
Smart-UPS On-Line 
230 V 
Jednofazowe zasilacze UPS z jednostkowym 
współczynnikiem mocy, podwójną konwersją online 
i zaawansowanymi funkcjami zarządzania

Zasilacze Smart-UPS On-Line™ zapewniają ochronę z podwójną konwersją online 
w środowiskach serwerów o wysokiej gęstości mocy, sieciach głosowych i przesyłu danych, 
laboratoriach medycznych i przemyśle. Smart-UPS On-Line o mocy od 5 do 10 kVA oferowane 
są w wersjach do montażu w szafie lub w obudowie wolnostojącej. Modele o mocy 6, 8 i 10 kVA 
z jednostkowym współczynnikiem mocy wyjściowej zapewniają podtrzymanie energochłonnych 
serwerów blade lub szaf z dużą liczbą urządzeń. Gdy wymagane są czasy podtrzymania mierzone 
w godzinach, a nie minutach, możliwe jest skonfigurowanie zasilaczy Smart-UPS On- Line 
z dodatkowymi modułami akumulatorowymi i zapewnienie ciągłości zasilania systemów 
o krytycznym znaczeniu. 

Dołączone do zasilaczy oprogramowanie zarządzające PowerChute™ Network Shutdown 
zapewnia niekontrolowane lecz bezpieczne zamykanie sieciowych systemów operacyjnych. 
Wszystkie modele zawierają wbudowaną kartę sieciową do zdalnego zarządzania. 
Wszystkie modele z rodziny Smart-UPS On-Line to bardzo wartościowe rozwiązania dla klientów 
o zaawansowanych wymaganiach w zakresie zasilania, takich jak konieczność pracy w szerokim 
przedziale napięć, precyzyjnej regulacji napięcia wyjściowego, częstotliwości, zapewnienia 
obejścia wewnętrznego i korekcji współczynnika mocy obciążenia. 

Uniwersalny zasilacz UPS stworzony, by sprostać  
najtrudniejszym w świecie warunkom zasilania.



Smart-UPS On-Line
Najwyższy w branży współczynnik mocy 
Wersja do montażu w szafie i wolnostojąca SRT o mocy 5 - 10 kVA

Najwyższa w swojej klasie gęstość 
mocy:  
Wyższa moc rzeczywista w Watach, 
współczynnik mocy na poziomie 
0,9 w modelach 5 KVA, o wartości 
1 w modelach 6 - 10 kVA

Wysokowydajny tryb energooszczędny   
Zasilacze UPS osiągają sprawność 
na poziomie 98%, co przekłada się 
na oszczędność energii elektrycznej 
i kosztów bez szkody dla wydajności 
lub niezawodności.

Wyświetlacz graficzny LCD 
z wielokolorowym podświetlaniem 
Intuicyjny interfejs podaje szczegółowe 
i precyzyjne informacje o pracy zasilacza 
oraz umożliwia konfigurację urządzenia

Inteligentne zarządzanie akumulatorem:  
Ładowanie akumulatorów dostosowane 
do temperatury wydłuża czas eksploatacji, 
a zaawansowany algorytm oblicza 
zalecaną datę wymiany. Zasilacz UPS 
informuje użytkownika o dacie wymiany 
i automatycznie wykrywa instalację 
dodatkowych pakietów akumulatorów.

Wbudowany miernik zużycia energii  
Zasilacz dokonuje pomiaru zużycia energii 
i wyświetla efektywność w różnych trybach 
pracy ułatwiając monitorowanie poboru 
prądu elektrycznego.

Praca bez akumulatora  
Możliwość natychmiastowej ochrony 
podłączonego sprzętu po przywróceniu 
zasilania sieciowego

Trzyletnia gwarancja na podzespoły 
elektroniczne  
Dodatkowy rok ochrony gwarancyjnej 
dla układów elektronicznych zapewnia 
bezpieczeństwo użytkownika
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Standardowe właściwości
Wbudowana karta do zarządzania 
za pośrednictwem sieci z funkcjami 
monitorowania parametrów środowiska  
Zdalne monitorowanie i sterowanie 
parametrami zasilacza UPS oraz środowiskiem 
pracy przez sieć Ethernet. Wbudowana 
karta sieciowa umożliwia użycie SmartSlotTM 
do innych akcesoriów komunikacyjnych

Zarządzanie przełączaniem gniazd  
Funkcja sterowania zasilaniem odbiorników 
niezależnie od głównego zasilacza UPS. 
Umożliwia:

• Restart zawieszonych urządzeń bez 
ponownego uruchamiania  zasilacza UPS

• Sekwencyjne włączanie/wyłączanie
• Opóźnione sekwencyjne włączanie/

wyłączanie zasilania mniej istotnych 
odbiorników na podstawie monitorowanych 
parametrów: praca na podtrzymaniu 
akumulatorowym, pozostały czas 
podtrzymania akumulatorowego, przeciążenie

• Harmonogramy wyłączania odbiorników 
w celu oszczędzania energii

Awaryjny wyłącznik zasilania (EPO) 
Zdalne wyłączanie zasilacza UPS w razie 
pożaru lub innej awarii. Zasilacz UPS obsługuje 
styki bezpotencjałowe: normalnie otwarte (NO) 
lub normalnie zamknięte (NC)

Porty komunikacyjne  
Szeregowy, USB, Ethernet i SmartSlot 
do obsługi kart sieciowych

Protokoły komunikacyjne 
Modbus, USB, HTTP, SNMP i Telnet 

Przyłącza zasilania 1:1, 3:1  
Możliwość zasilania na wejściu 1- lub 
3-fazowego (tylko modele 230 V, 8 kVA i 10 kVA)

Podwójne wejście zasilania  
z sieci elektrycznej  
Umożliwia podłączenie dodatkowego źródła 
zasilania do obejścia zasilacza UPS (230 V, 
tylko modele 8 kVA i 10 kVA)

Właściwości opcjonalne

Smart-UPS On-Line
Stabilność działania dzięki najczęściej instalowanej 
na świecie jednofazowej ochronie zasilania 
z technologią podwójnej konwersji
Wersja do montażu w szafie i wolnostojąca SRT o mocy 5 - 10 kVA
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Karty do zarządzania
AP9630: Karta zarządzająca Network 
Management Card z oprogramowaniem 
PowerChute Network Shutdown

AP9631: Karta zarządzająca z 
oprogramowaniem PowerChute Network 
Shutdown i funkcjami zarządzania 
środowiskiem pracy

AP9335TH: Czujnik temperatury 
i wilgotności APC™ 

AP9810: Interfejs bezpotencjałowych 
styków we/wy APC

Pakiety akumulatorów
SRT192BP: Pakiet akumulatorów APC 
Smart-UPS SRT 192 V, 5 kVA i 6 kVA 

SRT192RMBP: Pakiet akumulatorów 
APC Smart-UPS SRT 192 V, 5 kVA 
i 6 kVA RM

SRT192BP2: Pakiet akumulatorów APC 
Smart-UPS SRT 192 V, 8 kVA i 10 kVA

SRT192RMBP2: Pakiet akumulatorów 
APC Smart-UPS SRT 192 V, 8 kVA 
i 10 kVA RM  

SRT002: Przewód przedłużający APC 
Smart-UPS SRT, dł. 15 stóp do pakietu 
akumulatorów  192 V DC, 5 i 6 kVA UPS

SRT003: Przewód przedłużający APC 
Smart-UPS SRT, dł. 15 stóp do pakietu 
akumulatorów 192 V DC, 8 i 10 kVA 

Zestawy szyn
SRTRK2: Zestaw szyn APC Smart-UPS 
SRT 19" dla zasilacza Smart-UPS SRT 
5/6/8/10 kVA

AP9625: Zestaw montażowy do stelaża 
dwu-słupkowego 

Przyłącze stałe
SRT001: Listwa zaciskowa APC 
Smart- UPS SRT, 5 kVA 

Transformatory
SURT002: Transformator separujący 
Smart-UPS RT 5000 VA, 230 V 

APTF10KW01: Transformator separujący 
APC WW 10 kVA

Panele obejścia serwisowego
SBP6KRMI2U: Panel obejścia 
serwisowego APC, 230 V; 50 A;  
MBB; przyłącze stałe; wyjście: 4 gniazda  
IEC®-320 C19 

SBP10KRMI4U: Panel obejścia 
serwisowego APC, 230 V; 100 A; 
MBB; przyłącze stałe; wyjście 8 gniazd 
C13 i 2 gniazda IEC-320 C19

Inne
SURT013: Wózek na sprzęt SURT 

Kasety zamiennych akumulatorów
APCRBC140 

Wyświetlacz online zasilacza Smart-UPS  

Wyświetlacz LCD  
Precyzyjnie informuje w czasie rzeczywistym 
o statusie zasilacza UPS. Umożliwia dostęp 
do podstawowych i zaawansowanych funkcji. 

Status zasilacza UPS (przewijany):
• Napięcie wyjściowe
• Napięcie zasilania
• Częstotliwość wyjściowa
• Czas podtrzymania
• Obciążenie
• Stan akumulatora
Sterowanie:
• Ustawieniami zasilacza UPS i grupą gniazd
• Obejściem

Konfiguracja:
• Napięcia i częstotliwości wyjściowej
• Języka, jasności i kontrastu wyświetlacza
• Poziomu głośności alarmu
• Adresu IP 

Testy i diagnostyka:
• Inicjuje test akumulatora i kalibracji czasu 

podtrzymania

Informacje:
• Numer seryjny zasilacza UPS, numer katalogowy 

akumulatora
 • Data instalacji i zalecanej wymiany akumulatora

AP9631:  
Karta do zarządzania

Pakiety akumulatorowe

Standardowe właściwości

Akcesoria
Intuicyjny i prosty w obsłudze wyświetlacz UPS wyświetla 
zrozumiałe i dokładne informacje na temat statusu 
zasilacza UPS w wielu językach 

Kolor podświetlenia ekranu:
Żółty: Wskazuje warunki pracy wymagające uwagi użytkownika

Czerwony: Wskazuje alarm zasilacza UPS wymagający 
natychmiastowej interwencji użytkownika Zestawy szyn

Szacowany czas podtrzymania przy 50%/100% 
obciążenia znamionowego (w min.)

UPS
50%/100%  
obciążenia

SRT5K
(2250 W/4500 W)

SRT6K
(3000 W/6000 W)

SRT8KXLI
(4000 W/8000 W)

SSRT10K
(5000 W/10000 W)

Wbudowany  
akumulator 11,8/4 8,7/2,5 14,54/5,24 11,5/3,8

1 pakiet  
akumulatorów 46,2/20,5 36/15,5 34,50/14,71 28/11,6

2 pakiety  
akumulatorów 83/38 65,2/29,4 55,43/24,63 45,3/19,8

3 pakiety  
akumulatorów 121/56,4 95,5/43,8 77,0/34,84 63,1/28,2

4 pakiety  
akumulatorów 160,4/75,1 126,6/58,6 99,07/45,33 81,3/36,8



Smart-UPS On-Line SRT 5 kVA – 10 kVA
Specyfikacja techniczna

Właściwości SRT5 KXLI
SRT5KRMXLI

SRT6KXLI
SRT6KRMXLI

SRT8KXLI
SRT8KRMXLI

SRT10KXLI
SRT10KRMXLI

Wyjście
Moc znamionowa 5000 VA/4500 W 6000 VA/6000 W 8000 VA/8000 W 10000 VA/10000 W

Znamionowe napięcie wyjściowe 230 V (220 V, 240 V konfigurowane przez użytkownika)

Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz ± 3 Hz  
(autodetekcja)

50/60 Hz ± 0,1 Hz  
(konfigurowane przez użytkownika)

Topologia Podwójna konwersja online

Sprawność przy pełnym obciążeniu (typowa) 94%

Sprawność trybu oszczędnego przy pełnym 
obciążeniu (typowa) 98%

Gniazda wyjściowe (przełączane grupy) 6 gniazd IEC 320 C13 
4 gniazda IEC 320 C19

6 gniazd IEC 320 C13, 4 gniazda IEC 320 C19, 
 wbudowane 3-żyłowe (1 faza + N + G)

Wejście
Znamionowe napięcie wejściowe 230 V (220 V, 240 V konfigurowane przez użytkownika)

Zakres napięcia wejściowego (pełne obciążenie) 160 – 275 V (100 – 275 V)

Częstotliwość na wejściu 40 – 70 Hz, autodetekcja

Typ gniazda wejściowego Przyłącze stałe 3-żyłowe (1 faza+N+G)
Przyłącze stałe 3-żyłowe (1 faza+N+G)
Przyłącze stałe 5-żyłowe (3 fazy+N+G)

Akumulatory i czasy podtrzymania
Typ akumulatora Bezobsługowe szczelne baterie ołowiowo-kwasowe z elektrolitem w postaci żelu

Typowy czas podtrzymania akumulatorowego  
przy połowicznym obciążeniu (w min) 11,8 8,7 14,8 11,5

Typowy czas podtrzymania akumulatorowego 
przy pełnym obciążeniu (w min)  4 2,5 5,3 3,8

Akumulator wymienny (liczba) APCRBC140 (1) APCRBC140 (2)

Pakiety akumulatorów (wersja wolnostojąca/ 
do montażu w szafie) SRT192BP/SRT192RMBP SRT192BP2/SRT192RMBP2

Komunikacja i zarządzanie

Porty komunikacyjne RJ-45 ze wskaźnikiem LED statusu (10/100 Base-T),  
szeregowy (RJ45), USB (typ B) i SmartSlot

Panel sterowania Wysokiej rozdzielczości wyświetlacz LCD

Awaryjny wyłącznik zasilania (EPO) Tak (styki NO/NC)

Wbudowana sieciowa karta zarządzająca 
z monitorowaniem warunków środowiska pracy Tak

Cechy fizyczne
Wysokość 3 U 4 U 6 U 6 U

Maksymalna wysokość (wersja do montażu w szafie) 130 mm 174 mm 263 mm 263 mm

Maksymalna szerokość (wersja do montażu w szafie) 432 mm 432 mm 432 mm 432 mm

Maksymalna głębokość (wersja do montażu w szafie) 719 mm 719 mm 715 mm 715 mm

Ciężar netto 54,5 kg 60 kg 112 kg 112 kg

Normy, atesty i gwarancja
Zgodność z przepisami CE, VDE, C-tick, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, IEC 62040-2 wersja 2005, IEC 60950

Gwarancja 3 lata na podzespoły elektroniczne / 2 lata na akumulator
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