●  Сертификати за съответствие с нормативните изисквания за 
безопасност
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Symmetra LX Стоящ 
модел SYA4K8I SYA8K8I SYA8K16I SYA8K16IXR SYA12K16I SYA12K16IXR SYA16K16I SYA16K16IXR

Вход Входно напрежение 230 V AC (фаза+нула) или 400V AC (3 фази)
Обхват 155—276 V AC (фаза+нула) или 290-480 V AC (3 фази)

Номинална честота 45—65 Hz
Входен конектор Клемен блок

Изход Номинално напрежение 230 V AC
Обхват Регулира се 220, 230, 240 V AC

Номинална честота 50 Hz
Контактни излази IEC320 C13 Опция

IEC320 C19 Опция
Други (Клемен блок – 3-жилен кабел(фаза+нула+земя)

Изходна мощност VA 4000 8000 8000 8000 12000 12000 16000 16000
W 2800 5600 5600 5600 8400 8400 11200 11200

Размери и 
тегло Височина mm 660 937 1516 937 1516 916 1516

Ширина mm 483
Дълбочина mm 726

Тегло kg 158 202 220 474 264 489 308 504
Друго Цвят Черни

Заменяем комплект 
батерии SYBT5

Интерфейси RS232 Да
USB Не
Web/SNMP Да, с платката AP9631

Слот за мрежова 
платка 1 + 1

Софтуер АРС PowerChute Network Shutdown
Windows Server 2000/2003/2008/Hyper-V; Windows 2000/XP/Vista/7; VMware ESX/ESXi; RedHat Enterprise Linux; SUSE Linux; TurboLinux;

SUN Solaris; MacOS X; HP-UX, IBM AIX; NetWare
Гаранция 2 години. Може да бъде продължена до 5 години

Батерийни модули SYBT5 1 (2) 2 (2) 2 (4) 9 (13) 3 (4) 9 (13) 4 (4) 9 (13)
Силови модули SYPM4KI 1 (3) 2 (3) 2 (5) 2 (5) 3 (5) 3 (5) 4 (5) 4 (5)

Време на 
автономна 

работа
Натоварване (W) Натоварване 

(VA)
1500 2100 18 мин 41 мин 41 мин 3 часа 51 мин 1 час 2 мин 2 часа 38 мин 1 час 22 мин 3 часа 26 мин
2500 3500 9 мин 23 мин 23 мин 2 часа 18 мин 37 мин 2 часа 13 мин 50 мин 2 часа 8 мин
4000 5600 13 мин 13 мин 1 час 23 мин 21 мин 1 час 21 мин 30 мин 1 час 19 мин
5000 7000 9 мин 9 мин 1 час 5 мин 16 мин 1 час 3 мин 23 мин 1 час 2 мин
8000 11200 8 мин 37 мин 13 мин 37 мин

11000 16000 8 мин 25 мин
Пълно натоварване 7 мин  

(2800 W) 8 мин (5600 W) 8 мин (5600 W) 57 мин (5600 
W) 8 мин (8400 W) 35 мин (8400 

W)
8 мин (11200 

W)
25 мин  

(11200 W)
Натоварване 50% 20 мин 

(1400 W)
20 мин (2800 

W)
20 мин (2800 

W)
2 часа 2 мин 

(2800 W)
20 мин (4200 

W)
1 час 17 мин 

(4200 W)
20 мин (5600 

W)
55 мин (5600 

W)
Допълнителен шкаф с батерии Стандартен SYAXR9B9I (9 батерийни модула SYBT5)

Посетете www.apc.com/products за да уточните времето за автономна работа при включване на допълнителни модули

Symmetra LX Модел за монтаж в 19” рак SYA8K16RMI SYA12K16RMI SYA16K16RMI
Вход Входно напрежение 230 V AC (фаза+нула) или 400V AC (3 фази)

Обхват 155—276 V AC (фаза+нула) или 290-480 V AC (3 фази)
Номинална честота 50/60 Hz (автоматична настройка)

Входен конектор С кабел
Изход Номинално напрежение 230 V AC

Обхват Регулира се 220, 230, 240 V AC
Номинална честота 50 Hz

Контактни излази IEC320 C13 8 8 8
IEC320 C19 10 10 10
Други Клемен блок

Изходна мощност VA 8000 12000 16000
W 5600 8400 11200

Размери и тегло Височина mm 838 (19U)
Ширина mm 472

Дълбочина mm 688
Тегло kg 199 243 287

Друго Цвят Черен
Заменяем комплект батерии SYBT5

Интерфейси RS232 Да
USB Не
Web/SNMP Да, с мрежова платката AP9631

Слот за мрежова платка 1 + 1
Софтуер АРС Software APC PowerChute Network Shutdown

Windows Server 2000/2003/2008/Hyper-V; Windows 2000/XP/Vista/7; VMware ESX/ESXi; RedHat
Enterprise Linux; SUSE Linux; TurboLinux; SUN Solaris; MacOS X; HP-UX, IBM AIX; NetWare

Гаранция 2 години. Може да бъде продължена до 5 години
Батерийни модули SYBT5 2 (4) 3 (4) 4 (4)

Силови модули SYPM4KI 2 (5) 3 (5) 4 (5)
Време на автономна работа Натоварване (КW) Натоварване (КVA)

1000 1400 1 час 2 мин 1 час 31 мин 1 час 57 мин
2500 3500 23 мин 37 мин 50 мин
4000 5600 13 мин 21 мин 30 мин
5000 7000 9 мин 16 мин 23 мин
8000 11200 8 мин 13 мин

11000 15400 8 мин
Пълно натоварване 8 мин (5600 W) 8 мин (8400 W) 8 мин (11200 W)

Натоварване 50% 20 мин (2800 W) 20 мин (4200 W) 20 мин (5600 W)
Допълнителен шкаф с батерии Стандартен SYARMXR3B3I или SYARMXR9B9I (3 батерийни модула SYBT5 / 9 батерийни модула SYBT5)

Посетете www.apc.com/products за да уточните времето за автономна работа при включване на допълнителни модули



SUVTP10KH SUVTP15KH

SUVTP20KH

SUVTR30KHS SUVTP40KH

SUVTR40KHS

SUVTP30KH
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Smart-UPS® VT
Компактна мащабируема по време на 
автономна работа трифазна система 
за непрекъснато захранване за малки 
центрове за данни и други отговорни 
системи.

UPS Smart-UPS VT са идеално решение за малки центрове за обра-
ботка на данни, изчислителни системи на филиали на предприятия 
и за създаване на мрежи с чисто захранване в средни по големина 
офиси. UPS Smart-UPS VT имат резервирано включване на захранва-
нето, автоматичен и сервизен байпас. Мащабирането по време на 
автономна работа се реализира чрез включване на допълнителни 
акумулаторни батерии, предназначени за замяна под товар, което 
позволява да се повиши нивото на готовност на системата. В 
рак – версията работното пространство се използва максимално 
ефективно: в един шкаф са разположени UPS, блока за разпределяне 
на захранването и допълнителните батерии. Функцията за плавно 
включване осигурява икономия на капиталови вложения за сметка 
на повишаване ефективността на използване на електрическото 
оборудване (кабели, трансформатори и генератори) и снижаване на 
номиналните му параметри. Накрая, електронната платка за мре-
жово управление с функция за мониторинг на температурата прави 
възможен контрола и дистанционното управление чрез обикновен 
интерфейс WEB/SNMP. Използването на батерии, предназначени 
за самостоятелна замяна от потребителите и управляеми външни 
батерийни блокове опростява техническото обслужване. Всичко 
изброено прави Smart-UPS VT най-лесен в тази категория за управ-
ление, експлоатация и техническо обслужване.

●  Възможност за паралелна работа (до �-х UPS с външен байпас)

●  Дублирано включване на захранването: основно и байпас

●  Мащабиране по време на автономна работа

●  Замяна на акумулаторните батерии под товар.

●  Съвместимост с дизелови генератори

●  Автоматичен вътрешен байпас.

●  Замяна на акумулаторни батерии без използване на инструменти

●  Функция за самодиагностика.

●  Модулна архитектура.

●  Софтуерът е включен в комплекта за доставка

●  Течно - кристален дисплей 

●  Звукова сигнализация.

●  Програмируема честота

●  Слот SmartSlot.

●  Корекция на фактора на мощността на входа

●  Система за интелигентно управление на акумулаторните батерии 

●  Възможност за «студен» старт
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Smart-UPS VT SUVTP10KH SUVTP15KH SUVTP20KH SUVTP30KH SUVTR30KHS SUVTP40KH SUVTR40KHS 

1B2 1B4 2B2 2B4 3B4 4B4 2B2 2B4 3B4 4B4 2B2 2B4 3B4 4B4 3B4 4B4 + (1) 
SUVTXR6B6S 4B4 + (1) 

SUVTXR6B6S

Вход Входно напрежение 400 V AC (3 фази+нула+земя) 

Обхват Регулируем 304-477 V AC (фаза - фаза)
Номинална 

честота 40—70 Hz (автоматична настройка) 

Входен конектор (Клемен блок (3 фази+нула+земя) (Вход1 и Вход2)

Изход Номинално 
напрежение 3х400 V AC (фаза-фаза), 230 V AC (фаза-нула)

Обхват 3х380, 3x400, 3x415 V AC
Номинална 

честота Синхронизирана с входната 47-53 Hz или 57-63 Hz

Изходни 
конектори Тип Клемен блок – (3 фази+нула+земя)

Сервизен 
байпас Включен

Изходна 
мощност kVA 10 15 20 30 30 40 40

kW 8 12 16 24 24 32 32

Размери и тегло Височина mm 1490 1995 1490 1995

Ширина mm 360 530 360 530 360 530 600 523 600

Дълбочина mm 838 1075 838 1075

Тегло kg 305 397 323 415 507 600 397 415 507 600 397 415 507 600 537 629 301+766 629 301+766

Друго Цвят Черен

Заменяем комплект 
батерии SYBT4

Интерфейс Web/ SNMP Да, с мрежова платка AP9631 (RJ45+датчик за температура+реле)

Гаранция 1 години. Може да бъде удължена до 10 години

Софтуер АРС PowerChute Network Shutdown

Windows Server 2000/2003/2008/Hyper-V; Windows 2000/XP/Vista/7; VMware ESX/ESXi; RedHat Enterprise Linux; SUSE Linux;
TurboLinux; SUN Solaris; MacOS X; HP-UX, IBM AIX; NetWare

Време на авто-
номна работа Натоварване (КW) Натоварване 

(КVA) В минути

4 5 18 18 47 47 77 110 46 46 76 107 46 46 76 107 73 103 171 105 171

8 10 6 6 18 18 32 47 18 18 32 47 18 18 32 47 32 46 77 46 77

12 15 10 10 18 27 10 10 18 27 18 27 47 28 47

16 20 6 6 12 18 12 18 32 18 32

20 25 8 13 24 13 24

24 30 6 10 18 10 18

28 35 7 15

32 40 6 12

Пълно натоварване 6 6 18 18 32 47 10 10 18 27 6 6 12 18 6 10 18 6 12

Натоварване 50% 18 18 47 47 77 110 27 27 47 66 18 18 32 47 18 27 47 18 32

Посетете www.apc.com/products за да уточните времето за автономна работа при включване на допълнителни модули



SY96K160H�PD

SY160K160H�PD

SY48K48H�PD 

SY128K160H�PD

SY250K500DR�PD

SY500K500DR�PD

SY16K48H�PD

SY32K160H�PD
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Symmetra® PX
Модулна мащабируема трифазна система 
за непрекъсваемо захранване за оборудва-
не с висока плътност и центрове за  дан-
ни от всякакъв мащаб

Системата за непрекъсваемо захранване с резервиране и мащаби-
ране APC Symmetra PX е разработена за осигуряване на повишено 
ниво на готовност. Системата напълно се интегрира в съвремен-
ните центрове за обработка на данни. Резервирането на модули 
(силови, батерийни и управляващи) опростява и ускорява изпълнени-
ето на операциите по ремонт и техническо обслужване. Мащабира-
нето по мощност, време на автономна работа и ниво на готовност 
позволяват системата да се адаптира към променените задания 
на потребителите. Тази система за непрекъсваемо захранване, 
напълно съвместима с APC платформата InfraStruXure®, е предна-
значена за малки и средни центрове за обработка на данни, но може 
да се използва и за обслужване на отделни зони на големи центрове 
за данни. Разширените функции за управление и самодиагностика, а 
също така използването на стандартни модули, намалява риска от 
човешки грешки и повишава надеждността на работата на центро-
вете за обработка на данни.

●  Възможност за вътрешно резервиране по схемата N+�.

●  Резервиране на модулите за управление

●  Ефективност до ��%.

●  Смяна под товар на силови блокове, батерийни модули и модули за

уравление

●  Модулна архитектура.

● Управляващото програмно осигуряване е включено в комплекта за 
доставка

●  Автоматичен вътрешен байпас.

●  Мащабиране по мощност и време на автономна работа

●  Фронтален достъп за обслужване.

●  Програмируема честота.

●  Слот SmartSlot.

●  Замяна на акумулаторни батерии без използване на инструменти

●  Корекция на фактора на мощността на входа

●  Съвместимост с дизелови генератори

●  Автоматично тестване.

●  Зареждане на  акумулаторните батерии с температурна компенсация.

●  Интелигентно управление на акумулаторните батерии 

●  Течно кристален дисплей 

●  Светодиодни индикатори за състояние.

●  Звукова сигнализация.

●  Сервизен байпас (опция).

●  Разпределителни блокове (опция).
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Symmetra PX SY16K48H-PD SY32K48H-PD SY48K48H-PD
SY32K160H SY64K160H SY96K160H SY128K160H SY160K160H

SY32K160H-PD SY64K160H-PD SY96K160H-PD SY128K160H-PD SY160K160H-PD

Вход Входно  
напрежение 400 V AC (3фази+нула+земя) 

Обхват 304-477 V AC (фаза - фаза)

Номинална 
честота 50/60 Hz

Входни 
конектори Клемен блок

Изход Номинално 
напрежение 3х400 V AC (фаза-фаза), 230 V AC (фаза-нула)

Обхват 3х380/400/415 V AC

Номинална 
честота 50 Hz

Контактни 
излази Разпределителни блокове Клемен блок, разпределителни блокове (опция)

За моделите – PD: разпределителни блокове - стандартно
Сервизен 

байпас Стандартно Опция
За моделите –PD: стандартно

Изходна 
мощност kVA 16 32 48 32 64 96 128 160

kW 16 32 48 32 64 96 128 160
Размери и 

тегло Височина mm 1991 (рак 42U)

Ширина mm 600 1200 1800

Дълбочина mm 1070

Тегло kg 537 666 796 1029 1388 1784 2452 2812

Други Цвят Черен

Заменяем комп-
лект батерии SYBT9-B4

Интерфейс Web/SNMP Да, с мрежова платка и две свободни гнезда за други допълнителни платки

Софтуер АРС PowerChute Network Shutdown
Windows Server 2000/2003/2008/Hyper-V; Windows 2000/XP/Vista/7; VMware ESX/ESXi; RedHat Enterprise Linux; SUSE Linux;

TurboLinux; SUN Solaris; MacOS X; HP-UX, IBM AIX; NetWare
Гаранция 1 година. Може да бъде продължена до 10 год.

Модули Силови SYPM16KH до 3 до 10

Батерийни SYBT4 от 1 до 4  
(стандартно) от 1 до 8 (стандартно)

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8
Време на авто-
номна работа Конфигурира се на базата на конкретни нужди

Мощност на UPS, kVA/kW (коефициент на мощността = 1) 250 kW 500 kW
Входни характеристики (нормален работен режим)

Входни конектори 3 фази + нула +земя, 3 фази + земя
Обхват на напрежението ±15% за пълна производителност (от 340 до 460 V при 400 V) или (от 408 до 552 V при 480 V)

Обхват на честотата 40-70 Hz при скорост на изменение на честотата 10 Hz/s
Фактор на мощността >0.995 @ load = 100%, > 50%, >0.97 @ load > 25%

THD по ток При пълно натоварване
Номинален входен ток 378 А при напрежение 400V или 315 А при напрежение 480 V. 756 A при напрежение 400 V или 630А при напрежение 480V

Макс. входен ток (ном. Uвх, 10% заредени батерии) 316 А при напрежение 400V или 346 А при напрежение 480 V 831 А при напрежение 400 V или 693 А при напрежение 480 V 
Праг на режима за ограничаване на входния ток 347 А при напрежение 400V или 372 А при напрежение 480 V 894 A при напрежение 400 V или 745А при напрежение 480V 

Максимален ток на късо съединение на входа 65 kA (50 kA със стандартен панел за сервизен байпас и система за разпределяне на захранването)
Защита Реле за защита от обратен пробив

Входни характеристики на веригата на байпаса (в режим байпас)
Входни конектори 3 фази + нула +земя, 3 фази + земя

Номинално напрежение 380/400/415/480 V фаза-фаза
Обхват на напрежението +/-10% (от избраното напрежение)

Номинална честота 50/60 Hz
Обхват на честотата ±0,5%, ±1%, ±2%, ±4%, ±6% или ±8% (избира се от потребителя)
Номинален входен ток 361 А при напрежение 400V или 301 А при напрежение 480 V 722 A при напрежение 400 V или 601А при напрежение 480V

Максимален входен ток на претоварване 397 А при напрежение 400V или 376 А при напрежение 480 V 794 A при напрежение 400 V или 752А при напрежение 480V
Характеристики на изхода

Номинална мощност 250 kW 500 kW
Контактни излази 3 фази + нула +земя, 3 фази + земя

Номинално напрежение 480 V фаза-фаза
Номинален изходен ток 361 А при напрежение 400V или 301 А при напрежение 480 V 722 A при напрежение 400 V или 601А при напрежение 480V

Максимално време на работа на батерията Неограничено
Стабилизация на честотата В режим байпас 50/60Hz синхронизирано, на празен ход 50/60 Hz +/- 0,1%

Синхр. скорост на изменение на честотата Програмен избор: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 Hz/s
Претоварване (в нормален режим и режим на батерия) 150% в течение 30 s, 125% в течение на 10 минути, 100% непрекъснато

THD по напрежение <2% за линеен товар от 0 до 100%, <6% за пълен нелинеен товар в съответствие със стандарта
 IEC/EN62040-3

Фактор на мощност на товара От 0,5 изпреварване до 0,5 изоставане без намаляване на номиналната мощност
Ефективност (КПД)

Нормален режим > 96% при натоварване 35% до 100%
Режим на батерия > 96% при натоварване 35% до 100%

Размери и тегло
Отделен UPS без батерии

Размери ВхШхД 1991x5200x1070 mm 1991x3100x1070 mm
Тегло 1057 kg 1722 kg

UPS със сервизен байпас, система за разпределяне на захранването 
и батерия за 6 мин. Размери ВхШхД 1991x2200x1070 mm 1991x1600x1070 mm

Тегло 4509 kg 8336 kg

��



SYMF1600K1600H

SYMF1400K1400H

SYMF1000K1000H

SYMF400K400H SYMF600K600H

SYMF800K800H

SYMF1200K1200H
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Symmetra® MW
Модулна мащабируема трифазна система 
за непрекъсваемо захранване с повишен 
КПД и други експлоатационни характе-
ристики за отговорни системи и 
центрове за данни

Първият абсолютно отказоустойчив модулен UPS Symmetra® MW 
отваря нова страница в развитието на системите за непрекъсва-
емо захранване с повишена мощност (400—1600 kW). Има възмож-
ност за паралелно включване, което позволява да се работи с още 
по-високи натоварвания. 

●  Възможност за вътрешно резервиране по схемата N+�.

●  Паралелно свързване на силовите и батерийните модули.

●  Модулна архитектура.

●  Автоматична диагностика на състоянието на акумулаторните батерии.

●  Звукова сигнализация.

●  Управляващото програмно осигуряване е включено в комплекта за 
доставка

●  Съвместимост с дизелови генератори

●  Настройка на мощността и времето на автономна работа.

●  Възможност за увеличаване на мощността чрез паралелно обединение на 
няколко UPS

●  Възможност за резервиране при паралелно включване.

●  Няколко варианта за включване на кабелите.

●  Фронтален достъп за обслужване.

●  Корекция на фактора на мощността на входа.

●  Функция за самодиагностика.

●  Зареждане на  акумулаторните батерии с температурна компенсация.

●  Течно кристален дисплей за управление
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Symmetra MW SY400K400H SY600K600H SY800K800H SY1000K1000H SY1200K1200H SY1400K1400H SY1600K1600H

Вход Входно напре-
жение 400 V AC (3фази+нула+земя) 

Обхват 340-460 V AC (400V)

Номинална
честота 50 Hz ± 8%

Входни конектори Клемен блок (3 фази + нула + земя)

Изход Номинално 
напрежение 3х400 V AC (фаза-фаза), 230 V AC (фаза-нула)

Обхват 3х380/400/415 V AC

Номинална 
честота 50 Hz

Контактни 
излази Тип Клемен блок (3 фази + нула + земя)

Вътрешен байпас Стандартно Опция

Сервизен байпас Опция

Изходен шкаф Опция

Изходна мощност kVA 400 600 800 1000 1200 1400 1600

kW 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Размери и тегло Височина mm 2032

Ширина mm 2114 2536 3716 4138 4648 5080 5486

Дълбочина mm 1067

Тегло kg 2122,2 2854,5 3547,7 4196,8 5301,3 5838,6 6376,3

Други Цвят Бежов

Интерфейс Web/SNMP Да, с мрежова платка AP9630 и две свободни гнезда за други допълнителни платки

Софтуер АРС PowerChute Network Shutdown

Windows Server 2000/2003/2008/Hyper-V; Windows 2000/XP/Vista/7; VMware ESX/ESXi; RedHat Enterprise Linux; SUSE Linux; TurboLinux;
SUN Solaris; MacOS X; HP-UX, IBM AIX; NetWare

Гаранция 1 година. Може да бъде удължена с условие за предварителен преглед и сключване на договор за техническо обслужване

Време на авто-
номна работа Конфигурира се на базата на конкретни изисквания
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G3500 10/15/20
(Тесен шкаф)

G3500 10/15/20/30/40
(Широк шкаф)
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MGE™ Galaxy™ 3500
UPS с висока производителност, ефек-
тивност и оптимизирана заемана площ, 
със спектър на приложение – от търгов-
ско и техническо до приложение в проми-
шлена среда с високи изисквания.

MGE Galaxy 3500 предлага нова високо ниво на надеждност и ико-
номическа ефективност на защитаваните критични консуматори. 
Модулната конструкция с предварително монтирани акумулаторни 
батерии и силов модул с възможност за смяна под товар, намаля-
ват времето за монтаж и прави Galaxy 3500 лесен за внедряване и 
обслужване. Високият КПД 96% (сертифициран от TUV) позволява 
да се намали тоталната цена на оборудването и да се повиши 
ефективността на системата. Galaxy 3500 е с топология - двойно 
преобразуване и с вградени електронен и ръчен байпас, и платка за 
мрежово управление с възможност за мониторинг на параметрите 
на на системата, както и на околната среда. За изискванията на 
промишлени среди Galaxy 3500 е снабден със степен на защита IP51 
със заменяем филтър и корпус от стомана с дебелина 2 mm.

●  Технология с двойно преобразуване (онлайн).
●  Най-висока ефективност за този клас (96%).
●  Мрежово управление.
●  Защита IP51 за промишлени приложения.
●  Автоматичен вграден байпас.
●  Смяна на акумулаторните батерии под товар.
●  Модулен дизайн.
●  Съвместимост с дизелови генератори
●  Паралелна работа на до 4 UPS за резервиране или увеличаване на  
мощността (само за версия 3:3).
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Мощност (kVA/kW) 10/8 15/12 20/16 30/24 40/32

Входни параметри

Входно напрежение, V 380/400/415 (три фази)

Честота, Hz 40—70

Входен коефициент на мощност >0.98 При товар >50%
Изкривявания на входния ток 
(THDI)% <5% При пълно натоварване

Обхват на входното напрежение 304—477 V при пълно натоварване, 200—477 V при 50% натоварване
Двойно включване на захранването 
(основно и байпас) Да
Обхват на напрежението на байпас-
ния вход ±10% установено, ±4, 6, 8, 10% (програмира се)

Входни параметри

Номинално входно напрежение,V
380/400/415 (конфигурация 3:3)

220/230/240 (конфигурация 3:1)

КПД (при 100% натоварване) 95.7% 95.7% 95.3% 96.4% 96.0%

КПД (при 50% натоварване) 95.2% 95.7% 95.7% 96.4% 96.5%

КПД при захранване от батерия 94.7% 94.7% 94.8% 94.8% 94.8%

Фактор на мощност на товара от 0,5 изпреварващ до 0,5 изоставащ

Входна честота, Hz Синхронизация с входа 50 Hz ± 0.05%
Претоварване при захранване от 
мрежата 125% до 10 минут, 150% до 60 секунди
Претоварване при захранване от 
акумулаторна батерия 150% до 60 секунди
Изкривявания на изходното напреже-
ние (THDI)% <2% При линейно натоварване от 0 до 100%, <5% При пълно нелинейно натоварване 
Отклонение на изходното напре-
жение ±1% статично, ±5% при 100% Промяна на натоварването

Управление

Дистанционно управление Мрежова платка с датчик за температура

Панел за управление Многофункционален дисплей Power View

Аварийно изключване Да

Физически характеристики

Габарити (ВхШxД) (тесен шкаф), mm 1500x352x854

Габарити (ВхШxД) (широк шкаф), mm 500x523x854

Максимално тегло (тесен шкаф), kg 214 402

Максимално тегло) (широк шкаф), kg 443 472 656 662

Цвят Сив металик (ANSI 61)

Параметри на околната среда

Температура 0°C — 40°C

Температура на съхранение -15°C — 45°C

Относителна влажност 0 до 95% Без кондензация

Височона над морското равнище 0 до 1000 м

Ниво на шума (разстояние 1 м) <43,3 dB при <70% натоварване <46,2 dB при <70% натоварване

Клас на защита IP51

Стандарт 

Безопасност  IEC/EN62040-1-1 и EN60950

Смущения (EMC/EMI/RFI) EN50091-2, IEC 62040-2

Сертификати CE
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G5K 20/120
(без батерии)

G5K 20/80 
(с вградени батерии)

G5K 20/120 
Със шкаф за външните батерии
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MGE™ Galaxy™ 5000
APC by Schneider Electric предлага 
система за висококачествено елект-
розахранване на центрове за данни, 
промишлени установки и телекомуника-
ционно оборудване, отчитайки тяхно-
то постоянно развитие при оптимална 
цена на оборудването

Всяка неизправност на електрозахранването създава опасност за 
персонала и оборудването, а също така вреди на имиджа на пред-
приятието. Характеристиките на UPS MGE™ Galaxy™ 5000 позво-
ляват да се гарантира 24 часа качествено захранване, независимо 
от параметрите на средата и от конкретното приложение.

● Технология с двойно преобразуване (клас VFI — напрежението и 
честотата са независими, в съответствие със стандарта EN�00��), 
вграден статичен превключвател и сервизен байпас

● Хармоничните изкривявания на входа са < �%, благодарение на 
използването на изправител, реализиран с IGBT транзистори с 
корегиране на фактора на мощността.

● Устройство за плавно включване на изправителя/зарядното устройство 
за съвместимост с резервните дизелови генератори.

● Време за автономна работа -  до 8 часа.

● Стартиране при работа на акумулаторни батерии.

● Вградени акумулаторни батерии в моделите с мощност до 80 kVA.

● Защита на акумулаторните батерии от пълно разреждане с помощта на 
автоматичен прекъсвач.

● Резервирана вентилация на байпас линията 

● Паралелно свързване до � устройства

● Последователно включване на устройствата при паралелна схема

● Многоезичен графичен дисплей

● Светодиодна мнемосхема

● Регистрация на датата и часа на последните ��00 събития

● Клеми за свързване на бутон за спешно изключване (сухи контакти)
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MGE Galaxy 5000 G5K 20 G5K 30 G5K 40 G5K 60 G5K 80 G5K 100 G5K 120

Технология Технология с двойно преобразуване + система за корекция на фактора на мощност

Вход Входно напре-
жение 3х400 V AC (3 фази + нула + земя)

Обхват на вход-
ното напрежение От 342 до 470 V AC

Номинална чес-
тота 50 Hz или 60 Hz 

Фактор на мощ-
ността > 0,99 

THD на тока 
(THDI) < 3%

Изход Номинално напре-
жение 3х400V AC (3 фази + нула)

Изходно напре-
жение 3х380/400/415V AC 

Номинална чес-
тота 50 или 60 Hz

Изходен конектор 3 фази + нула + земя

Ръчен байпас Стандартно

Допустимо пре-
товарване 125% за 10 мин; 150% за 1 мин

Изходна 
мощност kVA 20 30 40 60 80 100 120

kW 16 24 32 48 64 80 96

Размери Височина mm 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900

Ширина mm 710 710 710 710 710 710 710

Дълбочина mm 850 850 850 850 850 850 850

Тегло kg 400 400 400 400 520 520 520

Връзка Количество пред-
видени гнезда 3 + платка с релейни контакти (стандартно) 

Протокол SNMP, Jbus/ModBus, Utalk, USB 

Конфигурация Допуска се паралелно свързване на до 6 устройства (с външен шкаф за байпас)

Гаранция 1 год, вкл. батериите

Време на автономна работа Типово: 5—10—15—30 мин; Друго: по поръчка

��
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MGE™ Galaxy™ 7000
Висококачествена трифазна система 
за защита на захранването с повише-
на адаптивност, създадена специално 
за средни и големи центрове за данни, 
сгради и среди с критична важност.

В MGE™ Galaxy™ 7000 са реализирани ред иновационни технологии: 
цифрова електроника за управление, осигуряваща по-качествена и 
бърза настройка, изправител, реализиран чрез биполярни транзис-
тори и без трансформаторна топология – всичко това позволява 
достигане на максимален КПД 94,5%. Освен това, осигурява се 
значителна икономия на електроенергия и намаляване на себестой-
ността, включително за сметка на намаляване на необходимостта 
на UPS от вентилация и охлаждане на въздуха.

●  Подобрено качество на електроснабдяването

●  Максимално ниво на готовност на системата за електрозахранване.

●  Оптимална съвместимост с натоварванията и оптимизация на общата 
цена  на оборудването.

●  Фактор на мощността на изхода: 0,�.

●  Изправител на базата IGBT транзистори с корекция на фактора на мощ-
ност на входа.

●  Допуска се паралелно  включване до 8 устройства

●  Резервирана вентилация на байпас линията

●  Улеснена инсталация

●  Ускорено зареждане на акумулаторните батерии за осигуряване на макси-
мално време на автономна работа.

●  Автоматичен и сервизен байпас

●  Намалени габаритни размери
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1: в зависимост от натоварването 
2: За 8 часов режим на работа. постоянна работа: 35°C. Внимание: при температура >25оC има риск от ускорено стареене на акумулаторната батерия
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MGE Galaxy 7000

Номинална мощност (KVA) 160 200 250 300 400 500

Стандартно използван вход за AC

Входно напрежение От 250 V (1) до 470 V (3 фази)

Стандартни входове и байпас за AC Разделени 

Честота От 45 Hz до 65 Hz 

THD на входния ток (THDI) < 5 %

Фактор на мощността на входа > 0,99

Автоматично определяне на реда на фазите Да

Вход

Дискретни значения на входното напрежение (380 V, 400 V, 415 V, 440 V) ± 10% 

Честота 50 / 60 Hz ± 8% 

Изход

Фактор на мощността 0,9

Пофазова настройка на напрежението 380/400/415/440 V (3 фази + нула)

Настройка на напрежението ± 1%

Честота 50 или 60 Hz ± 0,1%

Допустими претоварвания 150% за 0,5 мин, 125% за 10 мин

THD на напрежението (THDU) < 2% фаза/фаза и фаза/нула за нелинейни товари

Акумулаторна батерия

Време на автономна работа От 5 минути до 2 часа. До 2 превключвателя

Тип Херметична киселинно-оловна, стационарна оловна, кадмий-никелова 

Общ КПД

В режим двойно преобразуване до 94,5 %

Условия на околната среда

Работна температура до 40°C (2)

Влажност до 95% без образуване на конденз

Работна надморска височина до 1000 м, без намаляване на тока

Цвят RAL 9023 

Клас на защита IP IP20

Паралелно съединение

Модулно До 8 модула

С централен превключвател на статичния байпас До 8 устройства

Съответствие на стандартите

По конструкция и безопасност IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950

По експлоатационни характеристики и топология CEI/EN 62040-3

По проектиране и реализация ISO 14001, ISO 9001, IEC 60146

По електромагнитна съвместимост (устойчивост) IEC 61000-4

По електромагнитна съвместимост (създавани смущения) IEC 62040—2 C3

Сертификати LCIE — маркировка CE

Размери на UPS (дълбочина 855mm, височина:1900mm)

Номинална мощност (kVA) 160 200 250 300 400 500

Ширина, mm 1412 1800

Тегло, kg 840 960 1110 1470
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MGE™ Galaxy™ 9000
Голяма мощност и най-високо ниво на ре-
зервиране на електрозахранването за 
големи центрове за данни и промишлени 
съоръжения с особено високи изисквания

С разширяването на центровете за обработка на данни и с повиша-
ване на мощността на сървърите се повишава необходимостта от 
икономия на средства. UPS MGE™ Galaxy™ 9000 осигурява най-ви-
соко ниво на готовност на електрозахранването при мощност 800 
kVA, отличава се с гъвкавост и е оптимизиран по показателя обща 
стойност на оборудването.

● Технология с двойно преобразуване (клас VFI — напрежението и 
честотата са независими, в съответствие със стандарта EN�00��), 
вграден статичен превключвател и сервизен байпас.

● Плавно включване на изправителя/зарядното устройство и ограничение 
на тока за съвместимост с резервните генератори

● Стартиране при работа на акумулаторни батерии.

● Защита на акмулаторните батерии от пълно разреждане с помощта на 
автоматичен прекъсвач.

● Паралелно свързване на модулни устройства (до � UPS с байпас)

● Паралелно свързване с централизиран байпас (до � устройства).

● Последователно включване на устройствата при паралелно включване

● Допуска се монтиране до стена (за оптимизация на пространството)

● Нормална работа / аварийна ситуация: от ��00 kVA до �,8 MVA.

● Клеми за свързване на бутон за спешно изключване (сухи контакти)
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1: За 8 часов режим на работа. При постоянна работа: 35оС. Внимание: при температура >25оС има риск от ускорено стареене на акумулаторната батерия

MGE Galaxy 9000

Активна мощност 720 kW

Пълна мощност 800 kVA

Основно съединение на мрежа за AC

Обхват на изменение на входното напрежение 323—470 V

Входове 1 и 2 Разделени или общи

Честота 50 или 60 Hz ± 10 %

Изкривявания на формата на тока на входа (с филтър) < 8 %

Фактор на мощността на входа > 0,82

Съединяване на мрежата за AC (байпас)

Обхват на входното напрежение 340—460 V

Честота 50 или 60 Hz +/- 10 %

Изход

Параметризирани напрежения 380/400/415 V ± 3% (3 фази+нула)

Настройка на напрежението ± 1%

Честота 50 или 60 Hz

Допустими претоварвания 150% — 1 мин, 125% — 10 мин

Пик-фактор 3:1

THD на напрежението (THDU) < 3%

Акумулаторни батерии

Време на автономна работа 5—10—15 Минути, други – по поръчка

Тип Херметична оловна, отворена оловна, никел-кадмиева

Условия на околната среда

Температура на съхранение -20°C — +45°C по сух термометър

Работна температура до 35°C (1)

Нивo на шума (dB) < 75

Надморска височина на експлоатация (без изклюване) < 1000 m

Паралелно съединение

Модулни устройства До 4 модула

С централен байпас NS До 6 устройства

Съответствие на стандартите

По конструкция и безопасност IEC 62040-1, IEC 60950, EN50091-1

По експлоатационни характеристики и топология IEC 62040-3, EN50091-3

По проектиране и реализация ISO 14001, ISO 9001, IEC 60146

По електромагнитна съвместимост (устойчивост) IEC 61000-4

По електромагнитна съвместимост (създавани смущения) IEC 62040—2, EN 50091-2 Клас 3

Размери и тегло (дълбочина 840 mm, височина: 2000 mm)

Само UPS

Ширина (mm) 3600

Тегло, kg 4100

UPS + филтър

Ширина (mm) 4400

Тегло, kg 5600

��
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MGE™ Sinewave™
Активен филтър за хармоници, осигу-
ряващ строго синусоидална форма на 
тока, и осигуряващ корекция на Cos φ за 
системи с мощност до �000 kVA

Активен филтър анализира спектъра на тока на товара и формира 
ток за компенсация на хармониците. В резултат на това на входа 
хармониците на тока се неутрализират изцяло.

● Цялостна или избирателна компенсация на  хармониците от � – ри до �� 
– ти (с възможност за параметризация).

● Компенсация на Cos φ, индуктивен или капацитивен

● Конфигуриране според типа товар: персонален компютър, изправител, 
смесен товар

● Силова електроника на базата на IGBT транзистори и микропроцесорна 
система за управление

● � светодиодни индикатора, буквено-цифров дисплей на � езика

● Система за диагностика и  техническо обслужване

● Меню за конфигуриране и задаване на параметри

● Резервиране и възможност за паралелно включване

● Различни типове датчици за ток
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1. Максимална възможност с товар от типа PC и с 3-фазно балансирано захранване 2. Други напрежение: 202V, 220 V, 480V – по поръчка

MGE Sinewave

Модел SW20 SW30 SW45 SW60 SW90 SW120

Капацитет на компенсиране на фаза (A rms) 20 A 30 А 45 А 60 А 90 А 120 А

Капацитет на компенсиране на неутрала (A rms) 60 А 90 А 135 А 180 А 270 А 360 А

Входни характеристики

Номиналнo напрежение (2) 400 V -20 + 15%

Номинална честота 50/60 Hz ± 8%

Брой на фазите 3 фази с нула или без (компенсацията е възможна и на монофазни или небалансирани товари)

Токови трансформатори номинално от 300/1 до 4000/1 

Технически характеристики

Компенсирани хармоници 3 — 50, Пълно или избирателно подтискане на хармониците

Корекция на cos φ До 1,0

Време на реакция < 40 ms

Претоварване Ограничение на номиналния ток, възможност за продължителна работа с ограничаване на тока

Индуктиран ток < 2 пъти номиналния токов пик

Загуби (W) 1000 1300 2100 2600 4200 5200

Ниво на шума (ISO 3746) (dB) < 55 < 55 < 60 < 60 < 65 < 65

Цвят RAL 9002

Условия на околната среда

Работна температура 0 — 30°C Постоянно, препоръчва се <25оС

Относителна влажност 0 — 95% без образуване на конденз

Надморска височина < 1000 м

Съответствие със стандарти

Конструкция и безопасност EN50091-1

Дизайн IEC 146

Степен на защита IP 30 съгласно CEI 529

ЕМС

Провеждане на излъчвани емисии EN 55011 клас A 

Устойчивост на електростатични разряди IEC 1000-4-2 ниво 3 

Устойчивост на електромагнитни полета IEC 1000-4-3 ниво 3 

Устойчивост към ударни вълни IEC 1000-4-4 и CEI 1000-4-5 ниво 4 

��
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MGE™ Upsilon™ STS
Система за статично превключване на 
захранвания с най-високо ниво на резер-
вираност, изчислена за ��-�000 критични 
изхода.

Статичните превключватели Upsilon STS™ обезпечава захранване 
на консуматорите с помощта на две автономни резервирани за-
хранвания, осигурявайки непрекъснато превключване от основното 
захранване към резервното в автоматичен или ръчен режим. 
Това е идеален избор за системи за резервирано захранване и 
разпределяне, обслужващи операторски зали, системи за лъчева 
диагностика, апаратура за биологични изследвания и др.

● Избор на  оптималното захранване на базата на постоянен контрол на �� 
параметъра

● Автоматично или ръчно превключване и връщане без прекъсване на 
захранването

● Функция «Rolling synch» за осигурено превключване между несинхронизира-
ни източници.

● Вътрешно резервиране на апаратурата за захранване, управление и 
вентилация

● Изолирани ключове за употреба и поддръжка

● � слота за комуникационни платки (� от тях са предварително включени: 
платката JBUs/ModBUs и платка за информация за състоянието на UPS).
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1: с изключение на 800—1200 A: 150% — 1 мин.

MGE Upsilon STS

Ток на превключване (А) 30 60 100 160 250 400 600 800 1200 1600 2000

Входни параметри на източниците

Номинално напрежение 380 V (-35%), 400 V, 415 V (+20%)

Номинална честота 50 или 60 Hz ± 10 %

Брой фази 3 фази + нула + земя или 3 фази + земя

Функционални параметри

Допустими претоварвания 110% — 15 мин, 150% — 2 мин, 200% — 20 ms (1) По поръчка
КПД (линееен товар и фактор на 
мощност = 0,8) 0,99 По поръчка

Време на превключване 3 ms (средно) / 5 ms (макс.) По поръчка

Условия на околната среда

Работна температура От 0°C до 40°C

Температура на съхраняване От -20°C до +40°C

Ниво на шума < 60 dB

Нормативни документи

По конструкция и безопасност IEC 60950

По електромагнитна съвместимост IEC 61000—6—4, IEC 61000—6—2

Сертификати TUV, CE

Размери и тегло

Височина х ширина (mm) 1400x610 или 1900x715 1900x715 1900x2030 По поръчка

Дълбочина Н=1400 (mm) 565 — — По поръчка

Дълбочина Н=1900 (mm) 825 825 825 По поръчка

Тегло, kg за Н=1400 (mm) 157 174 160 — По поръчка

Тегло, kg за Н=1900 (mm) 215 225 327 832 По поръчка

��



AR8442 

AR7505 

AR8123BLK AR8113A

AR8443A

AR3104

AR8116BLK

AR7580 

AR8602

AR3100

AR3107

AR203

AR2901

AR3140

AR3357

AR100HDAP5017R

AR4038I
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Ракове и 
допълнително 
оборудване
Ракове от последно поколение, осигуря-
ващи най-добра защита за ИТ оборудва-
не и пренос на данни.

Раковете NetShelter®, производство на APC, се предлагат за макси-
мално гъвкаво разположение на оборудването на различни произво-
дители в комутационни бази или центрове за обработка на данни. 
APC се стреми към идеална съвместимост на раковете NetShelter 
с оборудването във формат 19” и гарантира пълното им съответс-
твие на стандарта EIA-310-D. Възможно е използването на всякакви 
монтажни комплекти: доставяни с оборудването, произведени от 
APC или от други фирми, включително и произволни комбинации. 



Полезная высота Описание Масса Ширина Высота Глубина Статическая 
нагрузка

Динамическая 
нагрузка Цвет Другие 

характеристики
U кг мм мм мм кгс кгс

Netshelter™SX

AR3100 42 С панелями 125

600

1991 1070

1363,64 1022,73 Черный

AR3104 24 С панелями 89 1198 1070

AR3107 48 С панелями 138 2258 1070

AR3150 42 С панелями 156 750 1991 1070

AR3157 48 С панелями 169 750 2258 1070

AR3300 42 С панелями 134 600 1991 1200

AR3307 48 С панелями 150 600 2258 1200

AR3350 42 С панелями 161 750 1951 1200

AR3357 48 С панелями 169 750 2258 1200

NetShelter™ WX

AR100
13 Настенный 

монтаж 43 584 654 622 91 Черный
Стеклянная дверь

AR100HD Перфорированная 
дверь

Другие приспособления

Клавиатура

AP5015/AP5017R Комплект из клавиатуры, монитора и мыши, занимающий одну U-позицию

AR8105BLK/AR8122BLK Несъемная полка для легкого и тяжелого оборудования

AR8123BLK/AR8128BLK Выдвижная полка для легкого и тяжелого оборудования

Переключатели KVM

AP5602 KVM Cat-5 аналоговый 0x2x16 

AP5201 KVM аналоговый коаксиальный 8-портовый с мультиплатформой

AP5202 KVM аналоговый коаксиальный 16-портовый с мультиплатформой

AP5606 KVM IP 2x1x16 цифровой с комплектом APC Rack LCD 17» и серверным модулем 

AP5610 KVM IP 2x1x16 цифровой с VM 

AP5615 KVM IP 2x1x32 цифровой с VM 

AP5616 KVM IP 8x1x32 цифровой с VM 

Организация кабельного хозяйства

AR8113A Кольца для укладки кабелей внутри стойки

AR8425A/AR8602 Приспособления для упорядоченной горизонтальной укладки кабелей на 1U 

AR8426A/AR8427A Приспособления для упорядоченной горизонтальной укладки кабелей на 2U 

AR8442/AR7710 Вертикальный кабельный органайзер c 0U монтажом

AR7580+AR7581+AR7582/AR7710 Вертикальный кабельный органайзер и аксессуары к нему для 750мм стоек

AR8162+AR8163/AR8172+AR8173 Лотки для информационных кабелей с безынструментальным монтажом на стойки APC

AR8443A Вертикальный кабельный органайзер для оптического кабеля.

Защитные устройства

AP9513/NBES0302/NBES0303 Датчик открытия дверей (подключается к сетевым картам и системам контроля Netbotz)

AR8132 A Ручка с 3-дисковым кодовым замком

AP9361 Разграничение доступа в стойку по безконтактным HID картам

AP8136BLK Заглушка универсальная

AP8136BLK200 Заглушка универсальная
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Височина Описание Тегло Ширина Височина Дълбочина Статично
натоварване

Динамично
натоварване Цвят

Други
характерис-

тикиU kg mm mm mm kg kg

Netshelter SX

AR3100 42

Със 
страници

125

600

1991

1070

1363,64 1022,73 черен

AR3104 24 89 1198

AR3107 48 138 2258

AR3140 42 156

750

1991
За инсталира-
не на мрежови 
устройства

AR3150 42 156 1991

AR3157 48 169 2258

AR3300 42 134
600

1991

1200
AR3307 48 150 2258

AR3350 42 161
750

1951

AR3357 48 169 2258

NetShelter WX

AR100
13 Стенен 

монтаж 43 584 654 622 91 черен

Стъклена 
врата

AR100HD Перфорирана 
врата

NetShelter VL

AR2900
42 Със 

страници
105

600 1970 1070 1052 802 черен
Със странич-

ни капаци
AR2901 76 Без  стра-

нични капаци
NetShelter CX
AR4018I 18

Със 
страници

138
750 1015

1130
454

Ламинат 
– сив или 

имитация на 
дъб

Шумоизола-
цияAR4024I 24 169 1285

AR4038I 38 199 1950

Отворена четириопорна стойка NetShelter

AR203 43 Без страници 42 523 2055 749 454 черен

Други приспособления
Клавиатура

AP5015/AP5017R Комплект от Клавиатура, монитор и  мишка, заемащ 1 U-позиция
AR8105BLK/AR8122BLK Фиксиран рафт за леко и тежко оборудване
AR8123BLK/AR8128BLK Изтеглящ се  рафт за леко и тежко оборудване

Превключватели KVM
AP5602 KVM Cat-5 аналогов 0x2x16 
AP5201 KVM Аналогов коаксиален 8-портов с мултиплатформа
AP5202 KVM Аналогов коаксиален 16-портов с мултиплатформа
AP5606 KVM IP 2x1x16 Цифров с комплект APC Rack LCD 17 и сървърен модул 
AP5610 KVM IP 2x1x16 цифров с VM 
AP5615 KVM IP 2x1x32 цифров с VM 
AP5616 KVM IP 8x1x32 цифров с VM 

Организация на кабелите
AR8113A Пръстени за прокарване на кабелите вътре в рак-a
AR8425A/AR8602 Приспособление за подредено хоризонтално прокарване на кабелите 1U 
AR8426A/AR8427A Приспособление за подредено хоризонтално прокарване на кабелите 2U 
AR8442/AR7710 Вертикален кабелен държач с 0U монтаж
AR7580+AR7581+AR7582/AR7710 Вертикален кабелен държач и аксесоари към него за 7500 mm ракове
AR8162+AR8163/AR8172+AR8173 Рак за информационни кабели с безинструментален монтаж
AR8443A Вертикален кабелен държач за оптични кабели

Защитни устройства
AP9513/NBES0302/NBES0303 Датчик за отваряне на врати (включва се към мрежовите платки и системите за контрол)
AR8132A Дръжка с 3-дискова кодова ключалка
AP9361 Различаване на достъпа в стойката по безконтактни HID - карти
AP8136BLK Универсална тапа
AP8136BLK200 Универсална тапа
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Раковете NetShelter SX и допълнителното оборудване към тях са преминали Х-сертифициране, т.е. били са изпитани и сертифицирани 
за съвместно използване с мащабируема архитектура на захранването, климатизация и управлението на параметрите на средата 
InfraStruXure™. Това е единствената на пазара интегрирана архитектура за мрежи с висока плътност, характеризираща се с такава 
мощност и удобство при управлението.
Всички изделия, имащи тази марка, са изпитани и сертифицирани за използване съвместно с платформата InfraStruXure™.
Преди покупка следва да проверите наличието на символа „X”, което гарантира съвместимост.



AP9568

AP9572

AP7526

AP9559

AP7585

AP7586

AP7631

AP7611

AP7722

AP7922

AP7921

AP7920

AP7555

AP7855

AP8858

AP8853 AP7950

AP8959AP8959EU3

AP7553

AP8858EU3

AP7552

AP7850
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● Базови РБ за монтаж в рак
Разпределяне на електрозахранването в ракa.
Диапазон: �,�—�� kW, �0—�� A, вертикален или хоризонтален монтаж.
● Измервателни РБ за монтаж в рак
Разпределяне на електрозахранването с контрол на сумарната кон-
сумация на електроенергия от включеното оборудване
Обхват: �,�—�� kW и �� kW, �0—�� A, вертикален или хоризонтален
монтаж
● Управляеми РБ за монтаж в рак
Разпределяне на електрозахранването с дистанционно включване/
изключване за всеки контакт и контрол на сумарната консумация на 
електроенергия
Обхват: �,�—�� kW, �0—�� A, вертикален или хоризонтален монтаж

Разпределителни 
блокове (РБ)

Комплексно дистанционно управление по 
локална мрежа
Все по-голямата сложност на информационните системи, започвайки 
от комутационни бази и сървърни зали и завършвайки с центрове за 
обработка на данни с различна големина, увеличава необходимостта 
от надеждно разпределение на захранването на ниво рак. Пред спе-
циалистите по ИТ – апаратура и производствено оборудване стои 
фундаментална задача – управление на захранването с цел поддръж-
ка готовността на системата на най-високо ниво в условията на 
постоянно нарастване на консумацията на енергия. Разпределител-
ните блокове са важен елемент за управление на консумацията на 
енергия, и най-вече за мрежовата апаратура с критична важност, 
сървъри и центрове за обработка на данни.



Разпределителни блокове (РБ)

Модел Напрежение Ток
Вход Изход Конфигурация

Прекъсвач IEC320 C14 IEC320 C20 IEC309-16 IEC309-32 Кабелен IEC320 C13 IEC320 C19 IEC309-16

Базови РБ за монтаж в рак

AP9568 10 A 1 C13-C14 15 Вертикална
0U

AP9565 16 A 1 C19-C20 12 Хоризонтална
1U

AP9559 16 A 1 C19-C20 10 2 Хоризонтална
1U

AP9572 16 A 1 Да 15 Вертикална
0U

AP7526 16 A 3 фази

3 фази

3 фази

3 фази

3 фази

3 фази

3 фази

Да 6 Хоризонтална
1U

AP7551 16 A 1 Да 20 4 Вертикална
0U

AP7552 16 A 1 Да 20 4 Вертикална
0U

AP7553 32 A 1 Да 20 4 Вертикална
0U

AP7554 16 A 1 Да 20 4 Вертикална
0U

AP7555 32 A Да 3 6 Вертикална
0U

AP7557 16 A Да 36 6 Вертикална
0U

AP7585 32 A 4 Клеми 4 Хоризонтална
2U

AP7586 32 A 4 Клеми 4 Хоризонтална
2U

AP7631 30 A 4 Клеми 4 Хоризонтална
2U

Измервателни РБ за монтаж в рак

AP7820 10 A 1 8 Хоризонтална
1U

AP7821 16 A 1 8 Хоризонтална
1U

AP7822 32А 1 Да 12 4 Хоризонтална
2U

AP7850 10 A 1 Да 16 Вертикална
0U

AP8858EU3 16 A 1 Да 18 2

18 2

18 2

36 6

Вертикална
0U

AP8858 16 A 1 С19-С20 Вертикална
0U

AP8853 32 A 1 Да Вертикална
0U

AP7854 16 A 1 Да Вертикална
0U

AP7855 32 A Да 6 Вертикална
0U

AP7856 32 A Да 6 1 2 Вертикална
0U

AP8881 16 A Да 36 6 Вертикална
0U

Управляеми РБ за монтаж в рак

AP7920 10 А 1 С13-С14 8 Хоризонтална
1U

AP7921 16 А 1 С19-С20 8 Хоризонтална
1U

AP7922 32А 1 Да 16 Хоризонтална
2U

AP7950 10 А 1 Да 16 Вертикална
0U

AP8959EU3 16 А 1 Да 21 3 Вертикална
0U

AP8959 16 А 1 1 Да 21 3 Вертикална
0U

AP8953 32А 1 Да 21 3 Вертикална
0U

AP8959EU3 16 А 1 Да 21 3 Вертикална
0U

AP8981

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

400 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

400 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

400 V AC

400 V AC

400 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC 16 А Да 21 3 Вертикална
0U

© �0�0 American Power Conversion Corporation 
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ACRP502

ACRC103 ACRC502

ACRD502 ACRP102

ACRD201 ACSC101

ACRD101
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Система за охлаждане на 
ниво рак InRow™

Поддържането на необходимия микроклимат около компютърните 
системи  е фундаментален фактор за осигуряване на високо ниво на 
оперативност на системите.
IT - оборудването отделя топлина по време на работа. Това може 
да доведе до нарушения в неговото функциониране и намаляване на 
експлоатационния срок на скъпоструващо оборудване. Внедряването 
на блейд-сървъри и другa апаратура с висока енергийна плътност 
прави охлаждането на центрове за обработка на данни все по-сложна 
задача. APC решава този проблем с помощта на системи за охлажда-
не, монтирани на ниво рак, както и в поредица от ракове, максимално 
доближаващи топлообменниците до източниците на топлина. Реше-
нията за охлаждане на АРС позволяват да се поддържа необходимия 
микроклимат както на отделни участъци с ракове, така и в сървърни 
зали и най-големи центрове за обработка на данни. Тези системи 
включват прецизни климатици, вентилатори и блокове за разпределя-
не на въздуха и могат да се конфигурират за обслужване на всяка IT 
- среда с плътност на топлоотделянето от минималната до макси-
мална стойност.
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Характеристики InRow Chilled Water InRow Direct Expansion

Отвеждане на топлина Охладена вода Охлаждане с течност Въздушно
охлаждане 

Климатик - 
тип моноблок

Продукт InRow RC InRow RP InRow RD InRow RP InRow RD InRow SC

Модел ACRC103 ACRC502 ACRP502 ACRD101 ACRD502 ACRP102 ACRD201 ACSC101

Входно напрежение 200—240 380—415 380—415 220—240 380—415 380—415 220—240 200—240

Брой на фазите 1 3 3 1 3 3 1 1

Честота Hz 50/60 50 50 50 50 50 50 50

Сумарна охладителна мощност kW 18,2 48 48 9,69 29 29 9,90 / 10,98** 5,25

Чувствителна  охладителна 
мощност kW 18,2 46,6 46,6 9,69 29 29 9,90 / 10,92** 5,25

Разход на охладена вода l/s 0,83 2,19 2,19 — — — — —

Разлика в налягането на охладената 
вода kPa 50,6 114 114 — — — — —

Ширина на рака mm 300 600 600 300 600 600 300 300

Нетно тегло kg 163 353 353 183 367 379 199 166

Експлоатационно тегло kg 168 363 370 183 367 379 199 166
Начин на включване към захранваща-
та мрежа Щепселно Щепселно*** Фиксирано Фиксирано Фиксирано Фиксирано Фиксирано Щепселно

Тип на щепсела IEC 309-16A IEC 309-16A*** — — — — — IEC 309-16A

FLA, А**** 5,0 6,0 24,3 21,0 23,0 32,0 21,0 14,4

MCA, А**** — — — — — — — —

MOP, А**** 16,0 16,0 — — — — — 16
Брой включвания към захранващата 
мрежа 2 2 2 1 1 1 1 1

Характеристики/опции

Тип на вентилатора Осев за постоя-
нен ток Bl ECM Bl ECM Осев за постоя-

нен ток BI ECM BI ECM Осев за посто-
янен ток

Осев за пос-
тоянен ток

Максимален въздушен поток l/s 1380 3260 3260 1080 2171 2171 1080 566

Скорост на въртене Променлива Променлива Променлива Променлива Променлива Променлива Променлива Променлива

Брой вентилатори 8 3 3 6 2 2 6 6
Възможност за смяна на вентила-
торите под товар Да Не Не Да Не Не Да Да

Съвместимост със системата Hot 
Aisle Containment Да Да Да Да Да Да Да Не

Съвместимост със системата Rack 
Air Containment Да Да Да Да Да Да Да Да

Тип на хладилния агент — — — R410A R407C R407C R410A R410A

Тип на компресора — — — спирален бутален бутален спирален роторен

Тип управление на мощността на 
компресора — — —

Регулатор с 
байпас на горе-

щия газ
Инверторен Инверторен

Регулатор 
с байпас на 
горещия газ

Регулатор 
с байпас на 
горещия газ

Вентил за регулиране на подаването 
на охладена вода

Двупътен/
трипътен

Двупътен/
трипътен

Двупътен/
трипътен — — — — —

Изпарител/клапан за регулиране 
подаването на етиленгликол — — — — — — Двупътен/

трипътен —

Платка за управление на мрежата Да Да Да Да Да Да Да Да

Тип на стандартния филтър 1/2 "
Миещ се

4 "
гофриран

4 "
гофриран

1/2 "
Миещ се

4 "
гофриран

4 "
гофриран

1/2 "
Миещ се

1/2 "
Миещ се

Ефективност на стандартния 
филтър < 20% 30% 30% < 20% 30% 30% < 20% < 20%

Тип на отделно закупувания филтър 2 "
гофриран

4 "
гофриран 4 ", гофриран 2 "

гофриран
4 "

гофриран
4 "

гофриран
2 "

гофриран
2 "

гофриран
Ефективност на отделно закупува-
ния филтър 30% 85% 85% 30% 85% 85% 30% 30%

Помпа за изпомпване на конденза Да Да Да Да Да Да Да Да

Тип на овлажнителя — — Резервоар за пара — — Резервоар за пара — —

Тип на системата за повторно 
нагряване — —

Тръба с ребра 
от неръждаема 

стомана
— —

Тръба с ребра 
от неръждаема 

стомана
— —

Брой на датчиците T/H на входа в 
стойката 1 3 3 1 3 3 1 1

Подвеждане на тръбите Отгоре или 
отдолу

Отгоре или 
отдолу

Отгоре или 
отдолу

Отгоре или 
отдолу

Отгоре или 
отдолу

Отгоре или 
отдолу

Отгоре или 
отдолу —

Подвеждане на електрическите 
кабели

Отгоре или 
отдолу

Отгоре или 
отдолу*****

Отгоре или 
отдолу

Отгоре или 
отдолу

Отгоре или 
отдолу

Отгоре или 
отдолу

Отгоре или 
отдолу

Отгоре или 
отдолу

Разходомер за охладената вода Да Да Да — — — — —
Детектор за теч на  вода от 
кабелен тип

Закупува се
отделно

Закупува се
отделно

Закупува се
отделно

Закупува се
отделно

Закупува се
отделно

Закупува се
отделно

Закупува се
отделно

Закупува се
отделно

��

Номинална мощност при следните условия :
��,�°C DB / �8,�°C WB Температура на входящия въздух
�,�°C
�,�°C Само за системи с водно охлаждане
** По-голямото означение съответства на  мощността при водно охлаждане (охладител кула), а по-малкото – при етиленгликолово охлаждане (сух охладител).
*** Допълнително е възможно фиксирано включване.
**** FLA = ток при пълно натоварване; MCA = минимално допустим ток във веригата; MOP = максимален ток на претоварване.
***** Щепселно включване е  възможно само отгоре. Фиксирано включване е възможно както отгоре, така и отдолу.
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Система за охлаждане 
на ниво помещение  
InRoom™
Системите за охлаждане на ниво помещение InRoom са предназна-
чени за осигуряване на зададени параметри на температурата и 
влажността в цялото помещение.
Решенията InRoom са подходящи в Центрове за обработка на данни, 
ако мощността на оборудването е по-малко от 3 kW на рак (при 
определени условия  - до 5 kW), а също така – при охлаждане на 
нестандартно оборудване.
Възможно е тяхното приложение в състава на комбинирани сис-
теми InRoom и InRow. Системите InRoom се отличават с много-
функционален управляващ интерфейс за осигуряване на оптимален 
режим на работа, голям брой информационни сигнали за наблюдение 
на състоянието на оборудването в рака и удобен дисплей, улесня-
ващ контрола и мониторинга на системата за климатизиране от 
страна на оператора. 
Други преимущества на новите системи за охлаждане InRoom са:

●  Модулна конструкция, осигуряваща гъвкавост и адаптивност

●  Ефективна групова работа, водеща до допълнителна икономия на енергия

●  Вентилаторни модули с електронно управление, благодарение на което се 
повишава тяхната ефективност до �0% и се намаляват експлоатационни-
те разходи

●  Амортизиращи монтажни елементи, осигуряващи виброизолация на корпу-
са от вентилаторния модул

●  Спирален компресор и електронен клапан за регулиране на температура-
та при фреоновите модели за повишаване на ефективността

●  Фронтален достъп до компонентите и апаратно прогнозиране на отка-
зите, облекчават обслужването на системата

●  Мащабируем клас модели, който позволява на клиентите да се адапти-
рат успешно към повишаващите се нужди на бизнеса.
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Мощност на охлаждането
7,2 °C, Температура на водата на входа
12 °C, Температура на водата на изхода

PCW400D
Размер на корпуса 1

PCW660D
Размер на корпуса 2

PCW900D
Размер на корпуса 3

PCW1100D
Размер на корпуса 4

PCW1500D
Размер на корпуса 5

Параметри на производителността
26,7°C Сух термометър, 19,4°C мокър термометър, 50% Относителна влажност

Обща kW 50,3 84,2 118,1 151,4 195,9
Осезаема kW 35,8 58,5 82,7 102,4 134,3
Разход l/s 2,3 3,8 5,4 6,8 8,9
Разлика в налягането на водата kPa 91,8 129,2 112,1 124,7 189,0

 23,9°C Сух термометър, 16,9°C мокър термометър, 50% Относителна влажност
Обща kW 27,4 52,6 63,5 80,5 102,8
Осезаема kW 25,5 45,6 59,1 73,9 95,3
Разход l/s 1,3 2,5 3,0 3,8 4,9
Разлика в налягането на водата kPa 29,6 62,8 38,9 43,4 59,8

 21,1° C Сух термометър, 14,0° C мокър термометър, 45% Относителна влажност
Обща kW 19,7 34,7 45,0 56,5 70,9
Осезаема kW 19,7 34,7 45,0 56,5 70,9
Разход l/s 1,0 1,7 2,3 2,8 3,5
Разлика в налягането на водата kPa 16,7 32,6 23,0 25,7 31,7
Технически характеристики
Диаметър на клапана mm 31,8 38,1 50,8 50,8 50,8
Площ на топлообменника m2 1,09 1,66 1,53 1,94 2,31
Брой вентилатори 1 1 2 2 3
Скорост на въздушния поток м/мин 130 132 112 102 114
Въздушен поток м3/ч 8500 13000 19000 22000 29000
Ниво на шума dB 72,1 75,2 71,0 74,4 73,1
Консумация на вентилаторите kW 1,7 2,6 5,3 5,4 8,8
Тегло kg
Параметри за включване
Вход/изход на охладена вода mm 35 42 54 70 70
Контур за подаване на овляжнителя mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
Контур за изливане на конденза mm 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05

Размер на корпуса 1 2 3 4 5
Ширина 1000 mm 1400 mm  1750 mm 2150 mm 2550 mm
Височина 1980 mm
Дълбочина 890 mm
Мощност на охлаждането kW
Модел PA211D PA311D PA452D PA612D PA862D
Сплит-система (А) 21 31 45 61 86
Модел PCW400D PCW660D PCW900D PCW1100D PCW1500D
Чилърна вода (CW) 40 66 90 110 150

Модел на климатика PA211D PA311D PA452D PA612D PA862D
Кондензатор    ACCD76003 ACCD76011 ACCD76018 ACCD76011 ACCD76019
Количество 1 1  2 2
Габарити (за един блок)
Височина mm 870 910 870 910 910
Ширина mm 770 770 770 770 920
Дълбочина mm 1880 2360 1880 2360 3660
Тегло kg 81 144 81 144 200
Технически характеристики (за един блок)
Брой вентилатори 2 3 2 3 3
Консумация на вентилаторите kW 2х0,69 3х0,69 2х0,69 3х0,69 3,062
Въздушен поток м3/ч 13000 16800 13000 16800 24000
Зимен комплект ACAC76101 ACAC76102 ACAC76103 ACCD76104 ACAC76105
Количество 1 1 2 2 2

Размер на корпуса 1 2 3 4 5
Стойка, монтирана на пода ACFS76025 ACFS76026 ACFS76027 ACFS76028 ACFS76029
Размери
Височина mm Регулируема 250-500
Ширина mm 965 1359 1712 2108 2512
Дълбочина mm 864
Комплект 0M-61474 0M-61475 0M-61476 0M-61476 0M-61477
Технически характеристики 
Овлажняване kg 8 8 15 15 15 
Мощност на овлажнителя kW 6 6 6 11,3 11,3 
Мощност на нагревателя kW 12 18 18 27 27 

Мощност на охлаждането
Температура на кондензация 52 °C

PА211D
Размер на корпуса 1

PА311D
Размер на корпуса 2

PА452D
Размер на корпуса 3

PА612D
Размер на корпуса 4

PА862D
Размер на корпуса 5

Параметри на производителността
26,7°C Сух термометър, 19,4°C мокър термометър, 50% Относителна влажност

Обща kW 19,0 28,0 42,6 54,1 80,6
Осезаема kW 19,0 28,0 39,4 54,1 73,9

23,9°C Сух термометър, 16,9°C мокър термометър, 50% Относителна влажност
Обща kW 17,6 26,2 38,7 49,9 74,1
Осезаема kW 17,6 26,2 38,7 49,9 74,1

21,1° C Сух термометър, 14,0° C мокър термометър, 45% Относителна влажност
Обща kW 16,3 24,2 35,8 46,3 67,5
Осезаема kW 16,3 24,2 35,8 46,3 67,5
Технически характеристики
Площ на топлообменника м2 0,77 1,17 1,46 1,86 2,22 
Брой компресори 1 1 2 2 2
Брой вентилатори 1 1 2 2 3
Въздушен поток м3/ч 6900 10000 14000 20000 24000
Скорост на  потока m/min 125 104 117 130 141 
Ниво на шума dB 72,5 77,0 75,9 81,4 80,2 
Консумация на вентилаторите kW 1,5 2,1 3,0 6,1 6,2
Тегло kg
Параметри за включване
Подаване на хладилния агент mm 12 16 16 16 16
Изход на хладилния агент mm 16 22 22 22 22
Контур за подаване на овлажнителя mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
Контур за изливане на конденза mm 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05
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Система за изолация на „топъл” 
коридор (HACS)

Система за изолация на въздуха в рака 
(RACS)

Изолация на горещ коридор за конфигурации с висока плътност:
● Изолацията позволява да се изключи смесването на отработения нагрят 
въздух и охлаждащия въздух
● Интеграцията на системата за изолация на „топъл” коридор във вътреш-
ната архитектура за климатизиране позволява да се осигури адекватно 
охлаждане на системи с повишена енергийна плътност
● Мащабируемата конфигурация позволява бързо да се създаде клъстер с 
висока плътност, а също така и да се удовлетворят растящите нужди, 
следвайки реалните темпове на развитие и отнасяйки към тях инвестици-
онните вложения.
Отработеният въздух, идващ от компютърното оборудване, се изолира 
в горещия коридор и не влиза в контакт със студения. По такъв начин се 
осигурява предсказуемост на работата на охлаждащата система. Горещият 
въздух се охлажда от блокове InRow, след което постъпва в залата.

Модулната гъвкава система за изолация е разработена с цел повишаване на 
прогнозируемоста, мощността и КПД на системите за охлаждане InRow
● Увеличава се КПД на охлаждащите системи на ниво рак, за реализация в 
платформата InfraStruXure™.
● Повишава се мощността на охлаждащите системи на ниво рак, за реали-
зация в платформата InfraStruXure™.
● Повишава се предсказуемостта на топлинния режим в компютърните зали
● Приложима е за съществуващи варианти на поредица от ракове – монтаж 
и за шкафове NetShelter® SX.
● Версията с пълна изолация отделя компютърното оборудване от околна-
та среда
● Версията с пълна изолация (от предния до задния капак) намалява нивото 
на шума.

Блок за централизирано разпределяне 
на охлаждащата течност  
InfraStruXure™
Гъвкава система за разпределяне на хладилния агент за платформата 
InfraStruXure™ InRow RC
● Приложението на гъвкави тръби ускорява монтажа и пускането в експло-
атация
● Безшевни тръби намаляват до минимум риска от теч в центровете за 
обработка на данни
● Възможност за изолиране на охлаждащи контури за обслужване
● Наличие на централна точка на течностния баланс
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Блок за монтаж в рак за смукателна 
вентилация

Рак-блок за разпределяне на студения 
въздух

Блок за разпределяне на въздух за 
монтаж на страничната стена на рак

Вентилационен блок

Техническо решение за отвеждане на топлината с отлични характеристи-
ки и идеално съотношение „цена-качество” за системи с висока енергийна 
плътност:
• Системата за отвеждане на отработения топъл въздух не допуска него-
вото разпространение и контакт със студения въздух
• Скоростта на въртене на вентилаторите се избира в зависимост от 
мощността и температурата; това гарантира отвеждане на необходимо-
то количество топлина без излишни разходи
• Устройството се монтира на задната страна на рака, без да заема U-по-
зиции
• Мощност за отвеждане на топлина – до ��,� kW
• Вграден течно - кристален дисплей и стандартно мрежово управление
Комплект от въздуховоди позволява блока да се монтира на тавана за съби-
ране и извеждане на отработения въздух извън помещението.

Система за разпределяне на въздуха за ракове с оборудване с повишена плът-
ност и за зони с ниско налягане
• Студеният въздух се подава по въздухопровод от двойния под непосредс-
твено в шкафа, без смесване с топлите въздушни потоци.
• Разликата в температурите между горната и долната части на шкафа се 
съкращава до минимум
• Осигурява се доставката на въздух до устройствата, разположени в рак-a 
по такъв начин, че двойният под не пречи на адекватното отвеждане на 
топлината. 
• За охлаждане на ракове с топлоотделяне до �,� kW

За апаратура, предвидена за напречен поток на охлаждащия въздух:
• Повишава нивото на надеждност и прави възможно монтирането на раф-
товете плътно един до друг без нарушаване на циркулацията на въздуха.
• Увеличава експлоатационния срок на оборудването, осигурява подаване на 
климатизиран въздух през предната част на рака и неговото разпределение 
по страничните въздухосмукатели на мрежовите устройства при съответ-
ната температура.
• Осигурява разпределение на въздух до устройствата с напречна система 
за подаване на въздух

Блок за отвеждане на топлината от комутаторни възли, с възможност за 
бърз монтаж на стена или таван:
• Възможността за монтиране на стена или таван, повишава гъвкавостта 
на използването
• Двойните вентилатори гарантират отказоустойчивост в случай на ава-
рия.
• Регулирането на скоростта на въртене на вентилаторите оптимизира 
експлоатационните характеристики.
• Диагностичната сигнализация на базата на нормално отворени контакти 
допринася за повишаване на нивото на готовност.
• Разработен е за бърз и лесен монтаж



InfraStruXure за група ракове (1-3 рака)

InfraStruXure за средни центрове за 
обработка на данни (20 - 100 рака)

InfraStruXure за малки центрове за 
обработка на данни (3-20 рака)

InfraStruXure за големи центрове за 
обработка на данни (повече от 100 рака)

InfraStruXure за центрове за обработка на данни с 
висока енергийна плътност
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InfraStruXure®

Платформа, променила подхода към проектиране на малки, средни и 
големи центрове за обработка на данни:
InfraStruXure™ идеално обединява система за захранване и климатизиране на 
въздуха, монтажни ракове, средства за управление, а също така – сервизни 
услуги. Използването на стандартизирани модули позволява да се създа-
ват мащабируеми мобилни конфигурации в зависимост от конкретните 
изисквания. Използването на решенията и ресурсите на АРС позволява да 
се повиши нивото на готовност на компютърните обекти, да се увеличи 
адаптивността и скоростта на разполагане при едновременно намаляване 
на тоталната цена на оборудването.  

Система InfraStruXure™ за оборудване с висока енергийна плътност:
Внедряването на нови технологии, такива като блейд-сървъри и системи за 
разпределени изчисления води до формиране на зони с висока енергийна плът-
ност. APC разполага с пълна гама ресурси и решения, разработени специално 
за такива приложения. Всички те са насочени към повишаване на нивото на 
готовност и гъвкавост и имат възможност за бързо и ефективно разпола-
гане в центрове за обработка на данни с произволна големина при едновре-
менно намаляване на тоталната цена на оборудването.  

Система InfraStruXure™ за малки центрове за обработка на данни:
Нарастването на мощността на информационната системи или дори само 
осигуряването на добра производителност на системите е една от труд-
ните задачи за специалистите от IT и инженеринговите фирми.. Да се раз-
вива мрежа (отчитайки всички новости и модификации, понякога достатъч-
но значителни) и едновременно да се изгражда стратегия за осигуряване на 
непрекъсната работа и възстановяване след авария, е задача от най-висока 
сложност. Системите на APC InfraStruXure™ са идеален продукт за фирми 
със сравнително малки ресурси в сферата на проектирането, управлението 
и строителството на центрове за обработка на данни и сървърни зали, 
там, където е необходимо да се повиши нивото на готовност и гъвкавост, 
а също така и да се намали тоталната цена на оборудването.



P = Захранване R = РаковеC = Охлаждане

Готовност Предимства

Най-висока енергийна плътност Отвеждане до 70 kW топлинна мощност от всеки рак

Увеличаване на времето на автономна работа От няколко минути до няколко дни

Резервиране Изключва се наличието на общи точки на отказите

Предварителни  изпитания на системите в 
завода - производител Намаляване на престоите на оборудването

Модули с възможност за смяна под товар Намаляване на средните временни загуби за възстановяване на работоспособността

Изпреварващо управление Помага да се идентифицират потенциалните проблеми, преди те да се проявят

Шкафове, оборудвания с ключалки Мярка за физическа безопасност

Гъвкавост Предимства

Модулен рак подход Позволява лесно преместване на системата

Мащабируема конфигурация Осигурява адаптация към различни нива на плътност и мощност

Система за разпределяне на захранването Съвместимост с контактни излази от всякакъв тип

Рак, който не е ориентиран към оборудване от 
конкретни доставчици Гаранция за съвместимост с апаратурата на всички основни доставчици

Скорост на инсталация Предимства

Предварително конфигурирани системи Един артикул

WEB - приложения като дистанционно 
средство за конфигуриране Опростено проектиране

Комплектация в зависимост от конкретната поръчка Съкращаване на сроковете на инсталация

Предварително проверена интегрирана система Не са необходими изпитания на мястото на инсталиране на системата

Стандартизирани модули Ускорена инсталация

Тотална цена на оборудването Предимства

Проектиране по поръчка Позволява да се изключат излишни елементи и да се намалят разходите

Стандартизирани модули Минимизация на текущите разходи за проектиране

Вградени елементи за резервиране Не е необходимо закупуването на втори UPS

Интеграция на проводниците и системите за охлаждане Не е необходим двоен под
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NetBotz 200 NetBotz 355/356

NetBotz 551

NetBotz 455

Camera Pod 160

Rack Sensor Pod 150

Room Sensor Pod 155

NetBotz 451
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Средства за осигуряване 
на безопасност и управ-
ление на състоянието на 
средата NetBotz®

NetBotz® е мащабируема система за активен мониторинг, предна-
значена за защита от физически и рискови фактори (както кли-
матични, така и човешки), които могат да нарушат работата на 
IT -системите. NetBotz е най-надеждното в отрасъла решение за 
осигуряване на безопасност и контрол на състоянието на средата 
чрез IP - мрежа.

Реализирането в режим на реално време на мониторинг на рискови фактори  
във вашата IT -инфраструктура трябва да бъде за всеки IT -специалист клю-
чов компонент от общата стратегия за повишаване на експлоатационна-
та готовност и предотвратяване на спирането на работа. Решенията на 
АРС за осигуряване на безопасност и мониторинг на средата гарантират 
откриване и подаване на сигнал за тревога в аварийни ситуации. От една 
конзола за управление, включена към IP - мрежата, специалистите могат 
да контролират най-важните рискови физически фактори: температура, 
влажност, изтичане на течности, а също така мигновено да получават 
съобщение за несанкциониран достъп непосредствено от системата за 
видео наблюдение.

● Осигуряване на непрекъснатост на бизнес процесите, благодарение на 
мониторинг и защитата на IT - системите от климатични и човешки 
рискови фактори

● Бързото откриване  минимизира времето на престой на IT -системите 
за сметка на предотвратяване на изключването на захранването или 
осигуряването на ускорено реагиране. Проблемите се решават, преди да 
са станали катастрофални.

● Интеграцията със сървъра InfraStruXure Central осигурява унифицирано 
представяне на цялата инженерна инфраструктура, събиране, организа-
ция и разпределяне на критични предупреждения и информация, при това 
се поддържа дистанционна настройка на параметрите и обновяване на 
софтуерната версия на управляваните устройства, включително NetBotz.

● Идентификация на лица и обекти чрез многофункционален видео монито-
ринг в малки и големи помещения.
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Netbotz V3 NetBotz 200 NetBotz 355/356 Netbotz 455/456 Netbotz 451 NetBotz 551

Изпълнение За 19"-рак Стенен монтаж За 19"-рак

Захранване Power over Еthernet — + — — —

Максимален брой датчици 78 4 16 18 78

Поддъжка на датчици Температура/влажност/датчици на вратите/ датчици на потенциално свободни контакти

— Дим/вибрации/0-5V

Сигнализация/реле — Светлинна сигнализация/течности/4-20mA/
реле

Свързване на камери за наблюдение

Интегрирана AP9335TH в 
комплекта

Интегрирани датчици за температура/ 
влажност/точка на кондензиране

AP9335TH в комплекта

Външна (POD/CCTV) — 2* 2 4

IP-камери Pelco — 1 2 4

Включване на модули Sensor POD

Rack Sensor POD 150 12 — 2 12

Room Sensor POD 155 —

Стар Sensor POD V2 — +

Advanced Pack soft — Опция NBWN0005 Включен

Контрол SNMP/IPMI — До 5 точки (опция NBWN0006)

* При наличие на софтуерна версия BotzWare �.�.�



Софтуер за управление на 
център за обработка на 
данни
Сървър InfraStruXure Central
Управление на инфраструктурата на център за обработка на данни на 
ниво рак, поредица от ракове, помещение или цяла сграда

Във всяка организация сървърът InfraStruXure Central ще бъде ефективен инстру-
мент за мониторинг на корпоративната инженерна инфраструктура, обединява-
ща устройства от различни производители: компоненти за електрозахранване, 
охлаждане, мониторинг на физически заплахи и управление на инфраструктурата 
на сградата.
Мониторинг в реално време, отчети и графики, определяни от потребителите, 
мигновено оповестяване за неизправности и гъвкава процедура за реагиране – 
всичко това дава възможност бързо да се оценят и отстранят неизправностите 
в инженерната инфраструктура, които могат съществено да понижат нивото на 
експлоатационна готовност на ИТ-системите.

Модул InfraStruXure Operations
Интегриран инструмент за управление на ресурси за пълен контрол на 
операциите в център за обработка на данни

Модулът InfraStruXure Operations поддържа управление, независимо от производите-
ля на устройствата, на ресурсите на инфраструктурата с мониторинг на състо-
янието на устройствата в реално време и изобразяване на данните на схема с 
физическата компановка на центъра за обработка на данни, с предоставяне на 
препоръки за решаване на проблемите.
Йерархичното представяне с възможност за детайлизация осигурява структури-
ран преглед на отделни зони на центъра за обработка на данни – както глобално, 
така и локално представяне на конкретни данни на отделни устройства.
Калкулаторът за ефективно използване на електроенергията предоставя инфор-
мация за ежедневната консумация на електроенергия.

Техническа спецификация InfraStruXure Central Basic InfraStruXure Central Standard InfraStruXure Central Enterprise
Поддръжка на устройства (1 възел = 
1 IP адрес) До 525 устройства До 2025 устройства До 4025 устройства
Поддръжка на устройства за наблю-
дение NetBotz До 15 камери До 125 камери До 250 камери

Поддръжка на модула Capacity Manager До 20 рака До 100 рака До 400 рака
Поддръжка на модула Change Manager До 1000 ИТ-ресурса До 5000 ИТ-ресурса До 20 000 ИТ-ресурса
Поддръжка на SMNP от различни 
производители Да Да Да

Изисквания към клиентската ОС и браузъра

Операционна система Microsoft® Windows® 2000 (SP4), Windows XP  (SP2),  
Windows Server 2003, Windows Vista или Red Hat Enterprise Linux 5.x (само 32-битови платформи)

Честота на процесора Процесор AMD или Intel с честота не по-малко от  1 GHz
Оперативна памет 512 МВ
Резолюция на екрана 1024 x 768

Изисквания към браузъра Браузър с поддръжка на JavaScript®, Mozilla Firefox® версия 1.5.0.6 или следващи,  
Netscape Navigator версия 8.2, Microsoft Internet Explorer® версия 7.0

Съхраняване и предаване на данни
Вградена оперативна памет и съхра-
няване на за данни 1 GB и 160 GB за съхраняване на данни 2 GB и 250 GB за съхраняване на данни 4 GB и 1 TB за съхраняване на данни

Протоколи DNS, HTTP, HTTPS, SMS, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP
Мрежови интерфейси RJ-45 10/100/1000 Base-T

Сървър InfraStruXure Central

Модул InfraStruXure Operations

 InfraStruXure 
Capacity

 InfraStruXure En-
ergy Efficiency

 InfraStruXure 
Energy Cost

 InfraStruXure 
Change

 InfraStruXure 
Mobile
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Модул InfraStruXure Capacity
Съгласувайте изискванията на ИТ-оборудоването и възможностите на 
инженерната инфраструктура

Модулът InfraStruXure Capacity прогнозира оптималното разположение за инженер-
ната инфраструктура и ИТ рак – оборудването, на базата на достъпността и 
нуждите от ресурси за електрозахранване, охлаждане и пространство, а също та-
ка и от заданието на потребителите, изисквания за резервиране и групиране на 
мрежовото оборудване и работните места.

Приложения за управление на инфраструктурата на център за 
обработка на данни за модула InfraStruXure Operations

Модул InfraStruXure Energy Cost
Оперативен визуален контрол на консумацията на електроенергия в 
раковете

Модулът InfraStruXure Energy Cost създава отчет за използването на електроенер-
гията, показващ  консумираната в центъра за обработка на данни електроенергия 
в киловат-часове и нейната цена по текущата тарифа, с детайлна информация на 
ниво рак.

Модул InfraStruXure Energy Efficiency
Автоматизиран анализ на ефективността на използване на електрое-
нергията на ниво подсистеми 

Модул InfraStruXure Change
Напълно интегриран инструмент за контрол на наличните ресурси и 
документооборот за инженерната ИТ инфраструктура

Модулът InfraStruXure Change позволява на операторите пълен контрол над инфра-
структурата на центъра за обработка на данни чрез внедряването на организи-
рана система за разместване, добавяне и модернизация на работните процеси, 
значително намаляваща риска от извънпланови престои.

Модул InfraStruXure Mobile
Безжично устройство за управление на центъра за обработка на данни

Устройството InfraStruXure Mobile, работещо на базата на апаратната платфор-
ма Motorola Symbol MC�0, позволява да работите с базата от устройства на цен-
търа за обработка на данни, без да използвате стационарен компютър.
Интегрираният скенер за бар-код улеснява работата по изпълнение на смените на 
работа и определяне на оборудването.

© �0�0 American Power Conversion Corporation 
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Услуги за
оборудването на
инженерната
инфраструктура
Комплексът от услуги, позволяващ да се осигури необходимото ниво на го-
товност на ИТ-системите е неизбежна и крайно важна част на всяко инф-
раструктурно решение.  Инженерната система – това е фундамента, на ба-
зата на който се изграждат бизнес-процесите на всяка компания, и поради 
това грешките, допуснати при проектирането и внедряването, след това 
много трудно се коригират чрез повишаване на изискванията към нивото на 
услугите.  Още на етапа на разработка на проекта трябва да се разглеждат 
въпросите за обслужване на инженерната инфраструктура – както регламен-
тирано, изпълнявано в определени срокове, така и аварийно, изискващо прило-
жение на специални методи за отстраняване на неизправности.

При избора на решения, особено внимание се отделя на стойността на об-
служване на проекта – ние настоятелно препоръчваме да се оценява тотал-
ната стойност на цялата инфраструктура, а не само началните инвестиции 
за оборудване.  Например, решенията с резервиране на основните компонен-
ти, безусловно са по-скъпи от решенията без резервиране. Обаче, в послед-
ния случай за постигане на съпоставимо ниво на готовност се налага да се 
вземат допълнителни мерки, например, да се увеличи броя на профилактични-
те прегледи и да се намали времето за реакция в аварийни ситуации, което 
често води до многократно увеличаване на разходите за обслужване. Като 
се отчете, че срока за експлоатация на инженерни системи е �-�0 години, то 
първоначалната икономия за оборудване, с течение на времето се превръща 
във високи разходи за обслужване.
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Пакетите «Ултра», «Прайм» и «Плюс» са ориентирани към поддръжка на висока готовност на всички компоненти на 
инженерната инфраструктура. В тях влизат следните услуги:

Телефонна консултация

Профилактично обслужване в работно време (ежегодно: не по-рядко от един път за системата за електрозахранване и не по-рядко 
от два пъти за системата за климатизация). Броят на сервизните посещения се определя от изискванията за допустимо време 
на престой. Предвидена е възможност за обслужване в неработно време.

Диагностика с посещение на следващия работен ден. В зависимост от региона, времето от момента на потвърждаване на 
повикването до  пристигане на специалиста може да се променя: минимален срок – � часа, максимален – няколко дни.

Ремонт на оборудване. В пакета «Ултра» е включена стойността на всички ремонтни дейности и материали (с изключение на 
разходните). Пакета «Прайм» покрива само стойността на всички ремонтни дейности. Стойността на всички ремонтни дейности 
и материали в пакета «Плюс» се заплаща отделно. 

В пакета «Ултра» е включена и доставка на компоненти и посещение на инженери и всички свързани с това разходи.

●

●

●

●

●

«Ултра» «Прайм» «Плюс»
Телефонна консултация + + +

Периодично профилактично обслуж-
ване

+ + +

Диагностика с гарантирано време 
за посещение на място

+ + +

Запазване на резервни части в склада + + +

Ремонтни работи Включени в цената Включени в цената —

Резервни части Включени в цената — —
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Пакети услуги 

«Ултра»
Включено е всичко

Фиксиран годишен бюджет за поддръжка на инженерната инфраструктура. 
Отсъстват непредвидени разходи

Превантивна замяна на всички компоненти на системата

Максимално възможно ниво на услуги

●

●

●

«Прайм»
Включени са всички дейности

Възможност за намаляване на разходите за поддръжка на инженерната 
инфраструктура

Всички диагностични и ремонтни работи са включени в цената на догово-
ра.

●

●

«Плюс»
Фактически разходи

Възможност за намаляване на разходите за поддръжка на инженерната      
инфраструктура (при разумен подход към експлоатацията)

Превантивна замяна на всички компоненти на системата

●

●
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Разпределяне с на ниско 
напрежение и 

централизирано 
управление
Canalis KSA

Разпределение
осветителни системи

Canalis KBA/KBB

Разпределяне с ниско 
напрежение

Canalis KNA/KNT

Управление на 
осветление 

Prisma G System

Свързване на 
разпределителни 
табла за средна 

мощност Canalis KVA

Разпределение на ниско 
напрежение и 

централизирано
управление

Prisma P System

Разпределение на висока 
мощност и 

централизирано 
управление

Okken System

Крайно разпределение
и управление

Prisma G System

Присъединяване на 
трансформатори и 

разпределителни табла 
на висока мощност 

Canalis KTA

Присъединяване на  
трансформатори и   

разпределителни
Табла на средно 

напрежение Canalis KVA

Разпределение с на 
висока мощност и 
централизирано 

управление
Prisma P System
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Въпреки, че не съществува стандартна схема за разпределяне на електрозахранването, могат да се формулират общи принципи
на нейната архитектура. В болшинството случаи електроразпределението включва средно и ниско напрежение. Последното вклю-
чва главни разпределителни табла (захранване на сървъри, охлаждане, система за безопасност на сградата, общи нужди и др.) и
система за „чисто захранване”, осигуряваща захранването на сървърите с много високо ниво на качество и надеждност:
 

● Система за разпределение на средно напрежение
Тук се реализира включването към електропреносната мрежа.
Може да се осигури резервиране с използване на � или � входни линии. Конфигурацията на тази схема съществено зависи от локални-
те изисквания на електроснабдителните дружества и установените системи за електрозахранване. Тя се състои основно от
уредби за средно напрежение и силови трансформатори Ср/НН. В големите центрове за обработка на данни към
мрежата за средно напрежение чрез трансформатор или пряко се включват аварийни генератори осигуряващи резервно захранване.  
 
● Система за разпределяне на ниско напрежение
Конфигурацията на тази система зависи от избраните принципи за проектиране. Тя включва захранване на разпределителните 
табла за ниско напрежение от главните табла ниско напрежение, снабдяващи всички инсталации в сградата (климатизация, ос-
ветление и др.).

● „Чисто захранване”
 
Тази част се състои от главно разпределително табло на ниско напрежение, система от UPS - и, главен/резервен байпас и спома-
гателни разпределителни табла, които осигуряват захранването на групи сървъри. В зависимост от особеностите на центъра
за обработка на данни е възможно установяване на няколко такива вериги, а също и използване на резервна верига за аварийни
ситуации.

Решение на Schneider Electric за 
електроразпределение в центрове за данни.
Schneider Electric е световен лидер в системите за електроразпределение за средно и ниско напрежение. Благодаре-
ние на богатото си портфолио Schneider Electric предлага цялостни завършени системи включващи: уредби средно 
напрежение, трансформатори, електроразпределителни табла, шинопроводи, електрооборудване, системи за контрол 
и много други.
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Шинопроводи
Благодарение на присъщите на системата Canalis особености, тя
осигурява висока надеждност и не е свързана с фиксирана схема за
разпределение (както при кабелите), а осигурява гъвкавост на 
инсталацията при бъдещи промени. Canalis - това е промишлен 
продукт за пренос и разпределение на електрическата енергия. На 
всички етапи от производството Canalis преминава необходимите 
изпитания и строг технологичен контрол, което гарантира дълъг 
експлоатационен период на изделията. Canalis представлява конку-
рентноспособно решение и има следните преимущества:
типово изпитано решение, множеството варианти на разполагане, 
непрекъсваемост на захранването и безопасност на персонала и 
оборудването.

Цялостна архитектура за разпределяне на електрозахранване-
то на базата на системата Canalis
Пълен набор от решения с шинопроводите Canalis за осветление и елект-
роразпределение с висока мощност, позволяващи да бъдат удовлетворени 
изискванията към електроразпределение в центровете за
обработка на данни:
● Свързване на трансформаторите и разпределителните табла
● Пренос на електроенергията от главните към вторичните разпредели-
телни табла на ниско напрежение
● Разпределение на електрозахранването хоризонтално и вертикално
● Осветление

Предимства:
● Спазване на стандартите за монтаж
● Лесно обслужване, добавяне, премахване и преместване на товара (монта-
жът и демонтажът на изводите става без прекъсване на захранването)
● Разширенията се правят без прекъсване на електрозахранването
● При промени в разположението шинопроводите могат да се използват 
повторно

Възможности на системата на Schneider Electric 
Усъвършенстваната система за разпределение, на базата на шинопроводи гарантира и повишава безопас-
ността на персонала и оборудването, непрекъсваемост на захранването, лесен и гъвкав монтаж.
Съгласуваните характеристики на горестоящият и долустоящите автоматични прекъсвачи подобряват 
способността на шината за защита от късо съединение, а също така и на изключвателната способност и 
селективност на следващия прекъсвач.
Такова пълно съгласуване намира конкретен израз в използването на таблици, установяващи съгласуваност 
между автоматичните прекъсвачи и шинопроводите  на Schneider Electric.



Разпределителни табла за ниско 
напрежение Prisma P

Шинопровод „Трансформатор Ср/НН - Главно 
разпределително табло”
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Разпределителни 
табла на ниско 
напрежение
Благодарение на нашето сътрудничество с местни партньори, 
типово изпитаните системи Okken и Prisma могат да се купят 
навсякъде по света и да се монтират в съответствие с местните 
норми и традиции.
Новите високоефективни решения Masterpact, TeSys, Compact NSX, 
Powerlogic, Acti9 се отличават с лесен монтаж, експлоатация, 
обслужване и модифициране. Нашите партньори предлагат типово 
изпитани решения, съответстващи на всички основни местни и 
международни стандарти.

Главни разпределителни табла на ниско напрежение Okken
Разпределителните табла Okken се адаптират към изискванията на кли-
ента. Решенията Okken могат да са изпълнени във фиксиран и изваждаем 
вариант. Те позволяват изводите да бъдат изпълнени в съответствие с 
изискванията на товари от различен тип (електродвигатели, осветител-
ни системи и компютри). Okken също така допуска използване на различни 
технологии на изводите. Решенията Polyfas осигуряват бързо добавяне и 
включване на изводи.

Вторични и крайни разпределителни табла за ниско напрежение 
Prisma System
Функционалната система Prisma е предназначена за вторични и крайни елект-
рически разпределителни табла в сервизни и промишлени сгради.
Благодарение на модулността си, системата Prisma осигурява:
● Намаляване на спецификацията необходима за резлизиране на дадено решение
● Лесно разширяване благодарение на модулната архитектура
● Интеграция на системите за защита, контрол и управление в едно разпре-
делително табло.
Освен това Prisma Plus облекчава експлоатацията, обслужването и изменени-
ето на разпределителното табло. Свързването на изводите се реализират 
бързо и лесно благодарение на решението Multiclip. Надеждността на елект-
рическите съединения се осигурява от готовите системи за разпределение 
и компановка Linergy и Polypact.

Средства за електрозахранване на ракове

Разпределителните захранващи табла за ракове осигуряват подаване на 
електрозахранване и защита на сървърни �� ”-ракове. Системата Powerlogic 
осъществява измерване на параметрите на консумираната енергия и кон-
суматорите и предаване на информацията в системата за управление на 
сградата.



Okken Prisma

Номинален ток (In) 6300 A 630 А (Prisma G), 3200 А (Prisma P)

Номинално напрежение на изолацията (Ui) 1000 V 1000 V

Работно номинално напрежение (Ue) 690 V AC 690 V AC

Номинален ток на късо съединение (Icc) До 150 кА До 85 кА

Номинална честота 50—60 Hz 50—60 Hz

Защита IP 31 (или IP 42) От IP 20 до IP 31 (… IP 55)

Форма 2b, 3b, 4a или 4b 1 (Prisma G), 1, 2 и 3 (Prisma P)

Цвят
Рамка RAL 7016

Бежов
Корпус RAL 1000
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Главни разпределителни табла на 
ниско напрежение Okken

Вторични и крайни разпределителни 
табла на ниско напрежение Prisma

Разпределителните табла Okken имат модулна архитектура, която
позволява в една колона да се комбинират много на брой функционал-
ни единици, използващи различни технологии.

Разпределителните табла Okken съответстват на всички основни местни
стандарти и позволяват отчитане на особеностите на конфигурациите:
● Подаване на електрозахранването към разпределителното табло с помо-
щта на шинопроводи и/или кабели, отгоре или отдолу
● Въводни блокове могат да се разполагат в една определена колона или в
колоните на съответните изводни блокове
● Свързване отзад или отпред
● Възможни са колони с различна височина, а също кабелни канали с различна
ширина и дълбочина
● Варианти за разделение на функционалните блокове форми �b, �b, �a, �b)

Главен принцип на функционалната система Prisma Plus е стандарти-
зацията на монтажа и връзките. Разпределителните табла Prisma се 
отличават с високо ниво на надеждност и модулност. Те предлагат 
почти безкрайни възможности за гъвкава адаптация и модификация. 
Механичните и електрически функции се осигуряват от готови 
тествани елементи с оптимални размери (със стъпка �0 mm - модул 
Prisma Plus)
Системата Prisma Plus съществува в два варианта:
● Стенни и подови табла Prisma Plus G за ток до ��0 А
● Блокове Prisma Plus P за ток до ��00 А



APC by Schneider Electric е глобален лидер в решенията за захранване и климатизация на отговорни системи, предоставяйки 
най-доброто в отрасъла оборудване, програмно осигуряване и инженерни решения за центрове за обработка на данни, произ-
водствени обекти, офиси и домашни приложения. Широката гама от решения на APC включва непрекъсваеми токозахранвания 

(UPS), системи за прецизна климатизация, рак-системи, средства за осигуряване на физическата безопасност, системи за проекти-
ране и управление, включително инженерната платформа на APC - InfraStruXure® — най-цялостния програмно-апаратен комплекс за 
решаване на задачите на захранването, климатизацията и управлението.
По-подробна информация за фирмата APC by Schneider Electric може да се получи на сайта www.apc.com.

Решенията на APC 
са сертифицирани по 
стандарти ISO 9001 
и ISO 14001.

Шнайдер Електрик България ЕООД

София 1766, Младост 4
Бизнес Парк София
сграда 4, ет. 6
тел.: 02 932 93 20
факс: 02 932 93 93

Център “Обслужване на клиенти”
тел.: 0700 110 20, 02 932 93 33
факс: 02 932 93 94
e-mail: csc@schneiderelectric.bg
www.schneider-electric.bg

Варна 9009
Бизнес Парк Варна
сграда 1, ет. 1
тел.: 052 730 140
факс: 052 730 166

Бургас 8000
ул. “Александровска”87
ет. 4
тел./факс: 056 816 970
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