
ODPORÚČANÉ PRODUKTY

• tichá prevádzka
• malé rozmery 
• nízka spotreba energie
• rozšírená správa napájania

VÝHODY

• osobné počítače 
• pokladničné systémy
• audio video zariadenia
• vykurovacie systémy

VYUŽITIE

• na vyžiadanie

REFERENCIE

SoHo segment je rýchlo rastúcim 
trhom, ktorému je venovaná stále 
väčšia pozornosť. Tento sektor zahŕňa 
malé firmy, malé prevádzky, nezávislých 
odborníkov, špecialistov a profesionálov 
často pracujúcich vo svojich domácich 
kanceláriách. Dôležitou súčasťou 
tohto segmentu sú tiež domácnosti 
využívajúce mobilné a zábavné 
zariadenia, mediálne centrá vyžadujúce 
stále vyššiu kvalitu napájania a ochranu 
pred prerušením dodávky elektrickej 
energie.

NÍZKA SPOTREBA ENERGIE
Znižovanie spotreby elektrickej energie a 
úsporné riešenia sú dôležitou súčasťou 
ochrany životného prostredia. Riello 
UPS sú navrhnuté tak, aby dosahovali 
čo najlepšiu energetickú efektivitu 
s čo najnižším dopadom na životné 
prostredie pri súčasne najvyššom 
možnom výkone.

TICHÁ PREVÁDZKA
V kanceláriách a predovšetkým v 
bytoch a domoch je veľmi dôležitá 
tichá prevádzka používaných zariadení. 
Riello UPS využívajú sofistikované 

mikroprocesory schopné znížiť rýchlosť 
ventilátorov v kľudovom režime, 
neobsahuje pohyblivé časti a pre rad 
operácií využíva vysokofrekvenčné prvky.

POKROČILÁ KOMUNIKÁCIA
UPS Riello obsahujú RS232 komunikačné 
porty, umožňujúce manažment a 
komunikáciu s UPS pre zachovanie 
bezpečnosti dát a IT systémov. UPS s LI 
a OL technológiou sú vybavené slotom 
pre príslušenstvo. Ako príslušenstvo je 
možné doplniť ďalšie komunikačné porty 
pre integráciu do manažment systémov. 
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DOMÁCNOSŤ A KANCELÁRIE (SOHO)

SLUŽBY A SERVIS ZÁLOŽNÝCH ZDROJOV UPS

Radi vám poskytujeme široký rozsah služieb. Naše skúsenosti sú podložené mnohoročnou praxou. Servisní technici si pravidelne 
zvyšujú svoje znalosti o novinkách a špecifikách zariadení. Pri servise používame softvér výrobcu a špeciálne meracie prístroje 
požadované výrobcom.

Servisné služby:
Servis UPS, kalibrácia UPS, výmena batérií, výmena chybných dielov za nové originálne náhradné diely a akumulátory, dodávky nových 
záložných zdrojov, opravy a servis všetkých typov porúch UPS.

Pozáručný servis:
Servis, opravy a profylaxie záložných zdrojov robíme v našom servisnom stredisku v Bratislave. V prípade záujmu vám vieme 
zapožičať náhradný záložný zdroj (rovnaký alebo iný s rovnakou kapacitou) na obdobie, počas ktorého je váš zdroj v servise.

Váš záložný zdroj vám vieme opraviť aj mimo otváracích hodín. V takomto prípade nás kontaktujte počas pracovnej doby na čísle: 
+421 2 6353 2691 alebo emailom na adrese dtw@dtw.sk.
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• Softvér PowerShield3 
zaručuje efektívnu  
a intuitívnu správu UPS, 
zobrazujúc najdôležitejšie 
informácie, ako sú napr. 
vstupné napätie, zaťaženie, 
kapacita batérie

• Vykonáva samočinne 
vypnutie všetkých sieťových 
počítačov a uloženie dát  
v stanovenom poradí

• Multi-platformová 
kompatibilita umožňuje 
pomocou TCP/IP protokolu 
komunikovať naprieč 
rôznymi OS z jedného 
miesta

• Umožňuje definovať 
vlastné vypnutie  
a procedúry pri zapnutí, 
čím sa zvyšuje bezpečnosť 
a úspora energie 

• Udržuje užívateľa stále 
informovaného o stave UPS 
a senzorov, lokálne alebo 
prostredníctvom siete

• Je vybavený integrovaným 
SNMP agentom pre správu 
UPS, ktorý umožňuje 
zaslanie všetkých informácií 
vzťahujúcich sa k UPS 
definovaných v MIBe podľa 
RFC 1628

• Je možné ho stiahnuť 
zdarma na  
www.riello-ups.com

• Ideálne riešenie pre 
ochranu domácich 
spotrebičov a systémov  
v malých prevádzkach

• Jednoduchý na inštaláciu  
a prevádzku

• Monitorovací a ovládací 
softvér PowerShield³ 
môže byť použitý na 
riadené vypnutie systémov 
informačných technológií

• ECO LINE funkcia znižuje 
spotrebu energie pri dlhšej 
nečinnosti 

• Kompaktný a ergonomický 
dizajn 

• 5 zásuviek so zálohovaním 
z batérie 

• 3 zásuvky iba s ochranou 
proti prepätiu

• Studený štart – zapnutie 
UPS bez sieťového 
napájania 

• Vymeniteľné batérie 

• USB rozhranie pre 
vzdialené monitorovanie 

• Napájací kábel je súčasťou 
balenia 

• Ochrana pred skratom 

• Automatický reštart – po 
vybití batérie, pri obnovení 
sieťového napájania 

• Ideálne riešenie pre 
ochranu PC a periférií  
v domácnosti  
a kancelárskom prostredí

• Jednoduchý na inštaláciu  
a prevádzku

• Dodávaný so softvérom 
PowerShield³, ktorý 
zabezpečuje bezobslužné 
vypnutie a monitorovanie 
systémov

• Vďaka použitiu 
vysokofrekvenčných 
komponentov a žiadnych 
pohyblivých častí, je UPS 
absolútne nehlučná (0db)

• ECO LINE funkcia znižuje 
spotrebu energie pri dlhšej 
nečinnosti 

• Automatický reštart – po 
vybití batérie, pri obnovení 
sieťového napájania 

• Vďaka svojej veľkosti môže 
byť iDialog umiestnený 
kdekoľvek - na stole, na 
podlahe atď.

• Stabilizácia a filtrácia 
sieťového napájania 
pomocou Line Interactive 
(VI) technológie s AVR 
a filtrov pre potlačenie 
atmosférických porúch 

• Funkcia studeného štartu 
(zapnutie z batérie bez 
sieťového napájania) 

• Vysoká spoľahlivosť  
so vstavanou batériou  
a testovacie funkcie 

• Dodávaný s 2 výstupnými 
káblami 

• USB port 

• Pokročilá, multiplatformová 
komunikácia 
prostredníctvom 
Powershield³ pre všetky 
operačné systémy 
a sieťové prostredia 
(Windows 7, 2008, Vista, 
2003, XP, Linux, Mac OS X, 
Sun Solaris a VMware ESX 
a ďalšie systémy UNIX) 

• Doba zálohovania — 100 % 
/ 70 % / 50 % : 3 / 5 / 10 
minút
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