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Nepřerušitelný zdroj napájení 3 - 30 kVA

GE imagination at work



Již více než jedno století udává společnost GE směr 
svými pokrokovými technologiemi a průkopnickými 
iniciativami zaměřenými na kvalitu a pomáhá 
napájet elektřinou doslova celý svět. Na této cestě 
si GE díky vývoji a dodávkám vyspělých produktů a 
nekompromisních služeb vybudovala pozici vedoucího 
dodavatele řešení pro napájení kritických aplikací.

Pro přemostění mezery mezi tradiční veřejnou 
elektrickou sítí a potřebami současných obchodních 
procesů nabízí GE kompletní portfolio produktů a 
služeb pro kritické aplikace s vysokými nároky na 
kvalitu napájení, od stolních UPS jednotek až po složité 
napájecí systémy a od základní údržby UPS a baterií 
až po komplexní servisní kontrakty pokrývající veškeré 
aspekty vašeho systému zajištění kvalitního napájení.

U nás v GE máme jednoduchý cíl: nikdy nedopustit, aby 
kvalita napájení omezila naše zákazníky na cestě za 
úspěchem. Proto je v GE vše podřízeno snaze neustále 
vyvíjet a dodávat 

UPS technologie pro digitální svět



Síla GE
GE je společnost zabývající se různorodými technologiemi a 
službami, které našim zákazníkům pomáhají v práci a zvyšují 
kvalitu jejich života. Ať se jedná o letecké motory, generátory, 
finanční služby, lékařskou zobrazovací techniku, televizní programy 
nebo vývoj plastů. GE působí ve více než 100 zemích a zaměstnává 
více než 315 000 pracovníků po celém světě.

Počátky společnosti sahají až k Thomasovi A.Edisonovi, který v 
roce 1878 založil společnost Edison Electric Light Company. V 
roce 1892 vznikla sloučením společností Edison General Electric 
Company a Thomson-Houston Electric Company společnost 
General Electric Company. GE je jedinou současnou společností 
zapsanou v Dow Jonesově průmyslovém indexu, která byla také 
součástí původního indexu z roku 1896.

Společnost GE je hrdá na bohaté úspěchy při uvádění špičkových 
produktů na trh, na dosažený stupeň trvalého růstu, pevné 
vztahy se strategickými zákazníky, a na celkovou všestrannost a 
obsáhlost svého produktového portfolia. GE je odhodlána udržet 
si vedoucí pozici ve všech čtyřech oblastech své široké působnosti 
(Six Sigma, Globalization, e-Business/Digitization a Services) a 
docílit maximálních výsledků při respektování hodnot, které jsou 
srdcem našeho podnikání -  představivost, řešení, budování a 
vedení.

UPS technologie
GE je společnost s vedoucím postavením na 
poli ochrany kritických napájení. Divize UPS 
Product Technology navrhuje, vyrábí a dodává 
špičkové produkty pro kvalitní napájení a 
související softwarové produkty, díky který 
mohou společnosti po celém světě těžit z 
výhod zabezpečeného a snadno ovladatelného 
napájení.

Chraňte své kritické aplikace s vysokými 
nároky na napájení pomocí UPS společnosti 
GE (výkony od 350 VA až do 4 MVA). S využitím 
nejmodernějších technologií vyvinula společnost 
GE výjimečné UPS nabízející vysokou spolehlivost 
a maximální aplikační flexibilitu.

Řešení napájení vyvinutá společností GE ochrání 
vaše kritická zařízení před jakýmikoli výkyvy v 
napájení a vy se budete moci plně soustředit 
na hlavní cíle vašeho podnikání. Svěřte své 
potřeby spojené s napájením kritických aplikací 
společnosti GE - společnosti s více než stoletou 
tradicí v zajišťování spolehlivého a kvalitního 
napájení.



Digital Energy™ LP Series
Nepřerušitelné zdroje napájení
3 - 30 kVA

Digital Energy™ LP Series zajišťuje ochranu 
kritického napájení v řadě různých aplikací.
Řada LP Series nabízí snadnou instalaci a 
údržbu a je optimalizovaná pro kancelářské 
prostředí. Robustní design je také vhodný pro 
tradičnější průmyslové aplikace. Výkon i míru 
spolehlivosti zařízení lze snadno navýšit přidáním 
dalších jednotek a vytvořením redundantního 
systému, ve kterém jsou všechna místa možného 
selhání vzájemně jištěna. Toho je dosaženo 
prostřednictvím unikátní GE technologie RPA™ 
(Redundantní Paralelní Architektura).

Modely LP Series jsou navrženy jako skutečné 
VFI dvojkonverzní online inteligentní UPS, vhodné 
pro náročné aplikace. VFI koncept (Voltage and 
Frequency Independent – výstup UPS je nezávislý 
na napětí a frekvenci vstupu) zajišťuje maximální 
úroveň ochrany i za nejobtížnějších podmínek.



aplikace

• Výpočetní a datová centra
• Call centra
• Zařízení kontroly výrobních procesů
• Zdravotní a lékařská zařízení
• Dopravní infrastruktura
• Bezpečnostní systémy
• Finanční instituce
• Pevné a mobilní hlasové a datové služby

Vyspělý management baterií SBM (Superior 
Battery Management)

• Automatické testy baterií pomáhají předcházet 
„překvapením“

• Kalibrační test baterií umožňuje sledovat 
stárnutí baterií

• Teplotní kompenzace zabraňuje přebíjení
• Hodnota napětí, při které je ukončeno vybíjení, 

závisí na připojené zátěži. Tato funkce spolu 
s vypínáním při nulové zátěži zabraňují 
hlubokému vybití baterií

- Žádná překvapení
- Prevence škod
- Prodloužení životnosti baterií

přednosti a výhody

• Nízké zkreslení vstupního proudu a velký 
vstupní účiník eliminují potřebu nákladných 
filtrů nebo předimenzování generátoru

• Malý půdorys a kolečka pro snadnou 
manipulaci

• Vyspělá technologie umožňující tichý provoz
• Velký výstupní účiník umožňuje optimální 

dimenzování UPS
• Nízké zkreslení výstupního napětí
• Vyspělý management baterií SBM (Superior 

Battery Management)
• ECO režim umožňuje automatickou úsporu 

energie v případě stabilního napájení ze sítě

kompletní řada

• LP 11
 Jednofázový vstup / jednofázový výstup
 3, 5, 6, 8, 10 kVA
 (k dispozici také 5-10 kVA s třífázovým vstupem)
• LP 31
 Třífázový vstup / jednofázový výstup
 8, 10, 15, 20 kVA
• LP 33
 Třífázový vstup / třífázový výstup
 10, 20, 30 kVA

plná funkčnost

• Vícejazyčný LCD, snadná obsluha
• Vynikající chování v případě přetížení, odolnost i 

v těch nejtěžších podmínkách
• Funkce studeného startu (spuštění nevyžaduje 

napájení ze sítě)
• Manuální bypass integrovaný v UPS
• UPS vybavena sériovým portem RS232 
• Vhodnost pro kancelářské prostředí
• Lze použít jako frekvenční měnič

volitelné vybavení

• Zásuvná SNMP karta umožňující síťovou 
integraci

• Beznapěťové alarmové kontakty
• Bateriové sady pro prodloužení doby 

zálohování
• Redundantní Paralelní Architektura RPA™



RPA™
Redundantní Paralelní Architektura™

GE nabízí unikátní technologii nazvanou Redundantní Paralelní Architektura (RPA), která umožňuje 
paralelní spojení UPS modulů a dosažení skutečné redundance. RPA nevyžaduje žádnou externí 
elektroniku nebo spínače pro kontrolu UPS modulů v paralelním systému. Jeden z modulů v systému 
přebírá vedoucí roli, ale i ostatní moduly umožňují přístup ke všem řídícím parametrům. V případě 
selhání některé z UPS jednotek je zátěž automaticky přerozdělena mezi zbylé jednotky. V případě 
selhání řídící UPS převezme automaticky její roli další UPS. RPA systémy jsou konstruovány tak, aby 
byla všechna možná místa selhání vzájemně jištěna, a poskytují tak maximální stupeň ochrany 
kritických zátěží.

Řada jiných takzvaných redundantních UPS řešení má jeden významný nedostatek, kterým jsou 
kritické komponenty nezajištěné redundancí. RPA technologie zajišťuje kompletní redundanci všech 
kritických komponentů a v celém systému není jediné místo, které by v případě selhání nebylo 
jištěno redundantním prvkem. RPA technologie umožňuje expanzi systému nejen za účelem navýšení 
kapacity, ale také zvýšení spolehlivosti napájení kritických zátěží. Pro kritické aplikace s vysokými 
nároky na napájení zajišťuje RPA technologie skutečnou redundanci a nejvyšší stupeň spolehlivosti.

• RPA konfigurace nabízí kompletní redundanci 
všech kritických komponentů a umožňuje 
paralelní spojení až čtyřech jednotek pro 
zajištění vyšší výkonové kapacity. Zaručuje 
vynikající dynamické chování založené na 
sdílení výstupního napětí připojenými zátěžemi. 
Tak je zajištěna maximální spolehlivost a 
dostupnost kritických aplikací

• Modulární design umožňuje postupné 
rozšiřování systému. Případné budoucí potřeby 
tak lze naplnit bez nutnosti přerušovat napájení 
kritických zátěží nebo je přepínat na bypass

• Snadná instalace a údržba

• Škálovatelný design umožňuje efektivní 
využití kapitálu

• Peer-to-Peer architektura, kdy libovolná UPS 
může být „řídící jednotkou“, zaručuje systém 
bez kritických míst

síť

zátěž



Řešení konektivity
Vyšší dostupnost systému a ochrana procesů

Software pro ochranu aplikací
Hlavní funkcí tohoto GE software je ochrana dat a operačního 
systému. JUMP DataShield™ snižuje riziko ztráty dat a havárií 
systému. Software poskytuje nástroje pro správu událostí a 
vypínání počítačového vybavení pro všechny důležité operační 
systémy. Struktury s architekturou klient-server, stejně jako 
prostředí integrující zařízení různých dodavatelů a různé 
počítačové platformy, jsou spravovány prostřednictvím síťových 
komunikačních protokolů na bázi SNMP.

Software pro správu
Tento GE software nabízí přímý přístup ke vzdáleným UPS a aktivní 
management každé UPS ve vícečlenné konfiguraci pro zajištění 
efektivního a kvalitního a spolehlivého napájení. 
Správce sítě nebo technik může využít JUMP Manager™ k 
monitorování a kontrole lokálních nebo vzdálených UPS a zařízení 
a procesů jimi chráněných.
K tomuto účelu se obvykle používá SNMP připojení, přímá sériová 
linka nebo připojení prostřednictvím modemu. UPS je také možné 
monitorovat na internetu pomocí systému GE IRIS System.

Softwarové produkty GE určené pro UPS
• Software pro ochranu dat spolupracující s řadou operačních 

systémů.
• Software pro správu UPS, včetně integračních prvků
• Vzdálený monitoring a diagnostické služby založené na 

webovém prostředí

Služby pro napájení kritických aplikací
Ať jste rozsáhlá společnost s mnoha pracovišti nebo vlastník 
malého lokálního podniku, s GE máte jistotu nepřerušeného 
kvalitního a spolehlivého napájení, které je zárukou hladkého 
chodu vašich aktivit. GE nabízí ucelené portfolio služeb pro kvalitní 
napájení, včetně:

• Instalace a spuštění UPS, rozšíření systému, náhradních dílů a 
servisu na pracovišti zákazníka.

• Instalace, správy a údržby baterií
• Uzemnění napájení
• Harmonické analýzy
• Vzdáleného monitoringu a diagnostiky
• Globálního preventivního servisu a oprav
• Školení

JUMP Manager

IRIS



Technické specifikace

Czech
GEA-D 1016 CZ CE

GE imagination at work

© General Electric Company, USA
Všechna práva vyhrazena (11/05)
Reprodukce povolena jedině s písemným svolením GEx

Váš distributor: Výrobce:

GE Consumer & Industrial SA

Via Cantonale 50

6595 Riazzino (Locarno)

Švýcarsko

T +41 (0) 91 850 51 51

F +41 (0) 91 850 51 44

E gedeinfo@ge.com

Navštivte nás na:

www.gedigitalenergy.com

Model

Výkon (kVA / kW)

Baterie (V/Ah)

Typická doba zálohování

50 / 100% zátěž (min.)

Skříň

Čistá váha včetně baterií (kg)

Vstupní napětí (Vac)

Vstupní účiník

Vstupní frekvence (Hz)

Výstupní napětí (Vac)

Regulace výstupního napětí

Výstupní frekvence (Hz)

Prostředí

Vlhkost

Provozní teplota prostředí

Hlučnost

Bezpečnostní normy

Stupeň ochrany

EMC normy

ECO režim

SBM**

Zrychlené nabíjení

Beznapěťové kontakty

RS232

RPA (volitelně)

Zásuvná SNMP karta (volitelně)

Rozšíření baterií (volitelně)

Ochrana proti napájení do sítě

Samostatný bypass vstup

JUMP DataShield™

JUMP Manager™ (volitelně)

IRIS (volitelně)

LP 3-11

3/2.4

Změna technických parametrů bez předchozího upozornění 

220/230/240 (uživatelsky nastavitelné)

+/- 1%

IP20 (IEC 60529)

95% nekondenzující

0 - 40 °C  (32 - 104 °F)

40-55 dB(A) v závislosti na zatížení a teplotě

EN 50091-1; EN 60950; IEC 950

IP20

EN 50091-2 / IEC 62040-2

LP 5-11/ LP 6-11/ LP 8-11/ LP 10-11/ LP 8-31 LP 10-31 LP 15-31 LP 20-31 LP 10-33 LP 20-33 LP 30-33

LP 5-31T LP 6-31T LP 8-31T LP 10-31T

5/4 6/4.8 8/6.4 10/8 8/6.4 10/8 15/12 20/16 10/10 20/20 30/30

144/7

25/10

A

85

172-285

.99

40-70

240/7

20/8

A/B*

115/185*

.99

40-70

240/12

29/11

C/D*

165/270*

.99

40-70

240/12

22/8

C/D*

170/275*

.99

40-70

2x240/7

35/14

E

240

300-470

.95

45-65

50/60

2x240/7

25/10

E

240

300-470

.95

45-65

2x240/14

30/13

E

345

300-470

.95

45-65

2x240/14

25/10

E

350

300-470

.95

45-65

2x240/7

26/10

F

247

324-478

.98

45-65

2x240/14

26/10

F

372

324-478

.98

45-65

2x240/21

26/10

G

520

324-478

.98

45-65

240/7

25/10

A/B*

110/180*

172-285/

340-470*

.99

40-70

172-285/

340-470*

172-285/

340-470*

172-285/

340-470*

380/400/415 (uživatelsky nastavitelné)















volitelně/*















































































































































































































































volitelně volitelně volitelně volitelně volitelně

volitelně volitelně/* -/* -/*

volitelně volitelně volitelně

*   = LP-11/ LP-31T respektive

** = Superior Battery Management

skříň (VxŠxH, mm)

A: 537 x 313 x 590 D: 995 x 313 x 720 G: 1310 x 660 x 780

B: 855 x 313 x 590 E: 1190 x 410 x 890

C: 680 x 313 x 720 F: 1310 x 500 x 780

LPX-11 = Jednofázový vstup / jednofázový výstup

LPX-31 = Třífázový vstup / jednofázový výstup

LPX-33 = Třífázový vstup / třífázový výstup

 X = kVA výkon

 T = Transformátor


