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VH Series 700 VA, 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA & 3000 VA

UPS ady VH spole nosti ř č GE Digital Energy™ je pravá 
VFI (nap tí a frekvence nezávislé na vstupu) onlineě  
dvoukonverzní, inteligentní a vysoce výkonná UPS 
ur ená pro ochranu všech kritických aplikací. Tato adač ř  
UPS s unikátním bypassem odolným proti poruše nabízí 
u ivateli maximální zabezpe ení a spolehlivé napájení.ž č

UPS ady VH jsou navr eny také tak, aby umo ovalyř ž žň  
maximální flexibilitu stanovišt . Vě  atraktivním moderním 
designu umo ujícím samostatnou instalaci nebožň  
instalaci do 19“ stojanu se m e UPS dokonaleůž  
p izp sobit pot ebám a konfiguraci vaší sít . Baterieř ů ř ě  
jsou klí ovou sou ástí ka dého UPS systému. Unikátníč č ž  
systém správy baterií Superior Battery Management 

spole nosti GE zajistí, e bude tato klí ová sou ást zač ž č č  
všech okolností maximáln  chrán na. A kdy  je t ebaě ě ž ř  
baterie vym nit, je tato procedura snadná, bezpe ná, aě č  
lze ji provést bez nutnosti odpojení kritických zát í.ěž

Pro ú ely komunikace je VH Series standardnč ě 
vybavena USB portem a rozhraním s kontakty. Jako 
volitelná výbava je k dispozici snadno instalovatelná 
karta rozhraní s RS232, USB a reléovými kontakty. 
K dispozici je také volitelná SNMP karta. Provoz ve 
vzdálených nebo bezobslu ných stanovištích lzež  
snadno koordinovat prost ednictvím standardníchř  
funkcí vzdáleného monitoringu.

Funkce a předností

Dvoukonverzní VFI technologie eliminuje 
problémy se spolehlivostí napájení

Unikátní poruše odolný interní bypass pro 
pokra ování innosti i vč č  p ípad  závady UPSř ě
Samostatn  stojící (Tower) nebo provedeníě  
s montá í do 2U stojanu pro všechny výkonovéž  
varianty, veškerý montá ní materiál sou ástíž č  
dodávky

Jednoduchá vým na baterií bez p erušeníě ř  
napájení chrán ných zát íě ěž
Všestranné komunika ní schopnosti sč  USB 
portem a rozhraním s kontakty, RS232, relé a 
SNMP

Široká tolerance vstupního nap tí minimalizujeě  
namáhání baterií

Excelentní ochrana proti zkratu

Unikátní systém správy baterií Superior 
Battery Management zlepšující výkon baterií a 
prodlu ující jejich ivotnost.ž ž
Snadné p ipojení bateriových sad pro navýšeníř  
zálo ní dobyž
Vzdálený monitoring a kontrola pro 
bezobslu ná nebo detašovaná stanovištž ě
Lze pou ít jako 50/60Hz frekven ní m niž č ě č
Ochrana proti p ehození fáze a st edníhoř ř  
vodi eč
Velká p etí itelnostř ž
Precisní regulace výstupního frekvence

Vysoká ú innostč

Aplikace

Kritické servery
Telekomunika ní za ízeníč ř
Lokální sítě

Internetové servery
Sí ové komponentyť
Výrobní za ízení a telekomunikaceř

Digital Energy™
VH Series UPS
700/1000/1500/2000/3000 VA
Uninterruptible Power Supply (UPS)



Technické specifikace

Model VH 700 VH 1000 VH 1500 VH 2000 VH 3000

Jmenovitý výkon (VA/W) 700/490 1000/700 1500/1050 2000/1400 3000/2100

Formát Tower/Montáž do stojanu

Rozsah vstupního napětí (70% zátěž) 130 – 280 V

Rozsah vstupní frekvence 45 – 66 Hz

Záložní doba při 50% / 750 zátěži (minuty) 30/16 24/11 16/8 20/11 16/8

Výstupní účiník 1 při standardní zátěži (70%)

Výstupní napětí 220/230/240 V +/- 2%, volitelné z čelního panelu

Výstupní frekvence 50 / 60 Hz, volitelné z čelního panelu

Počet zásuvek IEC 320 2 4 4 6 6 & 1x 16A

DC konektor    

Velikost skříně 440 (19“) x 87 (2U) x 472mm 440 (19“) x 87 (2U) x 547mm

Čistá váha včetně baterií (kg) 18,3 18,3 19,3 31,3 33,3

Záruka 3 roky včetně baterií

Volitelné vybavení

Přídavné bateriové sady    

Manuální servisní bypass     

Zásuvná reléová karta     

Zásuvná SNMP karta     

Provozní charakteristiky Komunikační rozhraní
Provozní teplota :0 až 40°C USB
Relativní vlhkost :95% nekondenzující RS232
Hlučnost : <45 dB(A) Alarmové kontakty

SNMP
Obecná konstrukční kritéria
Bezpečnost : EN 62040-1; IEC 60950
EMC : EN 62040-2
Krytí : IP20

Změna bez předchozího upozornění vyhrazena


