
komplexné riešenia ochrany napájania 

 Vďaka optimalizácii elektrického návrhu má UPS 5PX energetickú účinnosť až 99%, 

čím znižuje náklady na klimatizáciu a spotrebu elektrickej energie. 

 Účinník má hodnotu 0,9 a UPS 5PX tak dáva vyšší reálny výkon na výstupe. Je schop-

ná napájať viac serverov ako iné UPS s rovnakým zdanlivým výkonom vo VA, ale 

nižším účinníkom. UPS 5PX je kompatibilný so všetkými modernými IT zariadeniami. 

 Pri chode na batérie (režim zálohovanie) poskytuje UPS 5PX vysoko kvalitný priebeh 

výstupného napätia, ktorý je nutný pre všetky citlivé zariadenia, pripojené na jej 

výstup, ako sú servery vybavené PFC (korekcií účinníku). 

 Nový grafický LCD displej poskytuje na jednej obrazovke základné informácie o stave 

UPS a o meraných veličinách (v siedmich jazykoch podľa voľby). K dispozícii sú tiež 

rozšírené možnosti konfigurácie pomocou zrozumiteľných navigačných tlačidiel. 

 Prvýkrát v tomto odbore môže UPS 5PX merať energetickú spotrebu priamo až na 

úrovni spravovaných skupín zásuviek. Hodnoty spotreby v kWh je možné sledovať 

buď na LCD alebo pomocou softvéru Eaton Intelligent Power ® Software 

Suite. 

 Záťažové segmenty sú ovládateľné tak, aby pri výpadku napájanie z elektrickej roz-

vodnej siete bola prednostne odstavená menej dôležitá zariadenia a predĺžila sa doba 

zálohovania z batérie u zariadenia kľúčových. Záťažové segmenty je tiež 

možné spravovať na diaľku a reštartovať zablokovaná zariadenia dátovej siete alebo 

vytvoriť a aktivovať časovej postupnosti ich odstavenie a postupného nabiehaní. 

 UPS 5PX ponúka komunikáciu po sériovom a USB portu. Navyše má zásuvnou pozíciu 

pre voliteľný komunikačný adaptér (vrátane SNMP / Web karty, alebo karty reléových 

kontaktov). Súčasťou dodávky každej UPS je softvérový balíček Eaton Intelligent 

Power ® Software Suite kompatibilný so všetkými významnými OS vrátane virtuali-

začného softvéru, ako je VMware a Hyper-V. 

UPS s mimoriadnou energetickou účinnosťou a funkciami správy  

a meranie spotreby pre IT manažérov 

UPS Eaton 5PX 
1500 - 3000 VA  

Ovládanie  

Výkonnosť a účinnosť 

 UPS 5PX sa dodáva v univerzálnom prevedení pre zástavbu ako do stojanu, tak ako 

tower. Podstavce a zostavy lyžin sú bez príplatku súčasťou dodávky všetkých mode-

lov. 

 UPS má výkonnejšie batérie s dlhšou životnosťou: technológie správy batérie Eaton 

ABM ® využíva modernú techniku trojstupňového nabíjania, ktorá dobíja batérie iba 

vtedy, ak je to potrebné, takže batérie menej korodujú a ich životnosť sa predlžuje až 

o 50%. 

 Batérie možno vymeniť za chodu, bez toho aby bolo nutné odstavovať pripojené za-

riadenia. Pri použití modulu údržby bypassu dodávaného na objednávku je možné za 

chodu dokonca vymeniť celú UPS. 

 Pridaním až štyroch externých, za chodu vymeniteľných, modulov externá batéria je 

tiež možné predĺžiť dobu zálohovania až na jednotky hodín. UPS, pripojené externé 

moduly batérií automaticky detekuje. 

Dostupnosť a prispôsobivosť 



UPS – Eaton 5PX 1500 - 3000 VA  

Príslušenstvo 

Softvérové balíky  

Na ovládanie chránených PC alebo 

serverov (čisté vypnutie) a pre 

vzdialený dohľad a správu UPS. 

 

Komunikačné karty 

WEB/SNMP Komunikačné karty alebo 

karty s bezpotenciálovými kontaktmi. 

Rozvod napájania 

Rôzne druhy základných, spínaných a 

meraných PDU pre rozvod napájania.  

 

Služby 

36 mesačná záruka na UPS, 

24 mesačná záruka na batérie. 

Prislúchajúce služby 

 Uvedenie do prevádzky: spustenie 

Vašej inštalácie podľa špecifikácií 

výrobcu. 

 Možnosť predĺženia záručnej doby 

 Servisné zmluvy: výber 

prispôsobených servisných 

programov. 

 Výmena batérií: optimálne 

spárovanie UPS a batérií. 

 Monitoring batérií: monitoring a 

trvalé analýzy každého prvku. 

 Audity prevádzky: analýzy a 

odporúčania založené na technickom 

prostredí. 
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1 Grafický LCD displej: 

- Prehľadné informácie o stave 

UPS a meraných veličinách 

- Rozšírené možnosti konfigurácie 

- 7 voliteľných jazykov 

2 Kryt pre výmenu batérií 

(výmena za chodu) 

3 1 USB port + 1 sériový port + vstupy 

diaľkového zapnutie / vypnutie diaľkového 

odstavenie (RPO) 

4 konektor modulu externá batéria (EBM) 

5 8 zásuviek IEC 10A + 1IEC 16A 

s meraním spotreby (vrátane 4 

programovateľných zásuviek) 

6 zásuvná pozícia komunikačné karty 

2 
1 

3 
4 

5 
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Technické parametre 

Model 1500 2200 3000 

Výkon (VA/W) 1500 VA / 1350 
W 

2200 VA / 1980 W 3000 VA / 2700 W 

Prevedenie RT2U (tower / 
rack 2U) 

RT2U (tower / rack 2U) RT2U & RT3U 

Elektrické parametre 

Technológia Vysokofrekvenčný Line Interactive (čistá sínusoida, zvyšovanie aj 
znižovanie napätia) 

Rozsahy vstupného napätia a 
frekvencie bez použitia batérie 

160V-294V (nastaviteľné 150V-294V) 47 až 70 Hz (sústava 50 Hz),  
56,5 až 70 Hz (sústava 60 Hz), 40 Hz v režimu s nízkou citlivosťou 

Výstupné napätie a frekvencia 230 V (+6/-10 %) (nastaviteľné 200V / 208V / 220V / 230V / 240V), 50/60 Hz 
+/- 0.1 % (automatická detekcia) 

Pripojenie 

Vstup 1 zásuvka IEC 
C14 (10 A) 

1 zásuvka IEC C20 (16 
A) 

1 zásuvka IEC C20 (16 A) 

Výstupy 8 zásuviek IEC 
C13 (10 A) 

8 zásuviek IEC C13 
(10 A) 

8 zásuviek IEC C13 (10 A) 

Výstupy  1 zásuvka IEC C19 (16 
A) 

1 zásuvka IEC C19 (16 A) 

Diaľkovo ovládané zásuvky 2 skupiny po 2 x IEC C13 (10 A) 

Ďalšie výstupy s HS MBP 4 zásuvky FR/Schuko nebo 3 zásuvky BS alebo 6 zásuviek IEC 10 A alebo 
svorkovnice (verzia HW) 

Ďalšie výstupy s FlexPDU 8 zásuviek FR/Schuko alebo 6 zásuviek BS alebo 12 zásuviek IEC 10 A 

Batérie Typická doba zálohovania pre 50 a 70% zaťaženia 

5PX 19/11 min 15/8 min 14/9 min 

5PX + 1 EBM 90/54 min 60/35 min 66/38 min 

5PX + 4 EBM 285/180 min 210/125 min 213/121 min 

Správa batérie ABM ® a teplotne kompenzovaná metóda nabíjania (voliteľná užívateľom), 
automatický test batérie, ochrana proti hĺbkovému vybitiu, automatická 

detekcia jednotiek prídavných batérií 

Rozhranie 

Komunikačné porty 1 USB port + 1 RS232 sériový port a reléové kontakty (port USB a RS232 
nemôžu byť použité súčasne) + 1 mini svorkovnice pre diaľkove zapnutie a 

vypnutie a pre diaľkové odstavenie (RPO) 

Zásuvná pozícia pre komunikačný 
adaptér 

1 pozícia pre NMC Minislot kartu (súčasť verzii Netpack) alebo NMC 
ModBus/JBus či kontakty/Serial 

Prevádzkové podmienky, štandardy a homologizácia  

Prevádzková teplota 0 až40 °C 

Hlučnosť < 45 dBA < 45 dBA < 50 dBA 

Parametre -Bezpečnosť - EMC IEC / EN 62040-1-1 (Bezpečnosť), IEC / EN 62040-2 (EMC), IEC / EN 
62040-3 (Parametre), 

Homologizácia CE, CB report, TÜV 

Rozmery Ś x H x V /hmotnosť 

Rozmery UPS 441 x 522 x 86,2 
(2U) mm 

441 x 522 x 86,2 (2U) 
mm 

441 x 647 x 86,2 (RT2U) 
mm 441 x 497 x 130,7 

(RT3U) mm 

Hmotnosť UPS 27,6 kg 28,5 kg 38,08(RT2U) - 37,33 
(RT3U) 

Rozmery EBM rovnaké ako 
UPS 

rovnaké ako UPS rovnaké ako UPS 

Hmotnosť EBM 32,8 kg 32,8 kg 46,39 (RT2U) - 44,26 
(RT3U) 

Zákaznícka podpora 

Záručná doba 3 roky na elektroniku, 2 roky na batérie 

* Doba zálohovania je uvedená pre účinník 0,7 doba zálohovania je približná a môže sa meniť podľa pripojených zariadení,  
konfigurácie, veku batérie, teploty, atď. 

Typové čísla 1500 1500 Netpack * 2200 2200 Netpack * 3000 (RT3U) 3000 Netpack * (RT2U) 

UPS 5PX1500iRT 5PX1500iRTN 5PX2200iRT 5PX2200iRTN 5PX3000iRT3U 5PX3000iRTN 

EBM 5PXEBM48RT 5PXEBM48RT 5PXEBM48RT 5PXEBM48RT 5PXEBM72RT3U 5PXEBM72RT2U 

* Vo verziách Netpack je NMC karta (Network Management Card) štandardne súčasťou dodávky. 
 

Modely 


