Eaton BladeUPS
Технически характеристики
Основни

Eaton BladeUPS

Мощност
КПД
Топлоотделяне

12 – 60 KW

Охлаждане

Високоефективни UPS за центрове за данни
Отлична работа
•

BladeUPS предлагат скалируемо, гъвкаво резервно захранване,
оптимизирано за компактни блейд сървъри и ИТ среди;

•

Един модул на BladeUPS осигурява мощност 12 KW като заема само
6U място в един стандартен стелаж, при това заедно с батериите;

•

Скалируемо решение, което осигурява резервна мощност до 60
KW в един стелаж;

•

BladeUPS предлагат коефициент на полезно действие 97%,
което води до намаляване на температурата в помещението и
разсейването на топлина.

Реална надеждност
•

Технологията Hot Sync позволява паралелното свързване на до
шест UPS модула за увеличаване на капацитета и осигуряване
на резервна мощност;

•

Технологията ABM зарежда батериите само тогава, когато това
е необходимо, така че те се изхабяват по-бавно и животът им се
удължава с до 50%;

™

•
Благодарение на своята екологична насоченост BladeUPS
получи отличителния знак „Зелено решение на Eaton“.

Смяната на батериите и електронните компоненти може да се
извърши, без да се прекъсва захранването към свързаното оборудване, което значително подобрява експлоатационната готовност.

Големи възможности за конфигуриране
Съвременна защита на захранването за:

•

• Малки, средни и големи центрове за данни
• Блейд сървъри
• Мрежови устройства
• Телефонни централи и VoIP оборудване

•

Поради ниското отделяне на топлина, изискванията за охлаждане с климатична инсталация намаляват с почти една трета и
BladeUPS могат да се разполагат близо до ИТ оборудване;

•

BladeUPS автоматично откриват паралелно свързани модули и
се самоконфигурират за паралелна работа;

•

Модул, работещ в паралелна конфигурация, може да бъде отделен и лесно преконфигуриран като самостоятелно устройство;

•

Към всеки BladeUPS могат да се включват външни батерийни
модули;

•

BladeUPS е скалируем UPS, който разпределя електрозахранването благодарение на стелажен захранващ модул (Rack Power
Module – RPM). 3U RPM осигурява еднофазно захранване и
може да се инсталира в същия стелаж, в който е UPS и ИТ оборудването;

• Мрежови приложения: IPTV, сигурност
• Устройства за съхранение на данни: RAID, SAN

BladeUPS са изключително гъвкави и поддържат различни системни
архитектури, за да отговорят на вашите специфични изисквания и
необходимостта от осигуряване на резервно захранване. BladeUPS
могат да се групират благодарение на блокова им архитектура;

•

BladeUPS могат да се наблюдават през локална мрежа или
интернет.

Икономия и грижа за околната среда
•
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Високият коефициент на полезно действие води до спестяване от сметките за ток. Това 60 KW N+1 решение се изплаща за
около 5 години, тъй като намалява разходите за електроенергия
и охлаждане;

•

Компактният размер на BladeUPS позволява допълнително ИТ
оборудване да бъде монтирано в стелажа и центъра за данни;

•

Eaton използва екологични материали и високоефектина производствена технология за значително намаляване на емисиите на
въглероден диоксид в сравнение с конкурентните UPS системи
на пазара.

Комуникации и потребителски интерфейс
12 KW на UPS модул
до 97%
371W/1266 BTU/h при товат 100%
Вентилатор, микропроцесор за наблюдение на температурата;
преден отвор за проветряване, заден отвор

Осезаем шум при нормална
<60 dBA на 1 м
работа
Надморска височина

1000 м (3300 фута)

Вход
Входно напрежение
400 V променливо
Диапазон на напрежението 400V: 311 до 519 V променливо, фаза до фаза
Честотен диапазон
50 или 60 Hz, ±5 Hz
Входни изкривявания

<5% с ИТ товар (UPS с корекция на фактора на мощността)

Фактор на мощността
Ток
Свързване
Източник на паралелно
захранване
Съвместимост с генератори
на ток

>0,99 с ИТ товар (UPS с корекция на фактора на мощността)
Зависи от товара
Три фази, четири проводника + земя
Същият като на входа (един източник)

UPS се досотавя със софтуерен пакет на CD, който включва
софтуера LanSafe за управление на захранването и пробна версия
на PowerVision
Слотове X-Slot
Два за картите, посочени по-долу
Два реда с по 20 знака всеки
LCD контролен панел
Четири бутона за управление на менютата
Светодиодна индикация с четири състояния
Езици
Английски стандартно + още 20 езика
Промени в конфигурацията От потребителя, фърмуерът се самоконфигурира
Входове
Два, конфигурируеми от потребителя
Изходи
един, конфигурируем от потребителя
Софтуер

Сервиз
Инсталация
Превантивно обслужване
Сервизно обслужване

От потребителя в ИТ стелажи
От потребителя. Има вариант за обслужване от производителя
От потребителя. Има вариант за обслужване от производителя

Детайли

Батерии с „гореща“ замяна
Електронни модули с „гореща“ замяна
Автоматичен паралелен кръг за сервизно обслужване
Самоконфигуриращ се фърмуер
Обновяване на фърмуера

Бърза синхронизация
Сертификати

Изход
Изходно напрежение
Свързване
Изходна честота
(номинална)

400V: 180 до 240 V променливо, фаза към N
Три фази, четири проводника + земя

EMI (ел.магн. чувствителност) IEC 62040
Защита от токов удар
ANSI C62.41, Cat B-3

50 или 60 Hz автоматично разпознаване при пускане

Вредни материали (RoHS)

Регулиране на честотата

Свободно през 0,1 Hz

Гаранция

0,7–0,9

Стандартна
Гаранция за ремонт

Фактор на мощността на
товара
Изкривяване на изходното
напрежение

<3% с ИТ товар (UPS с корекция на фактора на мощността)
<5% нелинейни UPS или UPS без корекция на ф-ра на мощността

Батерии
Вид
Време на автономна работа
(вътрешни)
Напрежение от батериите
Диагностика
Презареждане
Напрежение на
пълно разреждане
Достигане на
нисък капацитет
Разширяване на капацитета

VRLA - AGM
13 мин. при 50% товар
4,7 мин. при 100% товар
240 V постоянно
Автоматичен тест на батериите
(възможност за тест по график)
Ръчен тест на батериите от предния панел
Технология ABM с три етапа на презареждане
варира от 1,67 V на отделна клетка, при време на автономна
работа <5 мин.
Аларма
С добавяне на до четири допълнителни 3U батерийни модула
(~34 мин. при 100% товар, >1 час при 50% товар)

Физически характеристики

Размери (В x Ш x Д)
UPS
Забележка:
Общо тегло на шасито без
батерии или
електронни компоненти
Общо тегло на шасито с
батерии или електронни
компоненти
Общо тегло на UPS
без батерии
Общо тегло на UPS
с батерии
Тегло на ВБМ

261 (6U) x 442 x 660 мм
132 (3U) x 437 x 660 мм
46 кг
140 кг

Подвижен входен кабел
Разглобяемо вх./изх. съединение
Разглобяемо паралелно съединение
Външни батерийни модули (ВБМ)
3U изходен модул за разпределение на електроенергията
0U до 3U скоби за монтаж в стелаж
60 KW Powerware BladeUPS паралелен модул
Комплект за монтаж в стелаж за оборудване
Опционалми X-Slot комуникационни карти
Вид
Web SNMP
Наблюдение на средата
Modbus® RTU

Карта
Карта ConnectUPS-X Web/SNMP
Сонда за наблюдение на параметрите на околната среда
(изисква карта Web/SNMP)
Карта Modbus

IBM eServer™
(i5™, iSeries™,
или AS/400), промишлени

Релейна интерфейсна карта

Паралелни
Дистанционно наблюдение
Дистанционен LCD дисплей

Карта Powerware Hot Sync
Модемна карта
ViewUPS-X

Препоръчвани ePDU:

PW107BA0UC08

140 кг
77 кг

12 месеца
Ремонт в сервиз на производителя или замяна

Опции и аксесоари

Y032440CD100000

61 кг

ЕС Директива 2002/95/EC категория 3 (4 от 5)

PW107MI0UC08

RPM - захранващ модул за стелаж (BladeUPS, 12xC13 + 6xC19)
ePDU - основна (0U, два 16A C20, 24xC13+ 8xC19) употреба като
допълнение към RPM
ePDU - IP наблюдение (0U, два 16A C20, 24xC13+ 8xC19) като
допълнение към RPM
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