
UPS MODUŁOWY

10 - 200 kVA modułowy UPS, do 400kVA

+ Datacenter i serwery
+ Punkt wtyku sieci
+ Sieci lokalne (LAN)
+ Urządzenia telekomunikacyjne,
   aplikacje awaryjne 

+Wydajność i niezawodność 
rozwiązań zasilających

www. gtec.pl
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Przegląd produktów
Modułowa konstrukcja, 
rozwiązanie HOT SWAP

Inteligenty moduł i ochrona 
systemowa

Silne zdolności adaptacyjne, 
obciążenie dla konstrukcji 
liniowych i nieliniowych

Niski poziom hałasu

Dostępne sterowanie 
równoległe dla szaf

.........................................................................

...................

MUST 10-400 Jest to seria UPS-ów modułowych z konwersją on-line, przeznaczonych dla wrażliwych  urządzeń. 
Zakres mocy to od 10kVA do 400KVA, który zapewnia najlepszą kombinację niezawodności, funkcjonalności, 
hot-swap i elastyczność w konkurencyjnej cenie.

Porównanie rozwiązań
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+DOSTĘPNOŚĆ

- rozwiązanie modułowe gwarantuje znacznie 
większą dostępność niż tradycyjne rozwiązania
samodzielnego zasilania gwarantowanego.

- MTTR MUST = 3 minuty 
- MTTR standalone = 480 minut 
- MUSTj 10-400 jest rozwiązaniem HOT SWAP !

OSZCZĘDNOŚĆ WYDAJNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ
Można dostosować UPS do potrzebnej mocy 
zasilania danych odbiorów, utrzymując wydaj-
ność zawsze na maksymalnym poziomie w prze-
ciwieństwie do pojedynczych UPS-ów, do których 
trzeba dodawać urządzenie o tej samej mocy, 
do poprzedniego urządzenia. Oznacza to mniej-
szą wydajność i większą stratę energii a tym sa-
mym niską sprawność  i większe koszty za energię  
aby osiągnąć te same efekty, które daje MUST.
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OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
W przypadku konieczności zwiększenia mocy zasilacza 
system ten pozwala na dodanie jedynie modułu do szafy.

NIŻSZY KOSZT UTRZYMANIA / SERWISU
MUST 10-400 jest prosty  w obsłudze, utrzymaniu 
i serwisowaniu. Test baterii odbywa się automatycznie, 
można sprawdzić nagraną listę alarmów. Wymienianie 
modułów zasilających jest bardzo szybkie i intuicyjne.

Rozwiązanie modułowe MUST 10-400 (N +1) kontra wolnostojący UPS
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MOŻLIWOŚCI KOMUNIKACYJNE

Obsługiwane Systemy Operacyjne 
Windows 95-OSR2, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP,
2003 and latest versions; Linux; Novell Netware
3.x, 4.x, 5.x, 6; Mac OS X, 9.x; IBM OS/2 Warp
and Server; HP OPEN VMS; The most widely
used UNIX operating systems such as: IBM
AIX, HP UNIX, SUN Solaris INTEL and SPARC,
SCO Unix and UnixWare, Silicon Graphic IRIX,
Compaq Tru64 UNIX and DEC UNIX, BSD UNIX
and FreeBSD UNIX, NCR UNIX.

Bezpośrednie połączenie z sieciąZAWANSOWANA KOMUNIKACJIA
- Standardowy port RS232 i RS485 z protokołem interfejsu 
Modbus. 

- REPO (Remote Emergency Power Off), aby wyłączyć zasi-
lanie UPS-a za pomocą wyłącznika awaryjnego. 

- karty Web / SNMP umożliwią zarządzanie UPS-em w sieci 
LAN za pomocą dowolnego z głównych protokołów komu-
nikacyjnych sieci - TCP / IP, HTTP i Interfejsem poprzez SNMP. 
W przypadku pojawienia się komunikatu jest możliwość  
otrzymywania powiadomienia użytkowników i administrato-
rów za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku 
wystąpienia awarii zasilania system jest chroniony i może 
być wyłączony w  bezpieczny sposób.

- Relay/AS400 ma łatwy interfejs wejścia / wyjścia nałączach

Standardowo MUST 10-400 ma oprogramowanie do monitoringu lokalnego przez port szeregowy, UPSilon zapewnia przy-
jazny dla użytkownika panel zarządzania.Oprogramowanie wyświetla w czasie rzeczywistym informacje w postaci wykre-
sów słupkowych i wartości dla krytycznych danych, takich jak inf o napięciu sieciowym, obciążeniu zasilacza i ładowaniu 
akumulatorów. Umożliwia on zdalne sprawdzenie dzienników zdarzeń UPS i parametrów pracy do diagnozowania alar-
mów i potecjalnych problemów. 

- Duży ekran dotykowy LCD
- Wszystkie parametry systemu głównego i moduły dostępu
- Komendy i ustawienia dostępu z trzema  różnymi pozio-
mami haseł

- Diody LED, które wskazują na przepływ energii do    
  natychmiastowego potwierdzenia stanu systemu.
- Przycisk awaryjnego wyłączania zasilania



MUST 60–120 N

10kVA/20kVA. Jest to idealne rozwiązanie dla średniego obciążenia
w przypadku redundancji mocy posiada możliwość jej zwiększenia 
w przyszłości. 

waniu. Maksymalne rozwinięcie mocy to moc 360kVA, podłączając 3 

MUST 100–200 N

Jest to idealne rozwiązanie dla średniego i dużego obciążenia. 

MUST 30-60 N
z bateriami wewnątrz 
Jest to rozwiązanie  trzech  modułów (10 lub 20 kVA), max. 
4 x 40 akumulatory 9Ah/12V i wyłącznik bateryjny, jest do-
stępny w większej obudowie (10 modułów). 

bateryjnych, tak by osiągnąć 240 + 240 V DC, które jest 
równoważne na jednej wtyczce systemowej. (patrz zdję-
cia) Max. Wydajność takiego rozwiązania to 240 +240 
VDC/36 Ah.
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MUST Konfiguracja

10 kVA .............
20 kVA .............

  60 kVA ..............................
120 kVA ...............................

120 kVA ............................
240 kVA  ............................

180 kVA
360 kVA

10 kVA .............
20 kVA .............

 100 kVA ..............................
 200 kVA ...............................

200 kVA ............................
400 kVA  ............................

30 kVA
60 kVA

Najwyższy poziom technologii
Moduł mocy 10kVA i 20kVA z prostownikiem, falownikiem oraz
łdowarką bateri.
Prostownik: Zaawansowana technologia  IGBT 
prostownika gwarantuje brak wpływów na sieć zasilającą do 
układu PFC (Power Factor Control): oznacza to, że nie ma 
żadnych zakłóceń harmonicznych za pośrednictwem sieci w 
związku z tym poziom THDi jest bardzo niski i wynosi mniej niż 3%. 

Falownik: Użyto najnowszej  technologii trzech poziomów 
IGBT mostu energetycznego z modulacją PWM napę o wyso-
kiej częstotliwości napędu. Wysoka wydajność cyfrowego ste-
rowania z DSP, bardzo stabilny i idealny przebieg sinusoidalny, 
nawet w przypadku asymetrii obciążenia. Wysoka moc z współ-
czynnikiem PF = 0,9 i wydajność na maksymalnym poziomie, 
zaczynając  od mniej niż 50% obciążenia. Wydajność do 96%.

Ładowarka bateri: w każdym module znajduje się 
ładowarka. Zasila 20% mocy znamionowej.
Zarządzanie energią z akumulatora z podziałem na 
pojedyncze i podwójne poziomy ładowania akumu-
atorów, kompensacja temperatury, kontrola napięcia 
rozładowania. System automatycznej kontroli bateri i 
zapobiega awarii akumulatora Zoptymalizowany do 
wspólnego typu akumulatorów w postaci szczelnych 
samoobsługowych VRLA, AGM lub ołowiowo-kwaso-
wych NiCd.

Scentralizowany statyczny bypass dla wykorzystania 
pełnej mocy systemu. Hot swap w pełni zmniejsza do 
minimum proces konserwacji. Wysoka jakość SCR mon-
towane wewnątrz na linii pomocniczej i 
precyzyjna kontrola. Przyjazny użytkownikowi ekran do-
tykowy. Łatwy w użyciu oraz szeroki zakres informacji 
pochodzących z systemu infotmujący o jego stanie. 
System chroniony hasłem, konfiguracja  z poziomu 
panelu dotykowego.
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Korzyści z dokonania wyboru

MUST 10-400 został zaprojektowany w celu osiągnię-
cia 
maksymalnej oszczędności energii. 
Połączenie kilku czynników sprawia, że    wynik 
jest zdumiewający .

• Wysoka wydajność zapewniona przez najnowszą
technologię elektryczną. 

• Zakres mocy minimalizuje straty energii przy niskim 
obciążeniu.

• Modułowa konstrukcja, pozwala osiągnąć wyma-
ganą moc na podstawie ilości jedynie niezbędnych
modułów.

•Wejściowe i wyjściowe doskonałe parametry 
elektryczne takie jak: bardzo niski poziom 
zniekształceń harmonicznych do sieci zasilającej, 
co oznacza czystą sieć  bez zakłóceń  a także najniż-
sze możliwe straty energii.

ECO TECHNOLOGIA
ENERGOOSZCZĘDNE 
Wysoka wydajność MUST 10-400 jest również widoczna dla małych procentów zastosowanego obciążenia. 
Jego efektywność jest spowodowana 3-poziomową architekturą IGBT.

Doskonała elastyczność użytkowania i 
wysok wydajność, nawet przy małych ob-
ciążeniach, oznacza szybszy zwrot 
inwestycji w porównaniu z większością 
UPS-ów dostępnych na rynku.
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Dane techniczne

MUST 10 400 
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* Zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed instalacją zgodnie z normami prawnymi . 
Uwaga: dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez uprzedzania.
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GTEC Polska

Siedziba firmy:
ul. Kłobucka 10
02-699 Warszawa

mail: gtec@gtec.pl

tel./fax. (22) 852 48 00

NIP: 951-230-71-9

Firma GTEC Polska Sp. z o.o. na Polskim rynku 
istnieje od 2009 roku. Zajmujemy się sprzedażą i 
kompleksowym wdrażaniem urządzeń 
systemów zasilania gwarantowanego.

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem UPS-ów 
renomowanej włoskiej firmy G-TEC Europe srl.
Prowadzimy również autoryzowany serwis 
produktów tej marki.

GTEC Polska jest też częścią GRUPY ROMI.

Cel, jaki stawiamy sobie w codziennej pracy, 
to maksymalne zadowolenie Klienta.

Jak go osiągamy? Dzięki profesjonalizmowi 
naszych pracowników dobieramy sprzęt tak by 
idealnie wpisał się w potrzeby i portfel Klienta.

W 2012 roku przyznano nam status 
TOP PARTNERA!

Referencje i lista firm, które nam zaufały 
zdecydowanie to potwierdzają.

GTEC Polska

Siedziba firmy:
ul. Kłobucka 10

02-699 Warszawa

mail: gtec@gtec.pl

tel./fax. (22) 852 48 00

www. gtec.pl


