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Nabyciu firmy APC™ przez Schneider Electric™ przyświecała idea, 
że wszyscy klienci skorzystają z lepszych, kompleksowych rozwiązań 
zasilania.

Dzisiaj z dumą wprowadzamy nowe produkty zasilania bezprzerwowego 
APC opracowane z myślą o naszych dystrybutorach i użytkownikach 
końcowych. Kompleksowe rozwiązania wchodzące w skład rozszerzonej 
oferty światowego lidera w ochronie zasilania, APC by Schneider 
Electric, stanowią największy w branży zasilania wybór innowacyjnych 
produktów.

Firma APC jako światowy lider posiada wieloletnią historię sprzedaży 
zasilaczy UPS, zabezpieczania krytycznego sprzętu, danych i sieci 
dla ponad 30 milionów klientów na całym świecie. Cieszymy się, 
że możemy wzbogacić linię produktów Schneider Electric o 25-letnie 
doświadczenie APC w dziedzinie rozwiązań zasilaczy UPS o legendarnej 
niezawodności. Oprócz tradycyjnych produktów jednofazowych 
oferujemy Wam szeroki asortyment seryjnych, gotowych do instalacji 
trójfazowych urządzeń ochrony zasilania. Ta nowa możliwość pozwoli 
Wam poszerzyć ofertę dla klienta i dostarczać kompleksowe rozwiązanie 
od sieci elektrycznej po krytyczne aplikacje.

Podczas integracji z APC wygospodarowaliśmy czas, aby wysłuchać 
i zrozumieć Wasze potrzeby, a na podstawie uzyskanych informacji 
opracowaliśmy ofertę produktową. Obejmuje ona łatwą w serwisowaniu, 
prostą i efektywną trójfazową ochronę zasilania Galaxy™ 300 oraz 
zasilacz Smart-UPS™ z podwójną konwersją online przeznaczone do 
środowisk o wysokiej gęstości. 

Są to urządzenia pracujące w technologii online, usprawnione pod kątem 
rynku elektrycznego. Schneider Electric oferuje nowe produkty 
za pośrednictwem sieci autoryzowanych dystrybutorów, co pozwala 
wykonawcom i dystrybutorom dostarczać lepsze całościowe rozwiązania 
dostosowane do potrzeb klientów końcowych.

Nowy katalog to nasz pierwszy krok mający na celu zapewnienie 
narzędzi do opracowania kompleksowych rozwiązań dla Waszych 
klientów poprzez łączenie naszych najlepiej sprzedawanych zasilaczy 
UPS z innymi produktami z rodziny marek Schneider Electric. W 
firmie Schneider Electric doceniamy Waszą pracę i mamy nadzieję, 
że dołączycie do grona milionów użytkowników, którzy wybrali APC 
by Schneider Electric jako markę zapewniającą niezrównaną ochronę 
zasilania. 

Z poważaniem,

Benjamin Smith

Wiceprezes ds. Kanałów Globalnych, APC 

Dominique Devinat
Wiceprezes ds. Dystrybucji, Schneider Electric

Komunikat dla dystrybutorów  
i instalatorów elektrycznych
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Rozwiązanie 
Schneider Electric 
obejmuje teraz 
niezawodną ochronę 
zasilania APC...
ponieważ najlepszym sposobem unikania 
powtórnych wizyt jest zapobieganie przestojom.

APC jest teraz częścią rozwijającej 
się rodziny kompleksowych rozwiązań 
elektrycznych Schneider Electric.
Więcej informacji znajdziesz na stronie 
www.apc.com 

Oszczędności 
energii:
Opatentowany tryb pracy 
„zielonej” umożliwia 
osiągnięcie sprawności 
operacyjnej na poziomie 
ponad 99%, co oznacza 
mniejsze straty ciepła i 
niższe koszty zasilania.

Intuicyjny wyświetlacz alfanumeryczny:
Szczegółowe informacje o zasilaczu UPS i jakości 
zasilania – w tym o statusie pracy, o zasilaczu 
i menu komunikatów diagnostycznych w jednym  
z pięciu wybranych przez Ciebie języków  
(zależnie od modelu).

Konfigurowalny interfejs:
Konfiguracja i sterowanie  
najważniejszymi parametrami  
i funkcjami zasilacza UPS za pomocą 
intuicyjnych przycisków nawigacyjnych.  
W urządzeniach montowanych  
w konfiguracji wieża/szafa, wyświetlacz  
można obrócić o 90 stopni, co ułatwia 
przeglądanie wyświetlanych komunikatów.
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Przedstawiamy APC by Schneider Electric
Firma Schneider Electric zawsze dostarczała Wam najwyższej jakości sprzęt elektryczny w miejscu 
i czasie, w którym go potrzebowaliście. Dzisiaj z dumą ogłaszamy, że rozszerzamy go o najlepiej 
sprzedawane na świecie, najbardziej niezawodne rozwiązania bezprzerwowej ochrony zasilania APC. 
Włączenie produktów APC do oferty Schneider Electric pozwoli Wam chronić instalację, a także na wiele 
sposobów swoją reputację, przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przepięcia i zaniki zasilania.

Jesteś ekspertem w swojej dziedzinie... my też nimi jesteśmy
Zasilacze UPS firmy APC to najbardziej niezawodne rozwiązania na świecie z jednej ważnej 
przyczyny: zawsze inwestowaliśmy w badania i rozwój więcej niż inne firmy. Możesz zaufać naszemu 
doświadczeniu w dziedzinie ochrony zasilania komputerów osobistych, serwerów, oświetlenia, 
pomieszczeń ogólnego przeznaczenia i aplikacji o krytycznym znaczeniu. Dlaczego? Ponieważ 
naszym zadaniem jest ochrona Twojej reputacji poprzez eliminację powtórnych wizyt celem naprawy 
uszkodzenia spowodowanego możliwymi do uniknięcia zdarzeniami w instalacji zasilania.

APC Smart-UPS, 25 lat historii Legendarnej Niezawodności™

Firma APC, najbardziej znana ze swej rodziny zasilaczy Smart-UPS, posiada długą tradycję 
innowacji, jakości i niezawodności. Smart-UPS o mocy od 1 do 20 kVA pracuje w konfiguracji typu 
wieża lub do montażu w szafie. Smart-UPS jako element kompleksowego rozwiązania elektrycznego 
Schneider Electric, charakteryzuje się tak samo wysoką dostępnością, co pozostałe nasze produkty. 
Zasilacze Smart- UPS możesz kupić u lokalnego dystrybutora lub w dowolnym miejscu, w którym 
realizujesz następny projekt.

Podczas zakupów materiałów do kolejnej instalacji zapytaj swojego dostawcy o produkty APC i zabez-
piecz ją naszymi najlepszymi produktami.

Zasilacze APC Smart-UPS zdobyły  
setki nagród na całym świecie....



6 7

Zasilacz UPS typu offline
Zasilacz UPS typu offline to typ zasilacza najczęściej stosowany do komputerów osobistych. Jak pokazuje 
schemat blokowy na rysunku 1, przełącznik źródeł zasilania jest ustawiony tak, aby wybierał filtrowane 
wejście zmiennoprądowe jako główne źródło zasilania (ścieżka oznaczona linią ciągłą), a w przypadku 
awarii głównego źródła przełączał się na akumulator i inwerter jako źródło rezerwowe. W takiej sytuacji 
przełącznik źródeł zasilania musi przełączyć obciążenie na zapasowe źródło zasilania obejmujące 
akumulator i inwerter (ścieżka oznaczona linią przerywaną). Inwerter jest załączany dopiero w momencie 
awarii zasilania. 

Głównymi zaletami tej konstrukcji są: duża sprawność, niewielkie rozmiary i niskie koszty. Przy właściwych 
obwodach filtrujących i przeciwprzepięciowych systemy te mogą zapewnić odpowiednie filtrowanie zakłóceń 
i ochronę przed przepięciami.

Różne typy zasilaczy UPS
Fragment z raportu white paper nr 1 autorstwa Neil Rasmussen

Zasilacz UPS o topologii „line interactive”
Zasilacz UPS o topologii „line interactive”, przedstawiony na rysunku 2, to najczęstszy typ zasilacza 
stosowany w serwerach małych firm, sieci WWW i serwerach wydziałowych.  W tej konstrukcji 
przetwornik (inwerter) napięcia z akumulatora na napięcie zmienne jest stale podłączony do wyjścia 
zasilacza UPS. Działanie inwertera w przeciwnym kierunku przy normalnym stanie zasilania 
zmiennoprądowego umożliwia ładowanie akumulatora. 

W razie awarii zasilania zewnętrznego przełącznik źródeł zasilania zmienia pozycję, umożliwiając 
przepływ prądu z akumulatora na wyjście zasilacza UPS. Ponieważ inwerter jest stale włączony i 
połączony z wyjściem, konstrukcja ta zapewnia dodatkowe filtrowanie i ogranicza przebiegi nieustalone 
przełączania w porównaniu z topologią zasilacza UPS z bierną rezerwą.

Ponadto zasilacze o topologii „line interactive” zawierają zwykle transformator z przełączaniem 
zaczepów. Daje to możliwość stabilizacji napięcia poprzez regulację zaczepów transformatora w 
przypadku wahań napięcia wejściowego. Stabilizacja napięcia jest ważną funkcją w przypadku 
wystąpienia stanu niskiego napięcia, ponieważ w przeciwnym razie zasilacz UPS przełączyłby się 
na akumulator, a w końcu — odłączył obciążenie. To częstsze korzystanie z akumulatora może 
doprowadzić do jego przedwczesnej awarii. Jednak inwerter można zaprojektować tak, by mimo jego 
uszkodzenia wciąż możliwy był przepływ prądu od wejścia zmiennoprądowego do wyjścia, co eliminuje 
ryzyko awarii w jednym punkcie i w rezultacie zapewnia dwa niezależne tory zasilania. Duża sprawność, 
niewielkie rozmiary, niskie koszty i duża niezawodność w połączeniu z możliwością korygowania stanów 
niskiego lub wysokiego napięcia sieci sprawiają, że jest to najczęściej stosowany typ zasilacza UPS w 
zakresie mocy 0,5 – 5 kVA. 

Rysunek 1
Zasilacz UPS  
typu offline
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Rysunek 2
Zasilacz UPS  
„line interactive”
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Back-UPS™ ES Back-UPS RS Smart-UPS Smart-UPS Online Galaxy 300 3:1 Galaxy 300 3:3

400 VA BE400-xx

550 VA BE500-xx BR550GI

700/750/900 VA BE700-xx BR900GI /BR900G-FR SMT750I / *SMX750I

1000 VA SMT1000I / SUA1000RMI2U 
*SMX1000I *SURT1000XLI

1200 VA BR1200GI /BR1200G-FR

1500 VA *BR1500GI / *BR1500G-FR SMT1500I /SUA1500RMI2U 
*SMX1500RMI2U

2000/2200 VA
SMT2200I /SUA2200RMI2U 

*SUA22000XLI 
*SUA2200RMXLI3U

*SURT2000XLI

3000 VA
SMT3000I /SUA3000RMI2U  

*SUA3000XLI  
*SUA3000RMXLI3U

*SURT3000XLI-ET / SURTD3000XLI

5 KVA SUA5000RMI5U *SURTD5000XLI-ET / SURTD5000XLI

6 KVA *SURT6000XLI-ET / *SURT6000XLI

8 KVA *SURT8000XLI

10 KVA *SURT10000XLI G3hT10K3IB1S G3hT10KhB1S

15 KVA *SURT15KRMXLI G3hT15K3IB1S G3hT15KhB1S

20 KVA *SURT20KRMXLI G3hT20K3IB1S G3hT20KhB1S

30 KVA G3hT30K3IB1S G3hT30KhB1S

40 KVA G3hT40KhB1S

Karta SmartSlot™ 
z przekaźnikami 
we/wy

Opcja we wszystkich modelach za wyjątkiem SMT, SMX i SURTD AP9810 + AP9635

Karta zarządzająca 
UPS Network 
Management 
Card 2

Wbudowana w urządzenia o mocy ≥ 5 kVA, opcjonalna we wszystkich 
pozostałych modelach Wchodzi w skład zestawu

Przedłużony  
czas 
podtrzymania 
akumulatorowego

* Model oferowany z opcją przedłużonego czasu podtrzymania akumulatorowego Dostępna opcja przedłużonego czasu 
podtrzymania akumulatorowego

Usługi Pakiet serwisowy WBEXTWARxyR-SP-0x +1 rok lub +3 lata onsite

Zasilacz UPS online z podwójną konwersją 
Jest to najczęściej stosowany typ zasilacza o mocy powyżej 10 kVA. Schemat blokowy zasilacza UPS  
online z podwójną konwersją, przedstawiony na rysunku 4, wygląda tak jak schemat zasilacza 
rezerwowego, tyle że główny tor zasilania stanowi inwerter, a nie linia zasilania zmiennoprądowego. 

W konstrukcji zasilacza online z podwójną konwersją awaria zewnętrznego zasilania zmiennoprądo-
wego nie powoduje zadziałania przełącznika źródeł zasilania, ponieważ zasilanie zewnętrzne służy do 
ładowania zapasowego akumulatora, zasilającego inwerter wyjściowy. Dlatego też, jeśli wystąpi awaria 
zewnętrznego zasilania zmiennoprądowego, dzięki działaniu online, przełączenie następuje natychmiast. 

W tej konstrukcji zarówno układ ładujący akumulator, jak i inwerter przetwarzają całą moc obciążenia, 
co prowadzi do obniżenia sprawności oraz związanego z tym zwiększonego wytwarzania ciepła.  

Ten zasilacz UPS oferuje niemal idealne parametry elektryczne na wyjściu. Jednak stałe zużycie, jakiemu 
podlegają poszczególne elementy układu mocy, zmniejsza niezawodność w porównaniu z innymi 
konstrukcjami, a energia tracona na skutek niższej sprawności elektrycznej stanowi istotny składnik ogólnych 
kosztów w cyklu użytkowym tych zasilaczy UPS. Ponadto moc wejściowa pobierana przez duży układ 
ładowania akumulatora ma często charakter nieliniowy i może generować zakłócenia w instalacji zasilania 
budynku lub powodować problemy z generatorami prądotwórczymi. 

Rysunek 3
Zasilacz UPS online  
z podwójną konwersją 
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Rozwiązania UPS 
dla instalatorów 
elektrycznych

SurgeArrest Essential

Podstawowa ochrona komputerów i sprzętu 
elektronicznego
  Ochrona przed piorunami i przepięciami — zabezpiecza przed 
zniszczeniem sprzętu przez nadmierny wzrost napięcia.

  Filtr przeciwprzepięciowy osłabia szumy EMI/RFI na liniach transmisji, 
które mogą powodować błędy danych i blokadę klawiatury, zapewnia 
w ten sposób lepsze działanie zabezpieczanego sprzętu. 

 Szeroki wybór gniazd wyjściowych specyficznych dla kraju ułatwia 
instalację. 

  Przestrzeń bloku transformatora umożliwia podłączenie nieporęcznych 
zasilaczy bez blokowania dostępu do pozostałych gniazdek. 

  Tryb „Fail safe” odłącza sprzęt od zasilania po uszkodzeniu obwodów 
filtra SurgeArrest™ zapewniając tym samym, że przepięcie nie 
przedostanie się do chronionego sprzętu. 

  Wskaźnik błędu instalacji budynku ostrzega w przypadku potencjalnych 
problemów z okablowaniem.

SurgeArrest Essential P5B-FR P5BT-FR P5BV-FR
Dane techniczne

Znamionowa energia przepięcia  
(w dżulach) 

960 960 960

Wartość eP (w dżulach) 1060 1060 1060

Prąd szczytowy w układzie normalnym (kA) 13 13 13

Prąd szczytowy w układzie równoległym (kA) 13 13 13

Przepuszczane napięcie (V) <900 <900 <900

Ochrona linii telefonicznej (T), video (V), 
transmisji danych (N) brak T V

Przyłącze zasilania Wtyczka UK BS1363A, 
 przewód o dł. 1,83 m

Gniazda wyjściowe 5 gniazd BS1363

Gwarancja ochrony urządzeń (w £ ) 35 000

Cechy fizyczne  
(wys. x szer. x gł.) mm / ciężar jednostki w kg 385 x 70 x 45 / 0,73 kg
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Rozwiązania UPS 
dla instalatorów 
elektrycznych

Back-UPS ES

Najbardziej ekonomiczne rezerwowe zasilanie 
akumulatorowe i ochrona komputerów 
domowych
 Topologia zasilacza UPS z bierną rezerwą oferuje najbardziej 
ekonomiczne rozwiązanie.

  Zakres mocy modeli od 400 VA do 700 VA sprawia, że są one 
odpowiednie dla szerokiej gamy zastosowań. 

  Gniazda z podtrzymaniem akumulatorowym i gniazda tylko z ochroną 
przeciwprzepięciową zapewniają zasilanie i ochronę krytycznych 
odbiorników, a gniazda tylko z ochroną przeciwprzepięciową 
zabezpieczają pozostałe urządzenia. 

 Szeroki wybór gniazd wyjściowych specyficznych dla kraju ułatwia 
instalację. 

  Funkcja zimnego startu umożliwia zasilanie akumulatorowe w czasie 
zaniku zasilania sieciowego. 

  Akumulatory wymieniane „na gorąco” przez użytkownika zapewniają 
zasilanie odbiornika podczas ich wymiany.

Back-UPS ES BE400-FR BE550G-FR BE700G-FR
Dane techniczne

Moc wyjściowa (W/VA) 240/400 330/550 405/700

Nominalne napięcie wejściowe 230 V

Zakres napięcia wejściowego 180 - 266 V

Nominalne napięcie wyjściowe 230 V

Typowy czas podtrzymania 
akumulatorowego (przy 100% 
obciążeniu)

5 min 3 min 3 min

Typowy czas podtrzymania 
akumulatorowego (przy 50% 
obciążeniu)

18 min 12 min 13 min

Wys. x szer. x gł. (mm) 86 x 230 x 285 89 x 224 x 311 89 x 224 x 311

Ciężar (kg) 5,4 kg 6,02 kg 6,93 kg

Rozwiązania UPS 
dla instalatorów 
elektrycznych

Back-UPS
 
RS

Wysokowydajne rezerwowe zasilanie 
akumulatorowe i ochrona komputerów 
firmowych
 Topologia line interactive oferuje wysoką sprawność i niezawodność.
  Automatyczna regulacja napięcia (AVR) gwarantuje ciągłość działania 
w szerokim zakresie napięć wejściowych bez korzystania z energii 
akumulatora, co przedłuża jego żywotność. 

  Zakres mocy modeli od 550 do 1500 VA sprawia, że są one 
odpowiednie dla szerokiej gamy zastosowań. 

  Gniazda z podtrzymaniem akumulatorowym i gniazda tylko z ochroną 
przeciwprzepięciową zapewniają zasilanie i ochronę krytycznych 
odbiorników, a gniazda tylko z ochroną przeciwprzepięciową 
zabezpieczają pozostałe urządzenia. 

  Funkcja zimnego startu umożliwia zasilanie akumulatorowe w czasie 
zaniku zasilania sieciowego. 

  Akumulatory wymieniane „na gorąco” przez użytkownika zapewniają 
zasilanie odbiornika podczas ich wymiany.

  Interfejs użytkownika z wyświetlaczem LCD umożliwiający 
monitorowanie i sterowanie pracą zasilacza.

  Zewnętrzny akumulator dostępny dla modelu o mocy 1500 VA 
umożliwia wydłużenie czasu podtrzymania.

Back-UPS RS BR550GI BR900GI BR1200GI BR1500GI
Dane techniczne

Moc wyjściowa (W/VA) 330/550 540/900 720/1200 865/1500

Nominalne napięcie 
wejściowe 230 V

Zakres napięcia wejściowego 176 - 282 V 176 - 294 V 476 - 294 V 176 - 294 V

Nominalne napięcie 
wyjściowe 230 V

Typowy czas podtrzymania 
akumulatorowego (przy 
100% obciążeniu)

3 min 4 min 7 min 5 min

Typowy czas podtrzymania 
akumulatorowego  
(przy 50% obciążeniu)

12 min 16 min 20 min 16 min

Wys. x szer. x gł. (mm) 192 x 91 x 310 250 x 100 x 382 301 x 112 x 382 301 x 112 x 382

Ciężar (kg) 6,53 kg 11,7 kg 12,8 kg 13,4 kg
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Rozwiązania UPS 
dla instalatorów 
elektrycznych

Smart-UPS 

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania 
w sieciach od poziomu podstawowego 
po możliwość skalowania czasu podtrzymania. 
Idealne rozwiązanie dla serwerów, routerów, 
przełączników, koncentratorów i innych 
urządzeń sieciowych
 Topologia line interactive oferuje wysoką sprawność i niezawodność.
  Automatyczna regulacja napięcia (AVR) gwarantuje ciągłość działania 
w szerokim zakresie napięć wejściowych bez korzystania z energii 
akumulatora, co przedłuża jego żywotność. 

  Zakres mocy modeli od 750 VA do 5 kVA sprawia, że są one 
odpowiednie dla szerokiej gamy zastosowań. 

  Funkcja zimnego startu umożliwia zasilanie akumulatorowe w czasie 
zaniku zasilania sieciowego.

  Akumulatory wymieniane „na gorąco” przez użytkownika zapewniają 
zasilanie odbiornika podczas ich wymiany.

  Interfejs użytkownika z wyświetlaczem LCD we wszystkich  
modelach SMT i SMX umożliwia monitorowanie i sterowanie  
pracą zasilacza UPS.

  Wysokowydajny „tryb zielony” zapewnia dalszą redukcję kosztów 
energii podczas pracy w warunkach stabilnego zasilania. 

Smart-UPS
Nominalne 
napięcie 

wejściowe 
i wyjściowe

Moc 
wyjściowa

 (W/VA)

Zakres 
napięcia 

wejściowego

Przyłącze 
zasilania 

Gniazda 
wyjściowe 
(IEC 320)

Konfiguracja 
wieża 
/szafa 

Typowy czas 
podtrzymania 

akumulatorowego 
(przy 100% 
obciążeniu)

Typowy czas 
podtrzymania 

akumulatorowego 
(przy 50% 

obciążeniu)

wys. x szer. x gł. 
(mm) Ciężar (kg)

SMT750I

230 V

500/750 160 - 285 V

IEC320 C14

(6) C13 wieża 5 min 16 min 161 x 138 x 363 13,18 kg

SUA750RMI2U 480/750 160 - 286 V (4) C13 szafa 6 min 17 min 89 x 432 x 457 21,82 kg

SMX750I 600/750 160 - 286 V
(8) C13

wieża/szafa 12 min 34 min 432 x 89 x 490 22,05 kg

SMT1000I 670/1000 160 - 285 V wieża 6 min 21 min 219 x 171 x 439 18,86 kg

SUA1000RMI2U 640/1000 160 - 280 V (4) C13 szafa 9 min 32 min 89 x 432 x 457 28,18 kg

SMX1000I 800/1000 160 - 286 V
(8) C13

wieża/szafa 8 min 20 min 432 x 89 x 490  22,86 kg

SMT1500I 980/1500 160 - 285 V wieża 7 min 24 min 219 x 171 x 439 24,09 kg

SUA1500RMI2U 980/1500 160 - 286 V (4) C13 szafa 7 min 26 min 89 x 432 x 457 28,64 kg

SMX1500RMI2U 1200/1500 160 - 286 V (8) C13 wieża/szafa 5 min 14 min 89 x 432 x 490 28,64 kg

SMT2200I 1980/2200 160 - 285 V

IEC320 C20
(8) C13 +  
(1) C19

wieża 7 min 24 min  435 x 197 x 544 48,8 kg

SUA2200RMI2U 1980/2200 160 - 286 V
szafa

5 min 16 min 89 x 483 x 660 43,64 kg

SUA2200RMXLI3U 1980/2200 160 - 286 V 7 min 26 min 133 x 483 x 660 60 kg

SUA2200XLI 1980/2200 160 - 286 V wieża/szafa 9 min 26 min 444 x 221 x 495 55 kg

SMT3000I 2700/3000 160 - 285 V wieża 6 min 14 min 435 x 197 x 544 52,5 kg

SUA3000RMI2U 2700/3000 160 - 286 V
szafa

3 min 11 min 89 x 483 x 660 43,64 kg

SUA3000RMXLI3U 2700/3000 160 - 286 V 5 min 15 min 133 x 483 x 660 62,73 kg

SUA3000XLI 2700/3000 160 - 286 V

wieża/szafa

5 min 17 min 444 x 221 x 495 55 kg

SUA5000RMI5U 4000/5000 160 - 286 V listwa 
zaciskowa 9 min 27 min 222 x 483 x 660 97,73 kg

Rozwiązania UPS 
dla instalatorów 
elektrycznych

Smart-UPS Online

Ochrona zasilania z podwójną konwersją 
online o skalowalnym czasie podtrzymania dla 
środowisk o wysokiej gęstości mocy
  Zasilacz pracujący w technologii podwójnej konwersji online 
zapewniającej zasilanie wyjściowe w kształcie idealnej sinusoidy.

  Zakres mocy od 1 do 20 kVA sprawia, że jest on odpowiednim 
rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań. 

  Precyzyjna regulacja napięcia wyjściowego i częstotliwości gwarantuje 
wysoką dostępność. 

  Konfiguracja do montażu w szafie/wolnostojąca umożliwia jego 
stosowanie w różnych środowiskach. 

  Automatyczny tor obejściowy zapewnia bezprzerwowe zasilanie 
odbiornika nawet w przypadku całkowitej awarii zasilacza UPS.

  Zewnętrzne akumulatory dostępne dla wszystkich modeli umożliwiają 
wydłużenie czasu podtrzymania.

  Akumulatory wymieniane „na gorąco” przez użytkownika zapewniają 
ciągłe zasilanie odbiornika podczas ich wymiany.

Smart-UPS 
Online
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Dane techniczne

Moc wyjściowa (W/VA) 700/1000 1400/2000 2100/3000 3500/5000 4200/6000 6400/8000 8000/10 000 12 kW /  
15 kVA

16 kW / 
20 kVA

Nominalne napięcie wejściowe 220/240 VAC 220/230 VAC, 1-fazowe lub 380-400-415 VAC, 3-fazowe

Zakres napięcia wejściowego  
  
(obciążenie 50%/100%)

100 - 280 VAC / 160 - 280 VAC 100 - 275 VAC, 1-fazowe lub 173 - 476 VAC, 3-fazowe / 
160 - 275 VAC, 1-fazowe lub 277 - 476 VAC, 3-fazowe

Przyłącza zasilania IEC320 IEC320 C20

listwa zaciskowa 
3-żyłowa 

(1-faza + N + PE)  
 (IEC C20 dla 

SURTD3000XLI) 

listwa 
zaciskowa 
3-żyłowa 

(1-faza + N 
+ PE)

listwa zaciskowa 3-żyłowa (1-faza + N + PE) lub 5-żyłowa (3-fazy + N + PE)

Nominalne napięcie wyjściowe 220 - 240 VAC (wybierane przez użytkownika)

220 / 230 VAC,  
1-fazowe lub  

380-400-415 VAC,  
3-fazowe  

(konfigurowane przez 
użytkownika)

Gniazda wyjściowe (6) IEC320 C13

listwa zaciskowa 
3-żyłowa  

(1-faza + N + PE) 
 ( (8) IEC C13 dla 
SURTD3000XLI )

listwa zaciskowa 3-żyłowa 
(1-faza + N + PE)  

((8) IEC C13 i (2) IEC 
C19 dla SURTD5000XLI i 

SURT6000XLI )

(1) listwa zaciskowa 3-żyłowa  
(1-faza + N + PE)  
+ (4) IEC320 C13  
i (4) IEC320 C19

1-faza: (1) listwa 
zaciskowa 3-żyłowa  
(1-faza + N + PE)  
i (8) IEC320 C19;  
3-fazy : (1) listwa 

zaciskowa 5-żyłowa  
(3-fazy + N + PE)

Typowy czas podtrzymania 
akumulatorowego (przy 100% 
obciążeniu)

10 min 4 min 14 min 5 min 5 min 7 min 5 min 8 min 5 min

Typowy czas podtrzymania 
akumulatorowego (przy 50% 
obciążeniu)

24 min 14 min 34 min 15 min 16 min 20 min 15 min 22 min 15 min

Karta interfejsu Dostępne wolne gniazdo SmartSlot * (patrz przypis) dla wstępnie zainstalowanej sieciowej 
karty zarządzającej (AP9619 lub AP9631) w modelu SURTD5000XLI i SURT6000XLI

Wstępnie zainstalowana sieciowa karta zarządzająca  
(AP9619 lub AP9631)

wys. x szer. x gł. (mm) 432 x 85 x 483 432 x 85 x 483 432 x 130 x 600 432 x 263 x 663 533 x 432 x 773 

Ciężar (kg) (2U) - 23 kg (2U) - 25 kg (3U) - 55 kg (6U) - 111 kg (12U) - 248 kg
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Rozwiązania UPS 
dla instalatorów 
elektrycznych

Zestawy akumulatorów

Zestawy 
akumulatorów
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Back-UPS

BR1500GI l

BR1500G-FR l

Smart-UPS
SMX750I l
SMX1000I l
SMX1500RMI2U l
SUA2200RMXLI3U l l

SUA2200XLI l l
SUA3000RMXLI3U l l
SUA3000XLI l l

Smart UPS Online
SURT1000XLI l l

SURT1000RMXLI l l

SURT2000XLI l l

SURT2000RMXLI l l

SURT3000XLI-ET l l

SURTD3000XLI l l

SURTD3000RMXLI l l

SURTD5000XLI-ET l l

SURTD5000XLI l l

SURTD5000RMXLI l l

SURT6000XLI l l

SURT6000XLI-ET l l

SURT6000RMXLI l l

SURT8000XLI l l

SURT8000RMXLI l l

SURT10000XLI l l

SURT10000RMXLI l l

SURT15KRMXLI l

SURT20KRMXLI l

l Kompatybilne
l Kompatybilne, kiedy stosowane z SURTRK 
l Kompatybilne, kiedy stosowane z SURTRK2

BR24BPG
Zestaw akumulatorów Back-UPS RS 24 V

SMX48RMBP2U
Zestaw akumulatorów zewnętrznych  
do konfiguracji szafa/wieża  
Smart-UPS X-Series 48 V

SUA48XLBP
Zestaw akumulatorów zewnętrznych  
do konfiguracji wieża/szafa Smart-UPS XL 48 V 

SUA48RMXLBP3U
Zestaw akumulatorów 48 V do zasilacza  
Smart-UPS XL 48 V RM wysokość 3 U 

SURT48XLBP
Zestaw akumulatorów do zasilacza  
Smart-UPS RT 48 V

SURT192XLBP
Zestaw akumulatorów do zasilacza  
Smart-UPS RT 192 V

SURT192RMXLBP
Zestaw akumulatorów do zasilacza  
Smart-UPS RT 192 V RM

SURT192RMXLBP2
Zestaw akumulatorów do zasilacza  
Smart-UPS RT 192 V RM 2-row

Rozwiązania UPS 
dla instalatorów 
elektrycznych

Akcesoria

Akcesoria
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Smart-UPS
SMX2200I l
SUA2200RMI2U l
SUA2200RMXLI3U l
SUA2200XLI l l

SMT3000I l
SUA3000RMI2U l
SUA3000RMXLI3U l
SUA3000XLI l l
SUA5000RMI5U l l

Smart-UPS Online
SURT1000XLI l l

SURT1000RMXLI l l

SURT2000XLI l l

SURT2000RMXLI l l

SURT3000XLI-ET l l l

SURTD3000XLI l l l

SURTD3000RMXLI l l l

SURTD5000XLI-ET l l l

SURTD5000XLI l l l

SURTD5000RMXLI l l l l

SURT6000XLI l l

SURT6000XLI-ET l l

SURT6000RMXLI l l

SURT8000XLI l l

SURT8000RMXLI l

SURT10000XLI l

SURT10000RMXLI

SURT15KRMXLI l

SURT20KRMXLI l

l	Kompatybilne
l Kompatybilne, kiedy stosowane z SURTRK2
l Kompatybilne, kiedy stosowane z SUA031
l Kompatybilne, kiedy stosowane z SURT007
l Wstępnie zainstalowane
l W zestawie

SUA031
Listwa zaciskowa Smart-UPS dla modeli  
SUA 2200/3000/5000

AFTF10KW01
Transformator separujący WW 10 kVA

AFTF20KW01
Transformator separujący WW 20 kVA

SURT001
Transformator separujący  
Smart-UPS RT 3000 VA 230 V 

SURT002
Transformator separujący  
Smart-UPS RT 5000 VA 230 V 

SURT013
Podstawa z kółkami do Smart-UPS RT

SURTRK
Zestaw szyn montażowych Smart-UPS RT  
48,26 cm

SURTRK2
Zestaw szyn montażowych Smart-UPS RT  
48,26 cm dla Smart-UPS RT 3/5/7,5/10 kVA
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Rozwiązania UPS 
dla instalatorów 
elektrycznych

Wydajna trójfazowa ochrona zasilania przed 
przestojami i utratą danych dla zastosowań 
o krytycznym znaczeniu dla działalności
 Szeroki zakres napięcia wejściowego dla wymagających infrastruktur 
elektrycznych.

  Podwójna konwersja online gwarantuje stałą, wysoką jakość zasilania 
i natychmiastowe przełączanie na zasilanie akumulatorowe

 Dostęp od przodu ułatwiający serwisowanie.
 W pełni zintegrowane obejście serwisowe.
 Możliwość pracy równoległej w celu uzyskania nadmiarowości.
  Podwójne wejście zasilania umożliwia podłączenie dwóch niezależnych 
źródeł zasilania i skonfigurowanie systemu z rezerwowym zasilaczem 
UPS celem zapewnienia nadmiarowości dla aplikacji o krytycznym 
znaczeniu.

  Funkcja szybkiego ładowania skraca czasy doładowania.
  Schemat synoptyczny umożliwia bezpośredni dostęp do statusu 
zasilacza UPS. 

  Wyświetlacz obsługujący 19 języków.
  Karta komunikacyjna (AP9630) i usługa uruchomienia dostarczana wraz 
z produktem.

  Montowany na kółkach ułatwiających przemieszczanie i instalację.
  Dostępny w dwóch typach obudów: wąskiej (400 mm) i szerokiej 
(500 mm) zależnie od wymaganej mocy w kVA.

Galaxy 300
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Dane techniczne

Moc wyjściowa (W/VA) 8 kW / 10 kVA 12 kW / 15 kVA 16 kW / 20 
kVA

Nominalne napięcie wejściowe 400 V

Zakres napięcia wejściowego  
 (obciążenie 50%/100%) 340 - 477 V

Nominalne napięcie wyjściowe 230 V 230 V 400 V 400 V 230 V 230 V 400 V 400 V 230 V

Sprawność przy pełnym obciążeniu 92% 93%

Sprawność przy połowicznym 
obciążeniu 89% 90% 91% 92%

Wys. x szer. x gł. (mm)
1300 x 
400 x 
860

1300 x 
400 x 
860

1300 x 
400 x 
860

1300 x 
400 x 
860

1300 x 
400 x 
860

1300 x 
400 x 
860

1300 x 
400 x 
860

1300 x 
400 x 
860

1300 x 
500 x 860

Ciężar (kg) 615 198 615 198 615 198 615 198 615
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Dane techniczne
Moc wyjściowa (W/VA) 16 kW / 20 kVA 24 kW / 30 kVA 32 kW / 40 kVA

Nominalne napięcie wejściowe 400 V

Zakres napięcia wejściowego  
 (obciążenie 50%/100%) 340 - 477 V 380 V, 400 V, 415 V

Nominalne napięcie wyjściowe 230 V 400 V 400 V 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V 400 V

Sprawność przy pełnym obciążeniu 93%

Sprawność przy połowicznym 
obciążeniu 92%

Wys. x szer. x gł. (mm)
1300 x 
500 x 
860

1300 x 
400 x 
860

1300 x 
400 x 
860

1300 x 
500 x 
860

1300 x 
500 x 
860

1300 x 
500 x 
860

1300 x 
500 x 
860

1300 x 
500 x 
860

1300 x 
500 x 
860

Ciężar (kg) 198 615 198 615 198 615 198 615 198

Galaxy 300Rozwiązania UPS 
dla instalatorów 
elektrycznych

Wyposażenie opcjonalne i akcesoria
Szafka akumulatorowa MGE Galaxy 300  
(G3HTBAT1, G3HTBAT2, G3HTBAT3) 
 Dopasowana szafka akumulatorowa umożliwiająca wydłużony czas 
podtrzymania.

    Zawiera: podręcznik instalacji, podręcznik użytkownika.

Pusta szafka na akumulatory MGE Galaxy 300 (G3HTEFBAT)
  Dopasowane do zasilacza UPS puste szafki akumulatorowe 
(IP20 lub IP32), estetyczny wygląd, gotowe do instalacji dowolnego 
rodzaju hermetycznie zamkniętych akumulatorów kwasowo-
ołowiowych.

    Zawiera: podręcznik instalacji, podręcznik użytkownika. 

Zestaw do konfiguracji równoległej MGE Galaxy 300 dla 
2 zasilaczy UPS (nadmiarowość 1+1), usługa uruchomienia 
w godzinach pracy w dni robocze (G3HTPARKITS)
  Przystępna cenowo 3-fazowa ochrona zasilania przed przestojami i 
utratą danych dla zastosowań o krytycznym znaczeniu dla działalności.

    Zawiera: podręcznik instalacji.

Karty komunikacyjne
  Sieciowa karta zarządzająca przejściowa dostarczana z produktem 
(AP9630) dla opcjonalnej karty WEB SNMP AP9635 obsługującej 
dodatkowe funkcje takie, jak protokół Modbus/Jbus przez magistralę 
RS485, teleserwis i czujniki środowiska pracy: temperatury (AP9335T), 
temperatury i wilgotności (AP9335Th), styk bezpotencjałowy wej/wy 
(AP9810).

Podręcznik montażu i instalacji

Zalecane  
wielkości  
wyłączników  
automatycznych

3:3 3:1

kVA 10 15 20 30 40 10 15 20 30

Zasilanie sieciowe C60h-
C-40h

Compact NS 125 E 
4P - TM125D

C60h-
C-40h

Compact NS 125 E 4P 
- TM125D

Wejście obejścia C60h-
C-40h

Compact NS 125 E 
4P - TM125D

Compact NS 125 E 
4P - TM125D

Compact NS 
250 E 2P  
- TM250D

Akumulator NIE DOTyCZy

Wyjście zasilania prądem 
zmiennym

Dobór typu obwodu (N:h lub L) zależy od mocy zwarciowej instalacji. 
Prąd zwarciowy instalacji musi być mniejszy niż maksymalny prąd wyłącznika 

automatycznego na wyjściu.

Należy zainstalować odpowiednie zewnętrzne urządzenia odłączające.

kVA 3:1 
Numer 
modelu

3:3 
Numer 
modelu

Typowy czas 
podtrzymania 

(*)

10 G3hT10K3IB1S 
G3hT10K3IB2S

G3hT10KhB1S 
G3hT10KhB2S

13 min
35 min

15 G3hT15K3IB1S 
G3hT15K3IB2S

G3hT15KhB1S 
G3hT15KhB2S

9 min
33 min

20 G3hT20K3IB1S 
G3hT20K3IB2S

G3hT20KhB1S 
G3hT20KhB2S

12 min
25 min

30 G3hT30K3IB1S 
G3hT30K3IB2S

G3hT30KhB1S 
G3hT30KhB2S

13 min
29 min

40 NIE DOTyCZy G3hT40KhB1S 
G3hT40KhB2S

10 min
20 min

(*) Typowy czas podtrzymania akumulatorowego przy 70% obciążeniu

Zasilacz UPS z wbudowanymi akumulatorami
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Przełączniki ąródeł zasilania 
do montaąu w szafie

Rozwiązania UPS 
dla instalatorów 
elektrycznych

Przełączanie w sekwencji „break before make” (rozłącz przed połączeniem)
Poszczególne bloki przekaźnika znajdujące się poniżej przedstawiają dwa przekaźniki, z których każdy rozłącza 
indywidualną linię (włącznie z przewodem zerowym).

Zasilanie nadmiarowe urządzeń jednofazowych.
ATS AP7721 AP7723
Dane techniczne

Napięcie 230 V

Prąd na wejściu 10 A 16 A

Wysokość obudowy 1 U

Wejście Gniazdo wejściowe IEC C14 Gniazdo wejściowe IEC C20 

Gniazda wyjściowe (12) C13 (8) C13, (1) C19

Pomiar prądu

Wbudowany wyświetlacz

ŹRÓDŁO A

WYJŚCIE

Przekaźniki 
wyjścia

Przekaźniki 
wejścia

ŹRÓDŁO B

Źródło A zasila gniazda, podczas gdy 
źródło B jest odizolowane od systemu.

ŹRÓDŁO A

WYJŚCIE

ŹRÓDŁO B

Oprogramowanie wykrywa, że źródło A 
znajduje się poza zakresem tolerancji 
ustalonej przez użytkownika. Odłączane 
jest zasilanie od źródła 1, następnie 
odłączane wyjście. Cyklem steruje 
wbudowane oprogramowanie.

ŹRÓDŁO A

WYJŚCIE

ŹRÓDŁO B

Zasilone zostają przekaźniki, a zasilanie 
przełączane na Źródło B. Całkowity czas 
przełączania wynosi 8 – 12 ms (typowy).

Przekaźniki 
wejścia

Przekaźniki 
wejścia

Przekaźniki 
wyjścia

Przekaźniki 
wyjścia

Usługi dla 1-fazowych zasilaczy do modelu 
SURT20KVA
Pakiety serwisowe przedłużonej gwarancji umożliwiają rozszerzenie 
gwarancji fabrycznej na okres do sześciu lat. Usługa ta obejmuje 
dedykowaną linię wsparcia technicznego, wysyłkę części zamiennych 
następnego dnia roboczego i jest dostępna w postaci 3-letnich pakietów 
gwarantujących rozszerzoną ochronę i bezpieczeństwo.

Co to jest pakiet serwisowy?
 Usługa w postaci fizycznego produktu.
  Umożliwia dystrybutorom elektrycznym prowadzenie ewidencji stanu 
w taki sam sposób, jak w przypadku zasilacza UPS za pomocą:

    numeru seryjnego,
    numeru rejestracyjnego. 
  Składa się z 16 jednostek magazynowych (SKU), z których każda 
stanowi rozszerzoną gwarancję. 

 Oferta pakietów serwisowych:
    WBEXTWAR1yR-SP-0x: + 1 rok rozszerzonej gwarancji,
    WBEXTWAR3yR-SP-0x: + 3 lata rozszerzonej gwarancji.

Korzyści z pakietów serwisowych dla klienta końcowego
  Dostawa dokumentacji (świadectwa usługi) po zakupie zasilacza UPS. 
  Prawidłowa rejestracja uprawnienia umożliwiająca szybszą obsługę. 
  CD zawierające dodatkowe informacje o gwarancji fabrycznej, zakresie 
prac i dane kontaktowe do serwisu.

  Wysyłka części w następnym dniu roboczym.
 P omoc techniczna.

Korzyści z pakietów serwisowych dla dystrybutorów 
elektrycznych
  Możliwość łatwej maksymalizacji przychodów poprzez rozszerzenie 
sprzedaży o przedłużoną gwarancję.

  Usprawnienie współpracy z APC by Schneider Electric:
   Eliminacja konieczności składania zamówienia bezpośredniej wysyłki,
  Szybsza dostawa do użytkownika końcowego.
  Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za rejestrację produktu, 
co ograniczy zakres prac posprzedażowych i koszty administracyjne 
dystrybutorów elektrycznych APC. Rezultatem jest większe 
zadowolenie klienta. 

Usługi dla Galaxy 300 
Dostępne w momencie sprzedaży produktu.
  Zawarte: 

   Uruchomienie: Zawarte w specyfikacji materiałowej Galaxy 300, 
standardowo dostępne w trakcie dni roboczych,

   Gwarancja fabryczna: 1-roczny serwis w miejscu instalacji obejmujący 
części, robociznę i koszty przejazdu.

  Opcjonalne:
   Przegląd prewencyjny: Sprawdzenie systemu mające na celu 

zapewnienie optymalnego działania,
  Zmiana standardowego harmonogramu przeglądu: możliwość 

aktualizacji harmonogramu przeglądu lub usługi uruchomienia ze 
standardowej opcji 8 godzin przez 5 dni roboczych do 24 godzin przez 
7 dni w tygodniu, 

  Zmiana czasu reakcji: aktualizacja standardowego czasu reakcji 
w okresie obowiązywania gwarancji fabrycznej z następnego dnia 
roboczego do ośmiu lub czterech godzin. Dostępna w wybranych 
lokalizacjach.

UsługiRozwiązania UPS 
dla instalatorów 
elektrycznych

Zadzwoń do nas 
i dowiedz się 
więcej o usługach 
dostępnych 
po zainstalowaniu 
produktu.
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Wsparcie techniczne i sprzedażowe
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