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Witamy w przewodniku UPS Eaton 
 
 
 
 
 
 

 
Ten kompleksowy przewodnik zawiera wszystkie informacje, których 

potrzebują sprzedawcy, aby pomóc im zrozumieć i sprzedawać wiodące w 

przemyśle rozwiązania ochrony zasilania z firmy Eaton ®.  

 
Znajduje się tu wiele przydatnych zasobów, które mają na celu pomoc w 

doborze najlepszych rozwiązań dla klientów.  

Podręcznik zawiera informacje o problemach zasilania, czynnikach 

wpływających na żywotność baterii, przegląd różnych topologii UPS, a 

dodatkowo zastawienie standardów wtyczek i gniazd..  
 

Eaton jest światowym liderem w dziedzinie ochrony zasilania, rozwiązań 

dystrybucji i zarządzania. Eaton oferuje kompleksowy zakres produktów i 

usług, które zostały zaprojektowane, aby służyć potrzebom systemów 

zasilania rynków przemysłowych, instytucjonalnych, publicznych, 

sieciowych, handlowych, mieszkalnych, IT i kluczowych rynków OEM na 

całym świecie. Oferta firmy Eaton zawiera systemy zasilania 

bezprzerwowego (UPS), urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, 

jednostki dystrybucji zasilania (ePDU), zdalne monitorowanie, mierniki, 

oprogramowanie, opcje komunikacyjne, obudowy i usługi.  

 
Czy zapewniasz ochronę zasilania dla małych, średnich albo dużych 

centrów przetwarzania danych, obiektów ochrony zdrowia, albo dla 

innych środowisk, w których zapewnianie czasu nieprzerwanej pracy 

komputerów i zabezpieczanie danych mają decydujące znaczenie, 

przewodnik UPS jest Twoim podręcznym źródłem niezbędnych 

informacji.  
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Wszystko co musisz wiedzieć o energii elektrycznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy wiedzy o napięciu, prądzie 

i częstotliwości  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzema z najbardziej popularnych pojęć używanych, gdy 

mówimy o energii elektrycznej i produktach 

elektrycznych są napięcie, prąd i częstotliwość.  
 

 
Można po prostu powiedzieć, wolt (V) jest miarą 

‘ciśnienia’, przy którym elektryczność porusza się przez 

przewód albo obwód, podczas, gdy amper (A), jest 

‘przepływem’. Wolty i ampery często są porównane do 

wody w wężu, z woltami reprezentującymi poziom 

ciśnienia, a z amperami - ilość wody. 

Gdy włączasz węża bez zaworu końcowego, jest dużo 

wody (ampery), ale niewielkie ciśnienia (wolty). Przez 

umieszczanie kciuka na końcu węża, redukujesz ilość i 

podnosisz ciśnienie; tak więc woda tryska dalej.  

 
W terminologii elektrycznej, liczba amperów świadczy o 

tym ile elektronów płynie w przewodzie, podczas gdy 

wartość napięcia mówi nam jak mocno te elektrony są 

przepychane. W ten sam sposób, tak jak wąż strażacki 

przy takim samym ciśnieniu jak wąż ogrodowy, dostarcza 

większą objętość wody, przewód przenoszący większy 

prąd potrzebuje mieć większą średnicę przy takim samym 

napięciu.  

 
Częstotliwość (Hz) jest wskaźnikiem, ile razy w ciągu 

sekundy oscyluje sygnał elektryczny. Częstotliwość 

napięcia dla zastosowań domowych zmienia się w 

zależności od lokalizacji geograficznej; w przemysłowych 

napięciach może być dostosowywana do odpowiednich 

wymagań określonego obiektu.  
 

 
Upewnienie się, że napięcie, prąd i częstotliwość 

podłączonego urządzenia są zgodne z dostępnym 

zasilaniem elektrycznym może być porównane do 

tankowania samochodu właściwym typem paliwa.  
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Kanada 120 208/240/600 60 

Republiki Afryki Centralnej 220 380 50 

Czad 220 380 50 

Chile 220 380 50 

Chiny 220 380 50 

Kolumbia 110 440 60 

Kongo 220 400 50 

Demokratyczna Republika Kongo, 

(były Zair) 

220 

2202 

380 50 

50 Kostaryka 120 415 60 

Chorwacja 230 240 50 

Cypr 240 400 50 

Republika Czeska 230 400 50 

Dania 230 400 50 

Djibouti 220 400 50 

Dominika 230 380 50 

Republika Dominikany 110 415 60 

Ekwador 120 190 60 

Egipt 220 380 50 

Salwador 115 400 60 

Anglia 240 400 50 

Estonia 230 400 50 

Etiopia 220 380 50 

Wyspy Faroe 230 400 50 

Falklandy 240 415 50 

Finlandia 230 400 50 

Francja 230 400 50 

Gabon 220 380 50 

Gambia 230 400 50 

 

Ogólnoświatowa mapa napięcia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Napięcia jednofazowe  

110-127 V; 60 Hz (również 208 V; 60 Hz)  

110-127 V; 60 Hz  

100 V  

220 / 230 V; 50 Hz  

240 V; 50 Hz  

 

 
  

Kraj Napięcie jedno-

fazowe (V)  

Napięcie 

 trójfazowe (V)  

Częstotliwość 

(Hz) 

Afganistan  220  380  50  

Albania  230  400  50  

Algieria  230  400  50  

Angola  220  380  50  

Argentyna  220  380  50  

Armenia  230  380  50  

Australia  240  415  50  

Austria  230  400  50  

Azerbejdżan  220  380  50  

Bahrajn  230  400  50  

Bangladesz  220  380  50  

Białoruś  220  380  50  

Belgia  230  400  50  

Benin  220  380  50  

Boliwia  110-115 / 220  400  50  

Bośnia i Hercegowina  220  400  50  

Botswana  220  400  50  

Brazylia  110-127  220 / 380  60  

 220  400  60  

Brunei  240  415  50  

Bułgaria  230  400  50  

Burkina Faso  220  380  50  

Birma (Myanmar)  230  400  50  

Burundi  220  380  50  

Kambodża  230  400  50  

Kamerun  220  380  50  
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Nowa Zelandia 230 415 50 

Nikaragua 120 208 60 

Niger 220 380 50 

Nigeria 240 400 50 

Irlandia Północna 240 400 50 

Norwegia 230 400 50 

Oman 240 415 50 

Pakistan 230 400 50 

Panama 110-120 - 60 

Paragwaj 220 380 50 

Peru 110/220 220 50/60 

Filipiny 220 380 60 

Polska 230 400 50 

Portugalia 220 400 50 

Porto Rico 120 208 60 

Katar 240 415 50 

Reunion 230 400 50 

Rumunia 230 400 50 

Rosja 220 400 50 

Ruanda 230 400 50 

Arabia Saudyjska 127/220 380 50/60 

Szkocja 220 400 50 

Senegal 230 400 50 

Serbia 230 400 50 

Seszele 240 240 50 

Singapur 230 400 50 

Słowacja 230 400 50 

Słowenia 230 400 50 

Somalia 110/220 380 50 

Południowa Afryka 220-250 400 50 

Hiszpania 220-230 400 50 

Sri Lanka 230 400 50 

Sudan 230 400 50 

Surinam 115 400 60 

Swaziland 230 220 50 

Szwecja 220-230 400 50 

Szwajcaria 230 400 50 

Tajwan 110 - 60 

Tadżykistan 220 380 50 

Tanzania 230 400 50 

Tajlandia 220/230 380 50 

Togo 220 380 50 

Tonga 240 415 60 

Tunezja 230 400 50 

Turcja 230 400 50 

Turkmenistan 220 380 50 

Uganda 240 415 50 

Ukraina 220 380 50 

Emiraty Arabskie 220/230 415 50 

Zjednoczone Królestwo 240 415 50 

Stany Zjednoczone 120 208/480 60 

Urugwaj 220 220 50 

Uzbekistan 220 380 50 

Wenezuela 120 240 60 

Wietnam 120/220 380 50 

Walia 220 400 50 

Jemen 220 400 50 

Zambia 220 400 50 

Zimbabwe 220 415 50 

 

 

 
  

Kraj Napięcie jedno-

fazowe (V)  

Napięcie 

 trójfazowe (V)  

Częstotliwość 

(Hz) 
Gaza  230  400  50  

Gruzja  220  380  50  

Niemcy  220-230  400  50  

Gana  230  400  50  

Grecja  220-230  400  50  

Gwadelupa  220  400  50  

Gwatemala  120  208  60  

Gwinea  220  208  50  

Gwinea Bissau  220  380  50  

Gujana  120-240  -  50 i 60  

Haiti  110  -  50 i 60  

Honduras  110  -  60  

Hongkong  220  380  50  

Węgry  230  400  50  

Islandia  230  400  50  

Indie  230  400  50  

Indonezja  220  400  50  

Irak  230  400  50  

Irlandia  230  400  50  

Izrael  230  400  50  

Włochy  220-230  400  50  

Wybrzeże Kości Słoniowej  220  380  50  

Jamajka  110  -  50  

Japonia  100  200  50 i 60  

Jordania  230  400  50  

Kazachstan  220  380  50  

Kenia  240  415  50  

Korea Południowa  220  380  50 i 60  

Kuwejt  240  415  50  

Kirgizja  220  380  50  

Laos  230  400  50  

Łotwa  220  400  50  

Liban  110-220  400  50  

Lesoto  240  380  50  

Liberia  120  208  60  

Libia  127-230  220 / 400  50  

Liechtenstein  230  400  50  

Litwa  220  400  50  

Luksemburg  220-230  400  50  

Macedonia  230  400  50  

Madagaskar  220  380  50  

Malawi  230  400  50  

Malezja  240  415  50  

Mali  220  380  50  

Malta  240  400  50  

Martynika  220  380  60  

Mauretania  220  220  50  

Mauritius  230  400  50  

Meksyk  127  220 / 480  50  

Mołdawia  220  380  50  

Monako  230  400  50  

Mongolia  220  400  50  

Maroko  220  380  50  

Mozambik  220  380  50  

Namibia  220-250  380  50  

Nauru  240  415  50  

Nepal  230  400  50  

Północne Antyle  120-127 / 220  220 / 380  50 / 60  

Holandia  220-230  400  50  
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Wszystko co musisz wiedzieć o energii elektrycznej 
 

 

 

Zasilanie jednofazowe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W elektrotechnice, elektryczne zasilanie jednofazowa odnosi 

się do rozdziału prądu przemiennego wykorzystującego 

system, w którym wszystkie napięcia źródła zasilania różnią się 

fazowo. Dystrybucja jednofazowa jest używana, gdy 

odbiornikami są oświetlenie i ogrzewanie, z małą ilością dużych 

silników elektrycznych.  
 

 
Elektryczne zasilanie jednofazowe posiadasz w swoim domu. 

Generalnie, domowe zasilanie elektryczne jest jednofazowe o 

napięciu przemiennym AC 220-230 wolt. Gdyby użyć 

oscyloskop i mierzyć zasilanie z normalnego gniazda 

ściennego w Twoim domu, napięcie zostałaby dostrzeżone, 

jako sinusoida, ze skuteczną wartością średnią kwadratową 

(RMS) napięcia 230 woltów i z oscylacją 50 cykli na sekundę, 

albo 50 Hz. Prąd, który drga w taki oto sposób określa się 

ogólnie prądem przemiennym, albo AC.  

 
Alternatywą dla zasilania AC jest DC, czyli prąd stały, taki jak 

ten generowany przez baterie. AC ma, co najmniej trzy 

przewagi nad DC w elektrycznych sieciach dystrybucyjnych:  

 
1. Duże elektryczne agregaty prądotwórcze wytwarzają 

AC naturalnie, więc konwersja na DC wymaga 

dodatkowego wysiłku.  

2. Elektryczne transformatory, na których opiera się praca sieci 

dystrybucyjnych, potrzebują do pracy prądu przemiennego.  

3. Przekształcanie AC na DC jest łatwe, podczas, gdy 

przekształcanie DC na AC jest kosztowne. Z tego powodu 

zasilanie AC jest lepszym wyborem.  

Napięcie 

20 milisekund 

Przebieg prostokątny 

Zmodyfikowany 
przebieg 
prostokątny 

Sinusoida 

Czas 
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Zasilanie trójfazowe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasilanie trójfazowe będąc najskuteczniejszym sposobem na 

przesyłania energii na duże odległości, również umożliwia bardziej 

wydajną pracę urządzeń przemysłowych. Zasilanie trójfazowe jest 

opisana przez trzy jednofazowe przebiegi falowe, które przesunięte 

są o kąt fazowy 120 stopni, albo jedną trzecią kresu przebiegu 

sinusoidalnego (patrz rysunek 1 poniżej).  
 

 
Napięcie trójfazowe może być zmierzone pomiędzy każdą fazą a 

przewodem neutralnym albo pomiędzy poszczególnymi fazami. 

Stosunek napięcia pomiędzy fazą a przewodem neutralnym do 

napięcia pomiędzy fazami jest równy pierwiastkowi 

kwadratowemu z liczby trzy (np. 230 V w stosunku do 400 V).  
 

 
Odwrotnie, energia jednofazowa jest przesyłana przez domowe 

gniazda sieciowe do zasilania urządzeń powszechnego użytku, 

takich jak laptopy, oświetlenie i telewizory. Jak przedstawiono na 

rysunku 2, gdyby popatrzeć na oscyloskopie na napięcie 

pochodzące z jednofazowego gniazda, można zobaczyć jedną falę. 

Dzieje się tak dlatego, że jednofazowe napięcie jest uzyskane po 

prostu przez użycie jednej fazy systemu trójfazowego. Jego 

skuteczna wartość RMS wynosi 230 V i oscyluje z częstotliwością 

50 Hz (albo 50 razy na sekundę).  

 

 

 

 

 

 

 
90  180 270  360  

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Zasilanie trójfazowe  

 
 

 

 

 

 

 
90  180  270  360  

 

 

 

 

Rysunek 2. Zasilanie jednofazowe  
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Wszystko co musisz wiedzieć o UPS  
 

 

 

 

 

 

Dlaczego należy stosować UPS?  
 

 

 

 

 

Generalnie, UPS chroni sprzęt informatyczny i inne elektryczne odbiorniki przed problemami, które 

prześladują nasze zasilanie elektryczne. Zasilacze UPS pełnią następujące trzy podstawowe funkcje:  
 

 
1. Chronią sprzęt przed uszkodzeniem zwykle spowodowanym przez przepięcia i skoki napięcia. Wiele 

zasilaczy UPS również nieprzerwanie poprawia jakość dostarczanej energii.  
 

 
2. Zabezpieczają przed utratą danych i błędami. Bez zasilaczy UPS, dane przechowane w urządzeniach, 

które są narażone na nagłe wyłączenie systemu, mogą zostać zmienione albo nawet całkowicie utracone. 

Wraz z oprogramowaniem zarządzającym zasilaniem, UPS może zapewnić uporządkowane zamykanie 

systemu operacyjnego.  
 

 
3. Zapewniają dostępność sieci komunikacyjnych i innych aplikacji jednocześnie zapobiegając przestojom. 

UPS również może współpracować z generatorem prądotwórczym, aby umożliwić generatorom 

wystarczającą ilość czasu na rozruch w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej.  
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Dziewięć problemów zasilania  

i jak UPS pomaga w ich rozwiązaniu  
 

Zasilacze UPS Eaton rozwiązują wszystkie z dziewięciu powszechnych problemów ochrony zasilania opisanych poniżej. Są one 

zaprojektowane, aby zaspokoić potrzeby ochrony zasilania, dystrybucji i zarządzania dla biur, sieci komputerowych, ośrodków 

danych, a także rynków telekomunikacyjnych, ochrony zdrowia i przemysłowych.  

Dla małych biur i zastosowań domowych (SOHO), Eaton proponuje tanie rozwiązania takie jak UPS Ellipse i Eaton 5110 do ochrony 

podstawowych systemów nabiurkowych. Dla chronienia kluczowych systemów, takich jak serwery sieciowe i pobierających duże ilości 

energii serwerów kasetowych, oferta Eaton obejmuje zasilacze UPS o topologii line-interactive i on-line, takie jak Eaton 5125, 9130, 

Evolution, EX, MX, MX Frame, 9155, 9355, 9390, 9395 i BladeUPS.  

 

 

Problem zasilania  Definicja Przyczyna*  Rozwiązanie  
 

Awaria zasilania 

 

 

 

Zapad napięcia 

 

 

 

 

 

Przepięcie (udar) 

 

 

 

 

Długotrwałe 

obniżenie napięcia 

 

 

 

Długotrwałe 

obniżenie napięcia 

 

 

Szumy linii 

zasilającej 

 

 

 

Wahania 

częstotliwości 
 

 

 

 

 

Przepięcia 

łączeniowe 

 

 

Zniekształcenia 

harmoniczne 

 

 

 

 

  

Całkowita zanik zasilania 

 

 

 

 

Krótkookresowe obniżenie 

napięcia  

 

 

 

Gwałtowny wzrost napięcia ponad 

110 procent wartości znamionowej  
 

 
 
 

Obniżenie wartości napięcia w 

okresie od kilku minut do kilku dni 

 

Podniesione napięcie 

międzyprzewodowe przez 

okresy obejmujące od kilku 

minut do kilku dni  

 
 

Przebiegi o wysokiej 

częstotliwości spowodowane 

przez interferencje EMI 

 

 

Zmiana w stabilności 

częstotliwości  

 
 

 

 

 

Gwałtowny wzrost lub obniżenie 

napięcia. 

 

 

 

Zniekształcenie normalnego 

kształtu przebiegu, zwykle 

spowodowane przez odbiorniki 

nieliniowe  

 

 

  

Może być spowodowany przez wiele 

zdarzeń: wyładowania atmosferyczne, 

wyłączenia linii zasilającej, przeciążenie 

sieci energetycznej, wypadki i klęski 

żywiołowe.  

Spowodowane załączeniem dużych odbiorników, 

przełączeń funkcjonalnych, awarią urządzeń 

sieciowych, wyładowaniami atmosferycznymi, 

niewystarczającą mocą systemu, Oprócz 

uszkodzenia urządzeń, zapady napięcia mogą 

powodować uszkodzenia sprzętu komputerowego. 

 

Może być spowodowane przez wyładowanie 

atmosferyczne i może wytworzyć napięcie liniowe 

przekraczające 6000V. Udar zwykle powoduje 

utratę danych i uszkodzenie sprzętu 

komputerowego. 

Może być spowodowane przez celowe funkcjonalne 

obniżenie napięcia do zachowania mocy na szczyt 

obciążenia lub dla dużych odbiorników, które 

przewyższają dostarczaną moc.  

 

 

Wywołany przez szybkie obniżenie mocy 

odbiorników, wyłączenie dużych odbiorników, 

lub wyłączenie sieci. Może powodować 

uszkodzenie sprzętu komputerowego.  

 
Może być spowodowany przez 

interferencje RFI albo EMI wytworzoną 

przez nadajniki, urządzenia spawalnicze, 

napędy SCR drukarek, pioruny, itd.  
 
 
Wynikając z dociążenia lub odciążenia 

generatora albo małych stacji energetycznych. 

Zmiany częstotliwości mogą powodować 

niestabilną pracę, utratę danych, zawieszenie 

systemu i uszkodzenia sprzętu komputerowego.  
 

 

Zwykle czas zakłócenia jest krótszy niż udar i zwykle 

mieści się w zakresie czasowym nanosekund. 

 

 

Przykładami odbiorników nieliniowych 

są zasilacze pracujące trybie 

przełączającym, napędy i silniki o 

zmiennej prędkości, kopiarki i drukarki. 

Mogą powodować błędy komunikacyjne, 

przegrzanie i uszkodzenie sprzętu 

komputerowego.  

 

.  

 
* Odniesienie E-050R IEEE & stary Pub FIPS 94  



10 

 

 

Topologie UPS  

Która najlepiej pasuje do potrzeb klienta?  
 

Różnych topologie UPS zapewniają odmienne stopnie ochrony. Istnieje kilka czynników, które decydują, które z 

nich będą najlepiej dopasowane do potrzeb klientów, włączając do nich poziomem niezawodności i dostępności, 

jakiej wymagają, typy chronionych urządzeń oraz aplikacje lub środowiska, o których mowa. Podczas gdy 

wszystkie trzy najbardziej powszechne topologie przedstawione poniżej spełniają wymagania napięcia 

zasilającego dla sprzętu IT, istnieją podstawowe różnice w ich pracy, jak również możliwości czasu pracy 

wymagane przy pracy z baterii.  
 

 
 
 
 
 

 
 

Topologii gotowości pasywnej (off-line) używana jest do ochrony 

komputerów PC przed awarią zasilania, obniżeniem napięcia i 

przepięciami. W trybie pracy normalnej, zasilacze UPS dostarczają 

energię do urządzeń bezpośrednio z sieci zasilającej, filtrowaną, ale 

bez aktywnej konwersji. 

Akumulatory są doładowywane z sieci. W przypadku zaniku zasilania 

lub zakłóceń UPS dostarcza stabilne zasilanie z akumulatora. 

Topologia ta jest niedroga i zapewnia wystarczającą ochronę dla 

środowisk biurowych. Topologia gotowości pasywnej nie nadaje się w 

przypadkach, gdy zasilanie sieciowe ma niską jakość (np. w terenach 

przemysłowych) lub podlega częstym zakłóceniom. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Topologia linii interaktywnej (‘line-interactive’) jest używana do 

ochrony przed awarią zasilania firmowych sieci komputerowych i 

urządzeń IT, zapadami napięcia, przepięciami i długotrwałymi 

obniżeniami i podwyższeniami napięcia. W normalnym trybie pracy, 

urządzenie jest sterowane przez mikroprocesor, który monitoruje 

jakość zasilania i reaguje na zmiany. Obwód kompensacji napięcia 

posiada możliwość zwiększenia lub zmniejszenia napięcia 

zasilającego w celu kompensacji zmian. Główną zaletą topologii "line-

interactive" jest to, że umożliwia kompensacje obniżania i 

podwyższania napięcia bez używania baterii akumulatorów.  

 

  

   

 

 

 
  

Topologii podwójnej konwersji (on-line) jest podstawową konstrukcją 

zasilaczy UPS dla ciągłej ochrony zasilania kluczowych urządzeń od 

wszystkich dziewięciu powszechnych problemów z zasilaniem 

elektrycznym opisanych na stronie 9. Zapewnia stabilną jakość 

zasilania niezależnie od przychodzących zakłóceń z sieci. Napięcie  

wyjściowe jest całkowicie regenerowane przez sekwencję konwersji 

energii AC na DC, po której następuje konwersja DC na AC w celu  

wykreowania zasilania bez żadnych zakłóceń elektrycznych. 

Zasilacze UPS o podwójnej konwersji mogą być używane z każdym 

rodzajem urządzeń, ponieważ nie ma żadnych stanów przejściowych, 

gdy następuje zmiana na zasilanie bateryjne  

  

 

 

 
  

Prostownik 
AC do DC 

Prostownik 
AC do DC 

Prostownik 
AC do DC 

Falownik 
DC do AC 

Falownik 
DC do AC 

Falownik 
DC do AC 

Bateria 

Bateria 

Bateria 

Wewnętrzny bypass statyczny 

Praca normalna 

Praca bateryjna 
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Wszystko, co musisz wiedzieć o UPS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Typy obudowy UPS  
 

 

 

Ponieważ zasilacze UPS są wykorzystywane do wielu różnych zastosowań - od komputerów biurkowych do dużych ośrodków 

przetwarzania danych – produkowane są w wielu typach obudów.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. UPS biurkowy i wieżowy 

a. Eaton Ellipse mieści się łatwo na biurku albo 

pod biurkiem  

b. Wieżowy UPS Eaton 9130 mieści się pod 

biurkiem albo w szafce wyposażenia 

sieciowego  

2. UPS do montażu na ścianie 

UPS Eaton 5115 stelażowy posiada osprzęt do 

montowania go na ścianie  

3. UPS do montażu w szafie 

UPS Eaton 9130 stelażowy zajmuje tylko 

wysokość 2U przestrzeni montażowej w 

szafie (pasuje zarówno do szaf 2-

wspornikowych jak i 4-wspornikowych 

4.UPS wieżowo-stelażowy ‘dwa w jednym’  

UPS Eaton 5130 może być montowany w 
szafie albo montowany, jako model wieżowy 

5.UPS modułowy 

a. Eaton BladeUPS jest skalowalnym, 

redundancyjnym zasilaczem UPS do 

montażu w szafie 

b. Eaton MX Frame  

6. Duże UPS-y szafowe 

UPS Eaton 9390 i 9395 są zaprojektowane jako 
centralna ochrona dla wielu odbiorników, na 
przykład w ośrodkach przetwarzania danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

1 2 

3 4 

5 6 

a b 

a b 
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Wtyczki wejściowe i  
gniazda wyjściowe  

 

 

 
Gdy klient otrzymuje UPS, to powinien być w stanie od razu go podłączyć. Jeśli klient otrzyma UPS and nie możne podłączyć go do 

gniazda ściennego, lub nie może podłączyć swojego sprzętu do UPS, masz problem. 

W celach referencyjnych zamieściliśmy poniższe zestawienie, które pomoże Ci wizualnie potwierdzić opcje wtyczek/gniazd wejściowych i 

wyjściowych. 
 

 
 
 
 
 
 

Zestawienie wtyczek wejściowych i gniazd wyjściowych. 
 

 
IEC-320 - C13 (żeński)  IEC-320 - C14 (męski)  IEC-320 - C19 (żeński)  IEC-320 - C20 (męski)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FR BS   IEC-309, 16A  IEC-309, 32A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schuko       Listwa zaciskowa (stałe) 
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Przegląd baterii do UPS  
 

 

 

 

Powszechnie znany jest fakt, że bateria jest najbardziej zawodną częścią UPS. W rzeczywistości, awaria 

akumulatora jest najpoważniejszą przyczyną utraty odbiorników. Zrozumienie, jak prawidłowo konserwować 

i zarządzać bateriami UPS nie tylko pozwoli na wydłużenie żywotności baterii, ale może również pomóc 

uniknąć kosztownych przestojów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wierzch/pokrywa  

  
Zawór  

Zacisk bieguna 

dodatniego 

Wytłoczony, 

zespawany mostek 

między ogniwami o 

niskiej rezystancji 

połączenia 

  

 

 

 

 

 

 

 
Mostek łączący 

równolegle 

ujemne płyty 

 

 
Siatka ujemnej 

płyty 

pastowanej ze 

stopu ołowiu  

 

 
Baterie VRLA są szczelne, zazwyczaj w plastiku z 

polipropylenu, ich zaletą jest to, że nie występuje 

rozlewanie cieczy, która mogłaby przenikać lub 

kapać  

  

Pojemnik/obudowa 

polipropylenowa  

  

 
Separator  

  

 

 

Najczęstszym typem baterii stosowanych w UPS są bateria kwasowo-ołowiowa z 
regulowane zaworem (VRLA), znane również, jako baterie zamknięte lub 
bezobsługowe. 

 

 

 

 
Najczęstszym typem baterii stosowanych w UPS 
jest bateria kwasowo-ołowiowa z regulowanym 
zaworem (VRLA), znane również jako baterie 
zamknięte lub bezobsługowe. Baterie VRLA są 
zamknięte, zazwyczaj w obudowie z plastiku, 
polipropylenu, który nie daje możliwości rozlewania 
cieczy wokół niego, która mogłaby przenikać lub 

kapać. 
Ponieważ nie ma możliwości dolewania wody do 
baterii VRLA, rekombinacja wody ma zasadnicze 
znaczenie dla ich okresu eksploatacji i jakości, a 
każdy czynnik, który ma wpływ na szybkość 
parowania wody lub jej utratę - taki jak temperatura 
lub ciepło z prądu ładowania - skraca żywotność 
baterii. 

 

 

 

Często zadawane 
pytania: 

 

 
1. Co to jest "koniec okresu eksploatacji"?  
IEEE definiuje koniec okresu eksploatacji dla baterii 
UPS jako moment, kiedy nie może ona dłużej 
utrzymywać 80 procent swojej nominalnej 
pojemności w amperogodzinach. Gdy bateria 
posiada 80 procent pojemności znamionowej, 
proces starzenia przyspiesza się i bateria powinna 
być wymieniona.  

 2. Czy jest jakaś różnica między bateriami 
wykorzystywanymi w mniejszych zasilaczach UPS, od 
250 VA do 3 kVA, a tymi, wykorzystywanymi przez 
większe zasilacze UPS?  
 

Choć podstawowa technologia baterii oraz ryzyko dla 
żywotności baterii, pozostają takie same, niezależnie 
od rozmiaru UPS, istnieją pewne wewnętrzne różnice 
między dużymi i małymi zastosowaniami. Po pierwsze, 
mniejsze zasilacze UPS mają zwykle tylko jedną 
baterię VRLA, która obsługuje obciążenie i wymaga 
konserwacji. Im większe systemy, coraz większa 
pojemność baterii do ochrony obciążenia staje się 
bardziej skomplikowana. Większe systemy mogą 
wymagać wielu gałęzi baterii, wprowadzając złożoność 
dla obsługi i konserwacji baterii. Indywidualne baterie 
należy monitorować, aby zapobiec przed wyłączeniem 
całej gałęzi z powodu uszkodzenia lub złej pojedynczej 
baterii, a co za tym idzie narażeniu odbiorników na 
ryzyko. Ponadto, wraz ze wzrostem mocy systemu 
powszechniej stosuje się baterie kwasowe. 

 
3. Mój UPS był magazynowany ponad  
rok. Czy baterie są nadal dobre? 
 

Jeśli baterie są nieużywane, bez reżimu ładowania, 
ich żywotność będzie się zmniejszać. Ze względu na 
cechę samo-rozładowania baterii kwasowo-
ołowiowych, konieczne jest, aby były one 
doładowywane po każdych sześciu do 10 miesiącach 
magazynowania. W przeciwnym razie nastąpi trwała 
utrata pojemności między 18 a 30 miesiącem. Aby 
przedłużyć okres przechowywania bez ładowania, 
należy przechowywać baterie w temperaturze 10 °C 
(50 ° F) lub niższej.  
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4. Jaka jest różnica między bateriami wymienianymi 

‘na gorąco’ a wymianą przez użytkownika? 
 

Baterie wymieniane ‘na gorąco’ można zmienić, 

podczas gdy UPS jest włączony. Baterie 

wymieniane przez użytkownika zwykle mają 

zastosowanie w mniejszych zasilaczach UPS i nie 

wymagają specjalnych narzędzi lub szkolenia, aby 

dokonać wymiany.  
 

 
 

Modele UPS takie, jak Eaton 9130 cechują się wymianą baterii ‘na 
gorąco’, aby zwiększyć  maksymalny czas nieprzerwanej pracy.  
 

5. Jaki wpływ na czas podtrzymania bateryjnego ma 
zmniejszenie obciążenia zasilacza UPS?  

 

Czas pracy wzrośnie, jeżeli obciążenie zostanie 
zredukowane. Zgodnie z zasadą, jeśli zmniejszenie 
obciążenia wyniesie połowę, to czas podtrzymania 
wzrośnie potrójnie.  

 
6. Jeśli dodam więcej baterii do UPS mogę otrzymać 

większe obciążenie? 
 

Dodawanie większej ilości  baterii do UPS zwiększa 

czas pracy z baterii konieczny do podtrzymania 

obciążenia. Jednakże, dodając baterie do UPS nie 

zwiększa się jego mocy. Upewnij się, że UPS posiada 

wystarczającą moc do zasilania odbiorników, a 

następnie dodaj baterie w celu dopasowania potrzeb 

do wymaganego czasu podtrzymania. 

 

 
 

 
 

Dodawanie zewnętrznych modułów baterii zwiększa czas 

podtrzymania, ale nie podnosi mocy znamionowej lub 

możliwości zasilania z UPS  

 7. Jaki jest średni czas użytkowania baterii w UPS? 
 

Typowa długość życia dla baterii VRLA jest trzy do 

pięciu lat. Jednakże, spodziewany czas eksploatacji 

może bardzo się różnić z powodu warunków 

środowiskowych, liczby cykli rozładowania, i 

odpowiedniego utrzymania. Należy przeprowadzać 

regularną okresową konserwację baterii i 

monitorowanie,  aby wiedzieć, kiedy baterie osiągną 

koniec żywotności. Typowa żywotność baterii 

zasilaczach UPS Eaton z zastosowaną technologią 

ABM ® jest o 50 procent dłuższa niż standardowych 

modeli. 

 
8. Jak można mieć pewność, że baterie UPS są w 

dobrym stanie i zapewnić, że posiadają maksymalną 

gotowość w przypadku awarii zasilania? Jakiego typu 

procedury konserwacji zapobiegawczych powinny 

być wykonane i jak często? 
 

Baterie stosowane w UPS i we współpracujących 

modułach baterii i szafach bateryjnych są szczelnymi 

bateriami, kwasowo-ołowiowymi z regulowanym 

zaworem często zwanymi bateriami bezobsługowymi. 

Chociaż ten typ baterii jest szczelnym i nie ma 

potrzeby, aby sprawdzić poziom cieczy baterii, to 

wymagają one pewnej uwagi, aby zapewnić ich 

prawidłowe działanie. Technologia ABM firmy Eaton 

wydłuża żywotność akumulatorów kwasowo-

ołowiowych z regulowanym zaworem przez 

zastosowanie zaawansowanej logiki do reżimu 

ładowania. ABM dostarcza także dodatkowej funkcji 

monitorowania stanu baterii i ostrzega z 

wyprzedzeniem o końcu żywotności baterii po 

wykryciu słabej baterii. 
 

 
9. Ile czasu zajmuje ładowanie baterii przez UPS? 

Przeciętnie trwa on do 10 razy dłużej niż czas 

rozładowania baterii UPS. (30 minut rozładowania 

baterii wymaga około 300 minut ładowania.) Po 

każdej przerwie zasilania, proces ładowania 

rozpoczyna się natychmiastowo. Ważne jest, aby 

pamiętać, że odbiorniki są w pełni chronione, gdy 

baterie są ponownie naładowane. Jednakże, jeśli 

baterie są potrzebne w czasie ładowania, dostępny 

czas podtrzymania będzie mniejszy, niż mógłby być, 

gdyby baterie były w pełni naładowane. 
 

 
10. Jakie jest niebezpieczeństwo związane z 

brakiem konserwacji baterii? 

Podstawowym ryzykiem niewłaściwej konserwacji 

baterii jest utrata odbiorników, pożar, zniszczenie 

własności i uszkodzenia ciała. 

 11. Co to jest ucieczka termiczna?  
 

Ucieczka termiczna występuje, kiedy ciepło 

generowane w ogniwie kwasowo-ołowiowym utraci 

zdolność do rozpraszania swojej energii cieplnej, co 

może prowadzić do wybuchu, zwłaszcza w 

zamkniętych ogniwach. Ciepło generowane w 

ogniwie może występować bez żadnych objawów i 

może być spowodowane przez przeładowanie, 

wydłużone ładowanie, wewnętrzne uszkodzenia 

fizyczne, zwarcie obwodu wewnętrznego lub gorące 

środowisko. 

 
12. Dlaczego baterie zawodzą?  
 

Baterie mogą zawodzić z wielu różnych powodów, ale 

powszechnymi powodami są:  

 wysoka albo zmienna temperatura  

 nieprawidłowe napięcie ładowania konserwującego  

 luźne połączenia pomiędzy ogniwami albo zaciskami  

 utrata elektrolitu z powodu wysuszenia albo 

uszkodzenia obudowy 

 brak konserwacji, starzenie  

 
13. Jak ogólnie mierzony jest stan baterii?  
 

Baterie są ogólnie przewidziane na 100 + 

rozładowań i ładowań, ale wiele baterii wykazuje 

wyraźny spadek pojemności nawet  po10 

rozładowaniach. Im mniejszy poziom ładowania 

bateria może zaakceptować, tym mniejszy czas 

podtrzymania może zapewnić. Należy 

poszukiwać baterii o wysokiej projektowanej 

żywotności, które utrzymują stabilną pracę przez 

długi okres użytkowania.  
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Czynniki wpływające na żywotność baterii  
 

 

Wszystkie baterie UPS mają ograniczoną żywotność, niezależnie od sposobu lub miejsca, gdzie UPS jest zainstalowany.  

Podczas, gdy określenie żywotności baterii może być trudne, istnieją cztery główne czynniki, które wpływają na ogólną żywotność baterii. 

 

 
 
1. Temperatura otoczenia 

Ponieważ znamionowa pojemności baterii odnosi się do temperatury 

otoczenia 25°C, każda zmiana od tej wartości może wpływać na wydajność 

i żywotność baterii. Na każde 8,3°C średniej rocznej temperatury powyżej 

25°C, żywotność baterii zmniejsza się o 50 procent. 

 

2. Skład chemiczny baterii  

Baterie UPS są urządzeniami elektro-chemicznymi, których zdolność do 

magazynowania i dostarczania energii powoli maleje z upływem czasu. 

Nawet, jeżeli wszystkie wytyczne dotyczące przechowywania, konserwacji i 

użytkowania są spełnione, baterie będą nadal wymagać wymiany po 

upływie określonego okresu czasu. 

 

3. Cykle 

Po pracy zasilacza UPS z baterii w przypadku awarii zasilania, bateria jest 

ładowana do wykorzystania w przyszłości, jest to tak zwany cykl 

rozładowania. W czasie instalacji, pojemność baterii jest w 100 procentach 

pojemnością znamionową, ale każde rozładowanie, a następnie 

naładowanie nieznacznie zmniejsza względną pojemność baterii. Gdy 

procesy chemiczne ulegną osłabieniu, ogniwa baterii zawodzą a bateria 

musi być wymieniona. 

 

4. Konserwacja  

Dla większych modeli UPS, obsługa i konserwacja baterii ma kluczowe 

znaczenie dla niezawodności UPS. Okresowe przeglądy zapobiegawcze 

nie tylko wydłużają żywotność gałęzi baterii poprzez zapobieganie luźnym 

połączeniom i usuwaniu korozji, ale mogą pomóc w identyfikacji 

osłabionych baterii, zanim ulegną uszkodzeniu. Mimo, że baterie zamknięte 

są często określane jako bezobsługowe, ciągle wymagają regularnej 

konserwacji - bezobsługowe odnosi się tylko do faktu, że nie wymagają one 

wymiany elektrolitu. 

 

5. Żywotność baterii akumulatorów  

Większość baterii UPS na rynku jest doładowywana prądem 

konserwującym - proces, który obniża wewnętrzny skład chemiczny baterii i 

zmniejsza potencjalną żywotność baterii nawet o 50 procent. W 

przeciwieństwie do nich, technologia ABM firmy Eaton wykorzystuje 

zaawansowane metody detekcji oraz innowacyjną trzy-etapową technikę 

ładowania, która wydłuża użyteczny czas eksploatacji baterii UPS, przy 

jednoczesnej optymalizacji czasu ładowania baterii. Technologia ABM 

zapewnia również wczesne ostrzeżenie na 60 dni przed końcem okresu 

eksploatacji baterii, aby umożliwić wystarczająco dużo czasu na wymianę 

baterii ‘na gorąco’, bez konieczności wyłączania podłączonych urządzeń.  
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Przegląd oprogramowania UPS  
 

 

 

Używanie zasilacza UPS bez oprogramowanie do zarządzania energią jest jak jazda w deszczu bez wycieraczek szyby przedniej - możesz być 

chroniony przed ulewą, ale widoczność jest ograniczona.  

Podczas, gdy UPS chroni załączone odbiorniki podczas przerwy w zasilaniu, oprogramowanie do zarządzania energią jest wymagane do 

zapewnienia, że cała praca w toku jest zapisana i że systemy operacyjne są bezpiecznie zamknięte w przypadku awarii zasilania przekraczającej 

czas podtrzymania z baterii UPS. 

 

 

 

 

 

 
Eaton ® Intelligent Power Manager umożliwia łatwe i wszechstronne 
zdalne monitorowanie i zarządzanie wieloma urządzeniami, 
umożliwiając informowanie o stanie zasilania i środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aby zobaczyć demonstrację on-line możliwości oprogramowania zarządzającego Eaton 

należy odwiedzić stronę www.eaton.com/intelligentpowermanager.  

Oprócz zapewnienia automatycznego, bezpiecznego zamykania 

wszystkich podłączonych urządzeń podczas przedłużającej się 

awarii zasilania, oprogramowanie zarządzające zasilaniem 

dostarcza szerokiego spektrum innych zalet. Doskonałe 

uzupełnienie każdego rozwiązania UPS, oprogramowanie 

zarządzające stale sprawuje kontrolę poprzez sieć nad 

prawidłowym działaniem dzięki swoim możliwościom 

monitorowania i zarządzania. 

Większość oprogramowania zarządzającego zasilaniem jest 

dostarczane razem z UPS i jest zazwyczaj darmowe oraz także 

istnieje możliwość jego pobierania on-line. Powiadamiania o 

zdarzeniach dotyczących zasilania dostępne są jako alarmy 

dźwiękowe, wyskakujące komunikaty na monitorze, e-poczta do 

zdefiniowanych odbiorców spełniających określone warunki, 

wiadomości tekstowe oraz sygnały dla większości sieci i systemów 

zarządzania budynkiem do inicjowania uporządkowanego 

zamykania urządzeń.  

Niektóre propozycje oprogramowania mogą zawierać całościowy 

ogląd systemów przez sieć - często z dowolnego PC z 

przeglądarką internetową. Oprogramowanie może również 

dostarczać kompletny log zdarzeń i dane dotyczące zasilania 

UPS, które są nieocenione przy analizowaniu przyczyn 

nieprawidłowości zasilania. Wiele produktów zarządzania 

zasilaniem posiada możliwości centralizowania alarmów, 

porządkowania danych przez dopasowane do potrzeb widoki i 

utrzymywać dzienniki zdarzeń do celów konserwacji prewencyjnej 

całej zainstalowanej bazy wyposażenia.  

Najbardziej solidne i wszechstronne propozycje oferty 

programowej są kompatybilne z urządzeniami, które obsługują 

interfejs sieciowy, kompatybilny dla wszystkich producentów UPS, 

czujników środowiskowych, ePDU i innych urządzeń. Ponadto, 

oprogramowanie zarządzające umożliwia sterowanie segmentami 

odbiorników dla wszystkich modeli UPS, którzy obsługują tę 

funkcję. 

Ponieważ ochrona zasilania i zarządzanie są tak samo ważne dla 

maszyn wirtualnych jak dla fizycznych serwerów, nowe 

technologie oprogramowania zostały specjalnie zaprojektowane 

do dostarczania możliwości monitorowania i zarządzania w 

środowiskach wirtualnych. Oprogramowanie zamykające jest teraz 

kompatybilne z VMware ESXi i vSphere oraz Microsoft Hyper-V, 

umożliwiając bezpieczne zamykanie wielu maszyn wirtualnych. 
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Wszystko, co musisz wiedzieć o UPS  

 

 

 

 

 

 

 

Przegląd usług serwisowych  
 

 

 

 

Jednym z najlepszych sposobów ochrony inwestycji klientów jest dołączenie do sprzedaży UPS, 

umowy na świadczenie usług serwisowych. Zaplanowana konserwacja prewencyjna może 

pomóc w wykryciu wielu problemów, zanim staną się one poważnymi i kosztownymi 

zdarzeniami. 

Rzeczywiście, badania wskazują, że regularne przeglądy prewencyjne mają kluczowe znaczenie 

w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności urządzenia. Analizy pokazują, że rutynowa 

konserwacja prewencyjna może znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo, że UPS ulegnie 

awarii lub będzie miał przestój. Badanie pierwotnych przyczyn utraty odbiorników 

przeprowadzone przez firmę Eaton w 2007 roku wykazały, że klienci, którzy nie przyjmowali ofert 

prewencyjnych wizyt serwisowych byli niemal dwukrotnie bardziej narażeni na wystąpienie awarii 

UPS niż osoby, które przeprowadziły jedną zalecaną wizytę konserwacji prewencyjnej rocznie.  

Zasilacze UPS są skomplikowanymi urządzeniami, które wypełniają kilka krytycznych funkcji 

poprawiania jakości energii i podtrzymywania zasilania, a mogą ulec awarii. Bez właściwej 

konserwacji, w końcu wszystkie zasilacze UPS ulegną awarii w czasie ich żywotności 

eksploatacyjnej, ponieważ krytyczne komponenty, takie jak baterie i kondensatory zużywają się 

podczas normalnej eksploatacji. Odpowiednia umowa planowych przeglądów wykonanych przez 

przeszkolony i doświadczony personel serwisowy może znacznie zminimalizować ryzyko awarii. 

 

 

 

 

 

Rodzaje usług serwisowych UPS  
Istnieje kilka odmiennych metod dostarczania usług serwisowych UPS, każda przygotowana 

do sprostania różnym potrzebom klientów. Pośród nich znajdują się: 

 Naprawa w zakładzie serwisowym lub wymiana. Klient kontaktuje się z dostawcą usług 

serwisowych UPS i wysyła UPS do zakładu serwisowego. Zakład serwisowy zwraca 

naprawioną lub zregenerowaną jednostkę. 

 Wyprzedzająca wymiana z magazynu. Klient kontaktuje się z dostawcą usług serwisowych 

UPS, który natychmiast wysyła zregenerowany UPS; oryginalna jednostka UPS zostanie 

odesłana do zakładu serwisowego. 

 

 
 

Mniejszy modele UPS są zazwyczaj wysłane do zakładu serwisowego  

 
 Naprawa w miejscu instalacji. Klient kontaktuje się z dostawcą usług serwisowych UPS i w 

miejscu instalacji przeszkolony fabrycznie technik diagnozuje i usuwa usterki związane bądź 

z elektroniką, czy bateriami. 

Mniejsze produkty UPS do 3000 VA są naprawianie w zakładzie serwisowym, podczas gdy 

produkty powyżej 3000 VA zwykle są naprawiane w miejscu instalacji, ponieważ są 

podłączone na stałe (nie mogą być odłączone wtyczką) lub też są zbyt ciężkie do wysłania. 
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Rodzaje umów na świadczenie usług serwisowych  
 

 
Dostępnych jest wiele różnych opcji serwisowych, wszystkie stworzone, aby pomóc klientom zaoszczędzić czas i koszty poprzez 

minimalizację przerw w działalności biznesowej i koszty przestojów. Opcje serwisowe mają także na celu zwrot poniesionych 

kosztów inwestycji poprzez wydłużenie żywotności krytycznego sprzętu zasilającego. 

 
 
 
 
 

 Umowy na świadczenie usług serwisowych zwykle zawierają kombinację części i zakres prac (elektronika, baterie lub 

obydwa), co najmniej jeden lub więcej prewencyjne przeglądy serwisowe UPS rocznie, oraz kombinację liczby godzin na 

naprawę i czasu reakcji do rozpoczęcia naprawy. Plany mogą być dostosowane do prawie każdych wymagań. Mogą być 

dodawane specjalne opcje, takie jak zdalne monitorowanie, ubezpieczenia wymiany baterii i zestawy części zamiennych.  

 
 
 
 
 

 Przedłużona gwarancja (lub gwarancja podstawowa) mogą być również zakupione dla wielu produktów UPS. Gwarancja 

zwykle obejmuje określone części i robociznę, takie jak elementy elektroniczne na ustalony okres czasu. Nie będzie 

natomiast obejmować usługi 24/7 lub czasu reakcji do przyjazdu, ani nie będzie zawierać konserwacji prewencyjnej, 

chociaż dodatkowe usługi można dodatkowo kupić, takie jak przedłużenia gwarancji. Im więcej usług dodanych do 

gwarancji, tym bliżej będzie do podpisania umowy wsparcia serwisowego. 

 
 
 
 
 

 Usługa ‘czas i materiał’ (T&M) – jest rodzajem usługi serwisowej płatnej na zlecenie, w której usługodawca prowadzi 

naprawę tylko wtedy, gdy nastąpi awaria. Naprawa T&M może się odbywać zarówno przez odesłanie urządzenia do 

punktu serwisowego lub na miejscu, w zależności od typu UPS. Ta metoda może nie być najlepszym rozwiązaniem dla 

niektórych klientów, ponieważ często jest to droga, a jednocześnie istnieje niepewność, kiedy przybędzie na miejsce 

serwisant. Dzieje się tak, ponieważ klienci posiadający umowę wsparcia serwisowego zawsze mają priorytet, dla klientów 

bez umowy T&M czasy reakcji mogą wynosić nawet kilka dni, w zależności od modelu produktu i miejsca instalacji.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dla optymalnej dostępności większe modele UPS 

wymagają wizyty konserwacyjno- prewencyjnej.

  

Niektóre firmy UPS, takie jak Eaton, zapewniają usługi 

zdalnego monitoringu.  
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Poznaj produkty jakości zasilania Eaton  
 

 

 

Przegląd produktów Eaton  
 

 

Portfolio firmy Eaton w zakresie jakości zasilania obejmuje pochodzący z jednego źródła dostawy wyczerpujący szereg rozwiązań zarządzania energią. 
Obejmuje ono zasilacze UPS, urządzenia ochrony przepięciowej, jednostki dystrybucji zasilania (ePDU), zdalny monitoring, mierniki, oprogramowanie, 
opcje komunikacyjne, obudowy i usługi. Nasza oferta w zakresie jakości zasilania jest stworzona z myślą o spełnieniu specyficznych wymagań klientów, 
uzupełnieniu nowych lub uprzednio istniejących rozwiązań oraz dostarczaniu całościowych rozwiązań. Dla wszystkich naszych produktów, Eaton dążąc 
ustawicznie do osiągania sukcesu kładzie nacisk innowacyjność techniczną, aby tworzyć rozwiązania nowej generacji. Produkty i usługi wymienione 
poniżej stanowią próbkę naszego wyczerpującej oferty rozwiązań. Aby zobaczyć kompletną ofertę lub otrzymać katalog produktów, zapraszamy na stronę 
www.eaton.com/powerquality.  

 
Ochronniki przepięciowe  

 

 
 

Listwy przeciwprzepięciowe Protection Box firmy Eaton oferują najlepszy 
stosunek ceny do jakości dla użytkowników SOHO poszukujących 
wygodnego sposobu aby połączyć możliwości posiadania wielu gniazd 
zasilających i doskonałe zdolności ochrony przepięciowej.  

 
UPS dla PC/stacji roboczych i domowych systemów A/V  
Zakres mocy: 500 VA - 1500 VA  
Zasilacze UPS Eaton zapewniają doskonały poziom ochrony dla 
niewielkich urządzeń domowo/biurowych (SOHO). Te podstawowe, 
opłacalne produkty zapobiegają uszkodzeniom takim jak utrata danych, 
uszkodzenia plików, migotanie światła, uszkodzenie sprzętu 
komputerowego i odłączenie urządzeń i są one najpowszechniej używane 
by chronić stacje robocze, systemy telefoniczne i wyposażenie punktów 
kasowych (POS).  

 
Eaton Ellipse MAX, 600-1500 VA  

 
UPS Eaton Ellipse MAX dostarcza opłacalne, liniowo interaktywne 
zasilanie gwarantowane i regulację napięcia. Przy swoim kompaktowym 
wykonaniu UPS Ellipse MAX może być wykorzystany, jako wolnostojąca 
wieża albo podstawa pod monitor komputera. UPS również jest 
wyposażony w lokalne gniazda wyjściowe.  

 
UPS dla sieci lub serwerów  
Zakres mocy: 500 VA-18000 VA  
Eaton oferuje szeroką i nowatorska linię rozwiązań UPS dla sieci i 
serwerów do ochrony serwerów stelażowych, pamięci masowych, 
systemów pamięci, urządzeń VoIP, wyposażenia sieciowego i innych 
istotnych urządzeń. Otrzymasz przodującą na rynku ochronę zasilania o 
najwyższej niezawodności z najwyższą wydajnością przy większej 
oszczędności energii w zoptymalizowanej obudowie stelażowej, wieżowej 
lub stelażowo-wieżowej.  

 
Eaton 9130, 700-6000 VA, stelażowy i wieżowy  

 
9130 dostarcza więcej mocy rzeczywistej przy współczynniku mocy 0,9 i 
oferuje tryb wysokiej sprawności, osiągając godną uwagi sprawność 95 
procent lub wyższą. UPS zapewnia najwyższą ochrona zasilania 
elektrycznego dla informatyki i środowisk łączności sieciowej, jak również 
medyczny i systemów przemysłowych.  

 Eaton EX RT, 5-11 kVA, stelażowy/wieżowy  
 

 
 
Idealny na środowisk serwerowych o dużej gęstości mocy i wymagających 
zastosowań przemysłowych, UPS Eaton EX RT jest specyficznie 
skonstruowany, aby zaspokoić wysokie wymagania dostępności klientom 
posiadającym przełączniki, systemy informatyczne, przyrządy pomiarowe,  
PLC, przemysłowe komputery PC i inny wrażliwy sprzęt elektroniczny.  
 
 
 
UPS dla ośrodków przetwarzania danych i innych obiektów  
Zakres mocy: 10-1100 kVA  
Posiadając spektrum innowacyjnych cech, rozwiązania UPS dla ośrodków 
przetwarzania danych i innych obiektów zawierają niezbędne elementy 
konstrukcyjne do ochrony najbardziej krytycznych zastosowań. Te 
przełomowe rozwiązania uwzględniają obecne i przyszłe wymogi ochrony 
zasilania, cechują się skalowalną architekturą, która może rosnąć wraz z 
rozbudową systemu, aby sprostać zmieniającym się potrzebom przy 
najwyższych poziomach wydajności i niezawodności. A z technologią 
‘systemu oszczędzania energii’ firmy Eaton, zasilacz UPS Eaton może 
pracować ze sprawnością 99 procent, co oznacza, że zazwyczaj całkowity 
koszt UPS może się zwrócić w trzy do pięciu lat.  
 
 
Eaton BladeUPS, 12-60 kW  
 

 
 
Skalowalny i modułowy BladeUPS rozszerza moc ochrony zasilania do 60 
kW w jednej 19-calowej szafie montażowej, redukując jednocześnie koszty 
energii i chłodzenia przy energooszczędnej konstrukcji UPS. BladeUPS 
upakowuje 12 kW mocy w przestrzeń montażową tylko 6U.  
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Eaton 9390, 40-160 kVA  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPS 9390 dostarcza rozwiązania zakresie jakości zasilania o dużej mocy 
ośrodkom danych, bankom i innym kluczowym zastosowaniom informatycznym.  

 
 

Eaton 9395, 225-1100 kVA  
 

 
 

UPS Eaton 9395 łączy techniczną innowacyjność z bogatym zestawem funkcji 
aby dostarczyć najwyższą ochronę zasilania przy dużym upakowaniu mocy dla 
dużych ośrodków danych, zastosowań dla ochrony zdrowia i innych systemów 
krytycznych.  

 
 
 

Dystrybucja zasilania  
Rozwiązania Eaton w zakresie dystrybucji zasilania są zaprojektowane, aby 
pomóc w zredukowaniu kosztów, chronić, zapobiegać przestojom i pomagać w 
bardziej wydajnym używaniu energii. Nasze obszerne portfolio obejmuje szafy 
montażowe, a także standardowe i wykonywane na zamówienie ePDU (ang. 
enclosure Power Distribution Units), które są oparte na różnych technologiach 
wykonania, takich jak podstawowe, pomiarowe, monitorowalne, zaawansowanie 
monitorowalne, liniowo monitowalne i zarządzalne..  

 
ePDU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od podstawowych dla wydajnej dystrybucji zasilania do inteligentnego 
zrządzania energią, produkty Eaton ePDU są zaprojektowane, aby zaspakajać 
wymagania każdego ośrodka danych.  

 Szafy montażowe Eaton  
 

 
 
Szafy montażowe 42U, zaprojektowane specjalnie dla zastosowań 
informatycznych, zapewniają stabilność i nie ograniczają rodzaju dostarczanego 
wyposażenia IT przeznaczonego do montażu w nich. Szafy montażowe 
posiadają opcjonalne akcesoria dla mocowania kabli, chłodzenia i rozdziału 
zasilania, umożliwiając dostosowanie szafy montażowej do specyficznych 
zastosowań.  
 
 
Oprogramowanie i komunikacja  
Pakiet oprogramowania Eaton Intelligent® Power dostarcza możliwości do 
zarządzania wszystkimi urządzeniami zasilającymi w całej sieci informatycznej 
lub poprzez Internet. Posiadając zarówno możliwości monitorowania, jak i 
ochrony zasilania, oprogramowanie pozwala na monitorowanie urządzeń 
zasilających a nawet prawidłowe zamykanie systemów operacyjnych i 
komputerów w razie przedłużającej się przerwy w dostawie energii.  
Produkty komunikacyjne Eaton są dodatkowymi opcjami sprzętowymi 
łączącymi produkty UPS z urządzeniami zewnętrznych systemów 
monitorowania. Nasze produkty komunikacyjne posiadają możliwości 
komunikacyjne poprzez Internet, łącza szeregowe, ModBus oraz SNMP. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usługi serwisowe Eaton  
Eaton dostarcza dla swoich klientów zakrojoną na szeroką skalę sieć obsługi 
technicznej, aby zaspokajać potrzeby związane z ochroną zasilania. Oferujemy 
różne pakiety serwisowe dopasowane do odmiennych rodzajów potrzeb 
serwisowych oraz budżetów. Którykolwiek pakiet zostanie wybrany, klient może 
być pewien, że zapewnimy bezpieczeństwo i niezawodność zasilania 
umożliwiając mu jego bezproblemową główną działalność biznesową. Aby 
uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z lokalnym oddziałem 
serwisowym Eaton lub z autoryzowanym partnerem serwisowym.  
Eaton oferuje usługi w zakresie jakości zasilania dla swoich produktów UPS, 
ale również dla powiązanego wyposażenia, takiego jak jednostki dystrybucyjne 
(ePDU) i baterie. Eaton również wykonuje usługi serwisowe produktów 
wcześniej przejętych marek, w tym Fiskars, Powerware, Exide Electronics, Best 
Power i MGE Office Protection Systems.  
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Poznaj produkty Eaton jakości zasilania 

 

 

 

Technologie Eaton  
 

 

Eaton rozwija własne innowacyjne rozwiązania techniczne w zakresie ochrony zasilania elektrycznego od czasu otrzymania pierwszego 
patentu w 1962 roku. Jako lider technologiczny, Eaton kontynuuje wychodzenie naprzeciw szybko zamieniającym się potrzebom klientów 

z zaawansowanymi opatentowanymi technologiami. 

 

 

 

 

Technologia beztransformatorowa 

Beztransformatorowa technologia stosowane w zasilaczach UPS firmy Eaton zapewnia lepsze parametry techniczne i większą 
wartość. Uzyskuje się je dzięki mniejszym i lżejszym filtrom indukcyjnym, wysokiej sprawności tranzystorom IGBT stosowanym 

zarówno w prostownikach jak i falownikach, oraz zaawansowanemu algorytmowi sterowania. Beztransformatorowe zasilacze UPS 
ważą zwykle 50 procent mniej niż technologicznie starsze konstrukcje i zajmują tylko 60 procent powierzchni podstawy. Niskie 

zakłócenia wejściowe THD (< 4,5 procent przy pełnym obciążeniu) oraz wysoki współczynnik mocy wejściowej (0,99) utrzymują 
swoją wartość przy obniżeniu obciążenia nawet do 10 procent obciążenia znamionowego bez potrzeby stosowania dodatkowego 

filtru wejściowego. W dodatku, sprawność przy pełnym obciążeniu może dochodzić do 94,5 procenta i więcej.  

 

 

System Oszczędzania Energii (ESS)  

 

Innowacyjna technologia ESS firmy Eaton umożliwia zasilaczom UPS uzyskanie przodującego na rynku 
przemysłowym poziomu sprawności 99 procent przez możliwość dostarczania przez UPS zasilania sieciowego 

bezpośrednio do odbiorników, gdy parametry na wejściu są w zakresie dopuszczalnych limitów napięcia i 
częstotliwości. Szybkie algorytmy detekcji ESS ustawicznie monitorują jakość zasilania na wejściu. Jeśli 

założone limity są przekroczone, ESS natychmiast włącza konwertery zasilacza UPS, pozwalając na przejście 
w tryb pracy z niezależną podwójną konwersją napięcia i częstotliwości (VFI) w niespełna dwie milisekundy. 

ESS jest dostępna w zasilaczach UPS Eaton 9395 i Eaton 9390.  

 

 

System zmiennego zarządzania modułami (VMMS)  

 

Systemy UPS rzadko są obciążane pełną mocą znamionową; mniejsze obciążenie jest raczej regułą niż wyjątkiem. 
Przy obciążeniu mniejszym niż 40 procent obciążenia znamionowego, sprawność UPS zmniejsza się, przez co 

zwiększa się ogólne zużycie energii całego systemu. Rozwiązaniem jest technologia Eaton VMMS (zastosowana w 
zasilaczach UPS Eaton 9395), która pozwala zasilaczowi UPS uzyskać wyższą sprawność przy niższym 

obciążeniu. Z VMMS, UPS jest w stanie decydować, który z modułów mocy będzie pracował w trybie jałowym. W 
ten sposób, pozostałe moduły mocy zasilą odbiorniki z większa sprawnością. Gdy obciążenie wzrasta i jest 

potrzebne więcej modułów mocy, system natychmiast przekazuje obciążenie do dodatkowych modułów. VMMS 

przystosowuje zarówno pojedynczy UPS składający się z wielu modułów mocy jak i zwielokrotnione systemy 

równoległe UPS.  
 

 

VMMS  

Równoległe zasilacze modułowe Eaton 9395 - 

825 kVA z VMMS  
 

 

 UPS1  UPS2  UPS3  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Pełna sprawność systemu jest 

automatycznie optymalizowana 

odpowiednio do poziomu obciążenia  

 

 

Technologia systemu zmiennego zarządzania modułami (VMMS) maksymalizuje 

wydajności przy mniejszym obciążeniu bez kompromisu dla niezawodności.  
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Technologia Hot Sync® 

Opatentowana technologia równoległego podziału obciążenia Hot Sync® gwarantuje maksymalną dostępność systemu przez 

eliminowanie ryzyka pojedynczego punktu awarii. Hot Sync opiera się na konfiguracji równoległej, w której dwie albo więcej jednostek 
dzielą to samo obciążenie. Jeśli jedna jednostka ulegnie awarii to inne jednostki przejmują jej zadania, odizolowując uszkodzoną 

jednostkę i kontynuując bez zakłóceń zasilanie energią elektryczną. Technologia jest wyjątkowa, ponieważ umożliwia pracę jednostkom 
UPS całkowicie samodzielnie; nie jest wymagana żadna instalacja komunikacyjna pomiędzy jednostkami, aby transmitować informacje 

na poziomie systemu dopasowujące fazy napięcia wyjściowego. Technologia jest dostępna dla wszystkich trójfazowych zasilaczy UPS.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

No common logic - Brak wspólnego układu logicznego 

 

 

 

Charge - Obciążenie 

 

 

Opatentowana technologia Hot Sync zapewnia 

najwyższą dostępność dla odbiorników.  

 

 

Technologia ABM 

Firma Eaton stworzyła technologię ABM, aby przedłużyć żywotność baterii kwasowo-ołowiowych z regulowanymi zaworami 

przez stosowanie specjalnej logiki do procesu ładowania. Stosując tradycyjne metody ładowania konserwacyjnego, baterie stają 

się podatne na korozję elektrod i wysychanie elektrolitu, zwłaszcza w stanie gotowości do pracy z powodu ich ciągłego 

doładowywania. ABM zasadniczo umożliwia inteligentniejszą metodę ładowania przez niedopuszczanie do niepotrzebnego 

ładowania, stąd znacznie redukując zużycie w czasie normalne eksploatacji. ABM dostarcza dodatkowe funkcje dla 

monitorowania stanu baterii i wczesnego ostrzegania o zbliżającym się końcu żywotności na podstawie detekcji zużycia baterii. 

Również optymalizuje czas ponownego ładowania, co jest korzystne, gdy mogą wystąpić kolejne przerwy zasilania w ciągu 

krótkiego okresu. Technologia ABM jest stosowana już ponad 15 lat w naszych zasilaczach UPS o mocach od 1 do 160 kVA, a 

teraz jest wbudowana w zasilacze UPS do 1100 kVA.  

 

 

 

Onduleur avec ABM – UPS z ABM 

Onduleur sans ABM – UPS z ABM 

 

Automomie Batterie (en minutes) – Czas autonomii (w 

minutach) 

 

Age de la batterie (en mois) – Żywotność baterii ( w 

miesiącach) 

 

 

 

 

 

Technologia ABM znacząco zwiększa żywotność baterii.  
 

 

 

 

Prosty test mocy 

Przy zastosowaniu ‘prostego testu mocy’ zasilacze UPS (Eaton 9390 i Eaton 9395) mogą testować ich własny obwód energetyczny 
przy pełnym obciążeniu bez konieczności podłączenia obciążenia zewnętrznego. Ponieważ zasilacze UPS wykorzystują własne 

prostowniki i falowniki jako zespoły obciążeniowe i pobierają tylko minimalną moc (pięć procent) z sieci elektrycznej, zużycie energii 
przeznaczonej do testowania UPS jest znacząco zredukowane.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak skutecznie sprzedawać UPS  
 

 

 

 

 

 

Najważniejsze założenia projektowe UPS  
 

Następnych 10 czynników przedstawia w skrócie kluczowe rozważania projektowe, które należy brać pod uwagę analizując potrzeby klientów 
i przedstawiając najodpowiedniejsze rozwiązanie firmy Eaton. Przez odpowiednią ocenę informacji dostarczonych przez klientów, możesz 

pomagać im w podjęciu ważnych decyzji handlowych podczas procesu wyboru i zakupu.  
 

 

 

 

 

1. Środowisko elektryczne: jednofazowe i trójfazowe  
 

Rozumienie istniejącej infrastruktury elektrycznej klienta jest decydującym 

krokiem w kwalifikacji i procesie handlowym. Podczas, gdy wielu doradców 

zwykle skupia na większych, trójfazowych systemach zasilania, większość 

managerów IT ma przede wszystkim do czynienia z jednofazowym 

wyposażeniem, często na poziomie szafy montażowej.  

Wiele istniejących pomieszczeń komputerowych i małych do średniego 

rozmiaru ośrodków przetwarzania danych ma odbiorniki jednofazowe na 

poziomie szafy montażowej. Jednakże nowo projektowane całościowe 

rozwiązania coraz częściej przenoszą moc trójfazową do punktu 

wykorzystania, aby zyskać na sprawności i obniżać koszty, stwarzając 

świetną okazję dla stosowania rozwiązań trójfazowych w nowych 

obiektach 

.  

2. Środowisko instalacji  
 

Konieczne jest zrozumienie jak potencjalny UPS zostanie zamontowany. 

Chociaż większość środowisk dopuszcza kilka różnych rozwiązań, 

powinieneś pomóc klientowi, dając do oceny dostępne opcje. Bądź 

gotowym zaproponować rozwiązania tańsze, porównać cechy i ustalić 

ceny za różnorakie rozwiązania.  

Badania wykazują, że klienci generalnie wybierają opcje o wyższej 

wartości, kiedy udostępnia się im możliwość wyboru. Jeśli nie udaje się 

zaoferować większej ilości opcji, zostawiasz otwartą przestrzeń dla 

konkurencji w zakresie zaufanie klienta, któremu może być prezentowane 

oferowanie innych rozwiązań, jako bardziej opłacalna opcja. Nie zostawiaj 

tej przestrzeni.  

 

3. Moc obciążeniowa  
 

Moc znamionowa podana w VA albo w W podana przez klienta jest 

jednym z najważniejszych czynników w identyfikowaniu właściwego 

zasilacza UPS dla rozwiązania całościowego.  

Po zidentyfikowaniu środowiska elektrycznego (czy UPS powinien być 

jednofazowy albo trójfazowy), wielkość UPS bardziej zawęża opcje wyboru. 

Należy być gotowym do pomocy w szacowaniu zapotrzebowania na moc 

urządzeń klienta, pomimo że wielu z nich ma te informacje już 

przygotowane. Nie wolno zapomnieć, aby wziąć pod uwagę przyszły wzrost 

obciążenia urządzeń klienta; szczególnie w zastosowaniach jednofazowych 

często ma sens wybranie zasilacza UPS, który przewyższa obecne 

wymagania klienta dotyczące mocy, należy oferować dłuższy czas 

autonomii i uwzględniać przyszły rozwój.  

 

4. Dostępność  
 

To jest moment, gdy należy ustalić rzeczywiste wymagania klienta 

dotyczące czasu podtrzymania bateryjnego. Podczas, gdy czas 

podtrzymania wydaje się prostą wartością do wyznaczenia, zrozumienie 

składników kryjących się za wartościami liczbowymi może zaowocować 

rozwojem całościowego rozwiązania.  

Ogólnie, długość wymaganego czasu podtrzymania bateryjnego może 

znacząco wpłynąć na koszt rozwiązania; jakkolwiek, wiele rozwiązań Eaton 

jest w rzeczywistości bardziej opłacalne dla zastosowań z dłuższym czasem 

podtrzymania. Należy dowiedzieć się jak długiego czasu autonomii 

potrzebuje klient oraz dlaczego. Następnie robiąc rekomendacje oceniać 

wielorakie rozwiązania, które byłyby najbardziej korzystne dla użytkownika 

końcowego.  
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5. Skalowalność  
 

Oceniając rozwiązanie należy zawsze zwracać uwagę na potrzeby 

klienta dotyczące przyszłej ekspansji. Skalowalne rozwiązania zasilaczy 

UPS firmy Eaton stanowią konkurencyją zaletę przez oferowanie 

klientom ekonomicznej drogi do wzrostu mocy. Praktycznie wszystkie 

zasilacze UPS Eaton o mocy 6 kVA lub większej dają jakąś formę 

skalowalności, czy to przez prostą rozbudowę programową, czy dodanie 

modularnych składników sprzętowych albo zrównoleglenie wielu 

zasilaczy UPS.  

Dla klientów świadomych kosztów albo o ograniczonym budżecie, 

zasilacze UPS z wbudowaną skalowalnością często okazują się być 

najlepszą wartością na dłuższą metę, pozwalając klientowi zwiększyć 

moc bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu. Proste zwiększenie 

mocy w kVA jest wszystkim, co potrzeba uczynić, aby umożliwić 

skalowalnemu zasilaczowi UPS działać na pełnej mocy.  

Klienci, którzy mają wewnętrzną służbę informatyczną albo personel 

obsługi obiektu, który serwisuje ich własne wyposażenie może 

preferować zwiększanie mocy przez kupowanie dodatkowych modułów, 

które mogą być dodane do odpowiedniej obudowy lub szafy montażowej 

w miarę zwiększania zapotrzebowania na moc.  

Podczas, gdy rozwiązania modularne – włącznie ze zwielokrotnionymi 

systemami równoległymi – na początku są często opcjami bardziej 

przystępnymi, natomiast w dłuższym okresie czasu mogą być 

droższym rozwiązaniem z powodu konieczności zakupu dodatkowego 

sprzętu i kosztów instalacji. Polegając na specyficznych potrzebach 

klienta, większy, scentralizowany, system modularny może być 

ostatecznie najtańszym rozwiązaniem.  

 

6. Dystrybucja zasilania  
 

Konieczne jest poznanie planu rozdziału zasilania wymaganego 

przez klienta. Należy pamiętać, że jednostki ePDU i moduły 

dystrybucji zasilania firmy Eaton mogą być używane z dowolnym 

produktem UPS.  

Tak jak oprogramowanie, rozwiązania komunikacyjne i pomiarowe 

często będą mogły zapewnić zbyt sprzętowi, dobrze przemyślana 

architektura dystrybucyjna i pomiarowa może bezpośrednio sprostać 

potrzebom klienta i ostatecznie umożliwić sprzedaż całościowego 

rozwiązania. W niektórych przypadkach, menagerowie centrum 

przetwarzania danych chcą skuteczniej monitorować użytkowanie 

zasobów oddziałów, aby lepiej przydzielać koszty ogólne na 

przedsiębiorstwo. Przy rozlokowywaniu urządzeń pomiarowych na 

poziomie szafy montażowej, jeden z klientów Eaton mógł śledzić pobór 

mocy każdego departamentu i przydzielić koszty oparte na odczytach 

stanu mierników. Połączenie z wykorzystywaniem najbardziej 

wydajnych dostępnych serwerów, umiejętność analizowania godzin 

szczytu użytkowania procesów komputerowych umożliwia menagerowi 

IT dalsze zwiększanie wydajności.  

 

 

7. Zarządzanie  
 

Oprogramowanie zarządzające oraz akcesoria Eaton bardzo często 

pomagają sprzedać nasz sprzęt i mogą być kluczem do finalizowania 

sprzedaży. Narzędzia zarządzające firmy Eaton powinny być 

przedstawione przy każdej dostępnej okazji, aby oferować klientowi 

kompletne rozwiązanie i pomagać obniżać całkowity koszt własności. 

Dla przykładu, jeden z klientów wyraził potrzebę dostępnego czasu 

podtrzymania 15 minut, aby dojść do odległego obiektu w 10 minut. W 

oparciu o umiejętności sprzedawcy ustalenia prawdziwej potrzeby, 

polecona została karta z interfejsem sieciowym dla stelażowego 

zasilacza UPS, wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania, 

które umożliwiłoby zasilaczowi UPS prawidłowe zamykanie aplikacji w 

przypadku przedłużającego się zaniku zasilania. ePDUs również zostały 

zainstalowane do wielopoziomowego monitorowania i sterowania.  

Klient był tak zadowolony z możliwości zdalnego monitorowania 

swojego zasilacza UPS i ponownego uruchamiania serwerów - które 

eliminowało potrzebę jechania do obiektu w przypadku zakłóceń 

zasilania, że kupił cały sprzęt, którego potrzebował do spełnienia 

założonej funkcjonalności. Przez rozumienie jego potrzeb w zakresie 

komunikacji i sterowania, Eaton mógł dostarczyć kompletne 

rozwiązanie.  
 
8. Eksploatacja i konserwacja  
 

Podczas, gdy wielu klientów ceni możliwość serwisowania własnego 

wyposażenia, ogromna większość zarządzających profesjonalistów IT 

oraz kierowników obiektu woli spokój ducha, który przychodzi z 

pełnym wsparciem fabrycznym przez obsługę serwisową w miejscu 

instalacji.  

Rozumiejąc wymogi klienta w zakresie dostępności i techniczną biegłość 

- wraz z zakładaną tolerancja dla ryzyka - może pomagać redukować 

liczbę realnych opcji produktowych, jako część doradczego procesu 

sprzedaży. W dodatku, wzięcie pod uwagę początkowego kosztu 

produktu w kombinacji z umowami serwisowymi Eaton o różnym 

poziomie zróżnicowania jest integralnym składnikiem jakiegokolwiek 

procesu handlowego.  

Podczas gdy część profesjonalistów IT ceni sobie możliwość niezależnej 

wymiany modułów mocy albo wymianę baterii w ich urządzeniach, inni 

wolą podejście nie ingerowania w zasilanie w ich ośrodku danych. W 

dodatku, typ instalacji (zdecentralizowany albo duży scentralizowany 

UPS) również może wpływać na preferencję serwisowe klienta.  

Dla tych, którzy chcą mieć pewnego poziomu niezależność serwisową, 

niewielkie jednofazowe albo stelażowe urządzenia z możliwością 

własnej wymiany baterii i modułów mocy mogą być idealnym 

rozwiązaniem. Klienci z mniejszymi budżetami i wyższą mocą 

znamionową w kVA mogą preferować nisko kosztowe, scentralizowane, 

brzegowe rozwiązanie opierające się na wsparciu fabrycznym w 

miejscu instalacji. Przewidywanie budżetu klienta i potrzeb wsparcia 

serwisowego prowadzi Cię w dobrym kierunku podczas doradczego 

podejścia sprzedażowego.  
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9. Budżet  
 

Większość klientów daje do zrozumienia, że redundancja, skalowalność, 

modularność i możliwości serwisowe są wszystkim w podejmowaniu decyzji, 

który UPS zakupić. Z kolei, większość sprzedawców uważa, że te czynniki są 

decydującymi składnikami ich propozycji. Jakkolwiek, bez rozważenia w 

pierwszej kolejności możliwości budżetowej klienta, ważne decyzje 

sprzedażowe nie mogą być brane pod uwagę i propozycja może się znaleźć na 

słabej pozycji pod względem konkurencyjności.  

Ponieważ klient będzie skupiony na licznych cechach, ważne jest dla 

sprzedawcy by zadawać dociekliwe pytania, które kompleksowo oceniają każdy 

element i wskazują jego znaczenie wpływające na budżet. Przez wysuwanie 

wielu opcjonalnych propozycji i umieszczaniu w rankingu znaczenia każdej 

cechy, jako części doradczego podejścia, wzbudzisz zaufanie i szacunek 

pomagając ustalić optymalne rozwiązanie z perspektywy wartości.  

Innym ważnym czynnikiem budżetowym, który jest często przeoczany, jest 

identyfikacja kluczowego decydenta w przedsiębiorstwie. Pomimo, że 

profesjonaliści w obiektach albo menagerowie ośrodków danych mogą mieć 

silny wpływ, poznanie decydenta często pozwala na kontynuowanie lub 

odrzucenie oferty. Przez ustalanie, kto ostatecznie zatwierdzi albo będzie 

asygnować fundusze dla projektu, sprzedawca zyskuje możliwość zadawania 

dodatkowych pytań. Umiejętność rozmawiania bezpośrednio z decydentem 

daje szansę by uwzględnić jego albo jej potrzeby i zbijać kapitał na okazji 

poznania ich głównych obaw i dostosowywać ofertę, która uwzględni te obawy. 

Brak takiego podejścia jest pospolitą przyczyną utraconych okazji handlowych.  

Biorąc zawsze pod uwagę budżet klienta, posiadasz wszystkie podstawy i 

uniemożliwiasz konkurencji oferowanie niskobudżetowej alternatywy.  

10. Rozszerzanie możliwości  
 

Nasze szerokie portfolio produktów i możliwości - w tym jednofazowe i 

trójfazowe zasilacze UPS, produkty dystrybucji zasilania, opcje komunikacyjne i 

narzędzia zarządzające oraz światowej klasy serwis i wsparcie techniczne - 

umożliwia firmie Eaton zaspokojenie wszystkich potrzeb naszych klientów w 

zakresie jakości zasilania.  

Kwalifikując możliwości sprzedaży, nie omieszkaj rozmawiać z wszystkimi 

decydentami w obrębie odpowiedzialności finansowej, w tym kierownika 

zakupów obiektu i kierownika zakupów IT. Współpraca z obydwoma kontaktami 

pomogą Ci zidentyfikować wszystkie potencjalne możliwości przedstawienia 

rozwiązań Eaton w zakresie jakości zasilania.  

Jako światowy dostawca produktów infrastruktury jakości zasilania i usług, które 

oferują przodującą na rynku przemysłowym równowagę niezawodności, 

sprawności energetycznej i wartości, Eaton posiada wyjątkową pozycję, aby 

pomóc klientom na całym świecie w zarządzaniu wszystkimi elementami ich 

systemów energetycznych. Przez skupianie się na jedynym produkcie albo 

segmencie biznesowym, tracisz okazję by oferować klientom kompletne 

rozwiązania i rozwijać udział firmy Eaton na rynku.  

 

 

 

 

 

 

Inne założenia projektowe UPS 

 

Następujące wskazówki projektowe powinny być przeanalizowane i 

uwzględniane przed zamówieniem odpowiedniego rozwiązania UPS.  

1. Sprawdzić, czy jest wystarczające moc zasilania elektrycznego w pobliżu 

UPS. 
 

Porównać prądy znamionowe bezpieczników UPS (w amperach) i typy 

wyłączników, i czy jakakolwiek będą wymagane dodatkowe prace 

elektryczne (t.j. instalacja kablowa do zacisków wejściowych UPS). Obiekt 

może mieć swoich własnych podwykonawców instalacji elektrycznych. 

  

2. Sprawdzić wymiary UPS wraz z dodatkowymi modułami bateryjnymi.  

Upewnić się, że w miejscu instalacji jest wystarczająca dostępna przestrzeń. 

  

3. Upewnić się, że UPS może być postawiony w jego docelowym położeniu.  

Czy elementy systemu UPS mieszczą się przez drzwi? Czy są jakiekolwiek 

schody? Należy sprawdzać na witrynie internetowej Eaton szczegółowe 

wymiary UPS i specyfikacje: www.eaton.com/powerquality. 

 

4. Sprawdzić, czy podłoga ma dostateczną wytrzymałość, aby podtrzymać UPS 

i szafy bateryjne.  

UPS i jego szafy bateryjne mogą być bardzo ciężkie, należy upewnić się, że 

podłoga może wytrzymać ciężar wyposażenia. 

  

5. Upewnić się, że UPS będzie miał odpowiednią wentylację. 

Modele UPS firmy Eaton używają do chłodzenia wentylatorów wewnętrznych. 

UPS nie powinien być zainstalowany w szczelnym kontenerze albo małym 

szczelnym pomieszczeniu. 

  

6. Oceniać potrzebę stosowania połączeń na stałe. 

Generalnie stałe połączenia wyjściowe są przydatne, jeżeli wyjście UPS 

będzie zasilać odbiorniki przez panele dystrybucyjne. Używanie elektrycznych 

paneli dystrybucyjnych daje elastyczność w stosowaniu różnych typów 

gniazd.  

 7. Instalacja małych modeli UPS za większymi modelami UPS.  

Jeśli instalowany jest mniejszy zasilacz UPS za większym zasilaczem UPS, 

należy uwzględnić całkowitą potencjalną moc wejściową mniejszego UPS, a 

także inne odbiorniki, które będą zasilane przez większy UPS. Na przykład, jeśli 

UPS 1500 VA jest podłączony do UPS 10000 VA, należy uwzględnić moc 

obciążenia 1500 VA mniejszego UPS raczej niż moc odbiorników, które są do 

niego podłączone. W dodatku, większy UPS musieć być przynajmniej 

pięciokrotnie większy niż mniejszy UPS. To wymaganie projektowe musi być 

uwzględnione ze względu na moc ładowania konieczną dla mniejszego 

zasilacza UPS oraz jakiekolwiek nieprawidłowości związane z instalacją 

zasilającą budynku, aby uniknąć potencjalnego przegrzania albo przeciążenia 

większego UPS, które mogą doprowadzić do awarii wszystkich jednostek UPS 

w łańcuchu. 

  

8. Jednoczesne zastosowanie zasilacza UPS i generatora prądotwórczego. 

UPS dostarcza zasilanie gwarantowane oraz aktywnie poprawia i reguluje 

napięcie. Podobnie jak UPS, generator dostarcza moc rezerwową. Jednakże, 

pomocnicze generatory zwykle potrzebują 10-15 sekund na rozruch, w 

zależności od typu generatora. Dla serwerów i urządzeń IT wymagających 

długiego czasu podtrzymania nie jest to optymalna sytuacja, a więc na czas 

rozruchu pracę przejmuje UPS. Zasadniczo, UPS stanowi pomost dla przerwy 

w zasilaniu pomiędzy zanikiem zasilania sieciowego a momentem, gdy 

generator przechodzi do pracy on-line.  

Projektując rozwiązanie UPS, istotne jest aby pamiętać o mocach 

znamionowych; nie można dobierać generatora do UPS w stosunku mocy 

znamionowych 1:1 i spodziewać się zadawalających wyników. Są dwa tego 

powody: po pierwsze, UPS nie posiada 100 procent sprawności i po drugie, dla 

generatorów należy uwzględnić skokową zmianę obciążenia. Oprócz 

uwzględnienia skoku obciążenia, bardzo małe generatory często nie posiadają 

wystarczającej energii kinetycznej do zapewnienia płynnego przejęcia 

obciążenia. Jako praktyczną zasadę należy przyjąć dla generatorów 

pomocniczych o mocy 20 kVA i więcej, że stosunek mocy generatora powinien 

wynosić jeden i pół raza wyjściowej mocy znamionowej zasilacza UPS podanej 

w kW, podczas, gdy dla 20 kVA i poniżej moc powinna być dwa razy większa od 

wyjściowej mocy UPS podanej w kW. Należy również zauważyć, że moc 

agregatów prądotwórczych zasilanych gazem naturalnym powinna być nawet 

nieco większa.  

 

9. Sprawdzić, czy ostateczne rozwiązanie zasilacza UPS jest zgodne z 

miejscowymi przepisami i prawem budowlanym.  
 

Kierownik obiektu jest często najlepszym kontaktem przy poszukiwaniu 

informacji o lokalnych przepisach i standardach.  

http://www.eaton.com/powerquality
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Zdecentralizowany albo scentralizowany UPS?  
 

 
 

Czy pojedynczy, większy UPS jest lepszy? Albo czy lepiej jest mieć wiele, mniejszych zasilaczy UPS? Odpowiedź zależy od paru czynników. W 

zdecentralizowanej (również znanej, jako rozproszona) konfiguracji zasilaczy UPS, wiele zasilaczy UPS chroni parę urządzeń albo może tylko 

jeden element wyposażenia. Zdecentralizowane zasilacze UPS zwykle wykorzystują połączenia wtykowe i mają zazwyczaj moc mniejszą lub 

równą 6 kVA. Przy scentralizowanej konfiguracji UPS, większy UPS obsługuje wielorakie urządzenia. Scentralizowany UPS jest zwykle 

podłączony na stałe do rozdzielnicy elektrycznej. Poniższe tabele pokazują kilka czynników, które powinny być rozważone przy podejmowaniu 

decyzji pomiędzy zdecentralizowanym UPS a scentralizowanym UPS.  
 

 
 
 

Zdecentralizowany UPS  
 

Zalety  Wady  
 

 
Nie ma konieczności doprowadzenia instalacji elektrycznej. Mogą 

być używane istniejące gniazda ścienne.  

Jeśli budynek będzie posiadał zasilanie rezerwowe z generatora 

prądotwórczego, mniejsze zasilacze UPS off-line i line-

interactive mogą nie być w stanie pracować podczas pracy 

generatora..  

 
 

Istnieje przestrzeń na przyszły wzrost mocy i unika się związania z 

jednym specyficznym modelem UPS.  

Do monitorowania wielu jednostek UPS wymagany jest czas i 

nakład pracy, aby planować wymianę baterii i dokonywać 

przeglądów poszczególnych jednostek.  

 
 

Istniejące mniejsze jednostki UPS nie muszą być wymieniane. 

(Jakkolwiek, większość producentów oferuje plan wymiany.)  

Zdecentralizowany wykonanie nie oferuje korzyści prostego 

zamykania pojedynczych zasilaczy UPS za pomocą wyłącznika 

awaryjnego. Co więcej, może nie umożliwiać redundancyjności i 

innych możliwości oferowanych przez większy, scentralizowany 

UPS. 

 
Polepszanie warunków zasilania jest zaimplementowane w miejscu 

wykorzystania, co łagodzi jakiekolwiek zakłócenia elektryczne, które 

mogą być wprowadzane do rozdzielczej instalacji elektrycznej 

scentralizowanego systemu.  

  

Dodanie redundancji, wydłużenie czasu podtrzymania lub 

zastosowanie bypassu serwisowego dla kilku zasilaczy UPS może 

być kosztowne.  
 

 
 

Zapewnia elastyczność pod względem ochrony zasilania i 

funkcjonalności. Na przykład, wydłużony czas podtrzymania może być 

konfigurowany dla określonych zastosowań, eliminując potrzebę 

zwiększania liczby dodatkowych modułów bateryjnych dla mniej 

ważnych urządzeń.  

  

 
Zwielokrotnione alarmy/powiadomienia akustyczne mogą drażnić.  
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Scentralizowany UPS  

 

Zalety  Wady  

 
 

Zwykle, sprzedaż i czas eksploatacji zasilacza UPS są dłuższe.  

Jeden UPS może oznaczać pojedynczy punkt awarii. Jednak 

można opanować to niebezpieczeństwo z zasilaczami UPS w 

konfiguracji N+1 albo N+X w układzie redundancyjnym.  

 

 
Pojedynczy UPS jest łatwiej monitorować, serwisować i 

utrzymywać niż wiele jednostek mniejszych zasilaczy UPS.  

Jeden UPS może nie być w bezpośredniej fizycznej bliskości z 

urządzeniami, które chroni. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 

nie wszystkie urządzenia będą zasilane z jednej tablicy 

rozdzielczej.  
 

 
Większy UPS jest trójfazowy, co zazwyczaj oznacza wydajniejszą 

pracę i niskie koszty eksploatacyjne.  

Scentralizowane rozwiązanie wymaga więcej przestrzeni dla dużego  

zasilacza UPS, które może być niedostępne.  
 

 
Scentralizowany zasilacz UPS często jest umieszczony z dala od 

ruchliwych obszarów. W efekcie jest mniej podatny na zakłócenia, 

przypadkowe uszkodzenia albo złośliwie uszkodzenia.  

Generalnie, do instalacji, serwisowania i utrzymania wymagana 

jest praca wykwalifikowanego technika serwisowego albo 

elektryka, co oznacza dodatkowe koszty.  

 
Scentralizowany UPS może być umieszczony w pomieszczeniu 

gdzie chłodzenie jest dokładniej kontrolowane. Należy pamiętać, 

że ciepło jest największym wrogiem baterii wewnątrz UPS.  

  
Koszty instalacji elektrycznej i podłączenia mogą być wyższe.  

 
Chociaż tylko serwisant może wymienić baterie akumulatorów, 

obiektem zainteresowania jest tylko pojedynczy zasilacz UPS. 

Rozproszona konfiguracja zasilaczy UPS może skutkować 

zastosowaniem różnych modeli UPS, które wymagają innych baterii. 

Należy rozważyć czas potrzebny na wymianę baterii dla zasilaczy 

UPS w liczbie pomiędzy pięć a 20 sztuk.  

 
 

 
Kombinacja konfiguracji  

 
Należy pamiętać, że strategie instalowania zasilaczy zdecentralizowana albo scentralizowana nie wyłączają się wzajemnie. Dwie strategie w 

połączeniu mogą być wykorzystane do zapewnienia redundancji dla odbiorników o znaczeniu krytycznym. Na przykład, cały obiekt może być 

chroniony przez duży, scentralizowany UPS, ale określony departament taki jak informacja telefoniczna 24/7 może również wykorzystywać 

zasilacz UPS do zapewnienia ochrony redundancyjnej i być może wydłużyć czas podtrzymania dla stosowanych urządzeń.  
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Krytyczne pytania do potencjalnych 

klientów UPS  
 

 

 
 
 

Poprzez zadawanie poniższych pytań potencjalnym klientom, można zapoznać się z ich 

potrzebami i oczekiwaniami, a postępując w ten sposób, zapewnić jeszcze lepszą obsługę 

klientów.  

 
Zastosowania  

1. Co może się zdarzyć, gdyby teraz nastąpił zanik zasilania w obiekcie?  

2. Czy rozważane były skutki związane ze zniszczeniem albo uszkodzeniem danych?  

3. Jeśli istnieje połączone sieci danych i głosowe, czy chronione są wszystkie krytyczne 

wyłączniki?  

4. Jeśli stosowane są wirtualne serwery, czy był rozważany ich wpływ na urządzenia UPS?  

5. Ile energii zużywają jednostki UPS? Jak one są wydajne?  

6. Jak często jest odnawiany i konserwowany sprzęt IT (w tym serwery)? A co z urządzeniami 

UPS? 

 
Pytania specyficzne dla UPS  

1. Jakiej wielkości UPS jest potrzebny (moc w kVA albo natężenie prądu w A)?  

2. Jakie napięcie jest obecnie dostępne w obiekcie?  

3. Jakiego napięcia potrzeba?  

4. Jaki jest wymagany czas podtrzymania bateryjnego?  

5. Czy są jakiekolwiek ograniczenia zabezpieczeń albo ograniczenia mocy, o 

których powinniśmy wiedzieć?  

6. Jakie są wymogi dotyczące toru obejściowego?  

7. Jakiego typu połączenia wejściowe i wyjściowe są wymagane?  

8. Czy jest generator w obiekcie?  

9. Czy UPS powinien być skalowalny?  

10. Czy wymagana jest redundancja?  

 
Akcesoria  

1. Jaka jest moc dostarczana z UPS do urządzeń?  

2. Czy wymagane są szafy montażowe, komunikacja, montaż sejsmiczny, 

stojaki podłogowe, szyny montażowe?  

3. Czy wymagany jest przełącznik toru obejściowego?  

 
Oprogramowanie  

1. Czy oprogramowanie aktualnie używane wymaga uporządkowanego, 

sekwencyjnego zamykania?  

2.  Czy występuje potrzeba zdalnego monitorowania zasilacza UPS?  

3. Czy powinno być zastosowane zdalne powiadamianie użytkowników o 

zdarzeniach w UPS?  

 
Serwis  

1. Czy wymagany jest natychmiastowa reakcja centrum serwisowego?  

2. W jakim zakresie wymagany jest zapas części i usług serwisowych?  

3. Czy wymagana jest jakakolwiek konserwacja prewencyjna?  

4. Kiedy ostatni raz były sprawdzane baterie w zainstalowanych jednostkach 

UPS?  
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Najczęstsze pytania, słowniczek i akronimy  
 

 

 

 

 

Często zadawane pytania  
 

 

 

 
Sporządziliśmy następujący zestaw pytań oparty na naszym szerokim 

doświadczeniu w kontaktach zarówno z odsprzedawcami jak i 

użytkownikami końcowymi. Odnośnie często zadawanych pytań 

dotyczących baterii UPS, należy sprawdzić sekcję ‘przegląd baterii 

UPS’ na stronie 14.  

 
1. Jak jest różnica pomiędzy ochronnikiem przepięciowym a zasilaczem 

UPS?  
 

Ochronnik przepięciowy zapewnia właśnie – ochronę 

przeciwprzepięciową - oprócz ochrony przeciwprzepięciowej, UPS 

ciągle reguluje napięcie wejściowe i zapewnia zasilanie z baterii w razie 

awarii zasilania sieciowego. Często można zobaczyć ochronniki 

przepięciowe podłączone do UPS w celu dodatkowej ochrony 

przeciwprzepięciowej i aby dostarczać dodatkowe gniazda wyjściowe.  

 
2. Jakiej mocy UPS należy zastosować?  

 

Uwzględniając przyszłą rozbudowę zaleca się instalację zasilacza 

UPS wykorzystującego 75% mocy znamionowej. W dodatku, baterie 

zużywają się z czasem; można uwzględnić ten fakt przewymiarują je, 

jeśli to możliwe. Narzędzie programowe doboru UPS on-line firmy 

Eaton (www.eaton.com/powerquality) posiada kolumnę ‘moc 

zapotrzebowana’.  

 
3. Jaki jest wymagany czas podtrzymania bateryjnego UPS?  

 

Podczas zaniku zasilania, konieczny jest wystarczający czas 

podtrzymania bateryjnego, aby prawidłowo zamknąć systemy 

operacyjne albo dokonać przełączenia na zasilanie rezerwowe z 

generatora prądotwórczego. Aby wydłużyć czas podtrzymania należy 

podłączyć opcjonalne zewnętrzne moduły bateryjne (EBM).  

 
4. Jaki jest wpływ zmniejszenia obciążenia zasilacza UPS na czas 

podtrzymania bateryjnego?  
 

Wystąpi znaczne wydłużenie czasu podtrzymania bateryjnego. Ogólnie 

mówiąc, UPS zapewniający pięć minut podtrzymania przy pełnym 

obciążeniu będzie zapewniał 15 minut przy połowie obciążenia.  

 
5. Działalność biznesowa jest niewielka dla oceny wymaganych 

środków zabezpieczających. Czy naprawdę UPS jest potrzebny?  
 

Problemy zasilania nie są zarezerwowane do większych organizacji. 

Komputery PC, serwery i sieć są właściwie tak krytyczne dla małej 

organizacji jak centrum przetwarzania danych jest do dużego 

przedsiębiorstwa. Czas przestoju jest kosztowny pod względem sprzętu 

komputerowego i potencjalnej utraty dobrej woli, reputacji i sprzedaży. 

Również należy rozważać nieuniknione opóźnienia, które występują, 

kiedy ponownie uruchamiane są zablokowane urządzenia, 

przywracanie uszkodzonych plików i ponownie uruchamianie procesów, 

które przerwano. Właściwa strategia ochrony pozwala na uzyskanie 

opłacalnego ubezpieczenia.  

 
6. Dlaczego jakość zasilania jest takim problemem dzisiaj?  

 

Współczesny wysoce zaawansowany sprzęt informatyczny i jednostki 

sterujące są dużo bardziej wrażliwe niż dawniej na zakłócenia 

elektryczne i są coraz ważniejsze dla krytycznych funkcji wielu 

biznesów. W efekcie, problemy jakości zasilania są częstsze i 

kosztowniejsze niż kiedykolwiek przedtem.  

 
7. Czy problemy zasilania są zawsze zauważalne?  

 

Nie, w wielu przypadkach, zakłócenia mogą powodować 

niezauważalne uszkodzenie obwodów i innych komponentów, główny 

powód przedwczesnego zużycia wyposażenia i problemy jak 

zablokowanie komputera. Wiele problemów związanych z jakością 

zasilania pozostaje nierozwiązane, powodując straty dochodów i 

danych.  

 8. Jak jest mierzona niezawodność?  
 

Niezawodność zasilania zazwyczaj jest określona jako procent czasu, 

dla którego zasilanie jest dostępne. Na przykład, jeśli system sieci 

elektroenergetycznej zapewnia ‘trzy dziewiątki’ niezawodności, 

zasilanie jest dostępne dla 99,9 procenta czasu. Ponieważ te 8,8 

godziny czasu przestoju transponuje się na znaczny koszt, usługi 

informatyczne i sieci telefonicznej wymagają co najmniej pięciu 

dziewiątek niezawodności.  

 
Średnia niezawodność Nie-dostępność na rok  

 

99 procent  88 godzin  

99,9 procent  8,8 godzin  

99,99 procent  53 minuty  

99,999 procent  5,3 minut  

99,9999 procent  32 sekundy  

99,99999 procent+  3,2 sekundy  
 

 
9. Jak na systemy telefoniczne i urządzenia informatyczne 

wpływa niestabilne zasilanie?  
 

Wahające się zasilanie jest marnowaniem cennego czasu i pieniędzy. 

Jeśli klienci narażają swoje systemy teleinformatyczne (i jakiekolwiek 

inne elektroniczne wyposażenie) na niestabilne zasilanie sieciowe, to 

narażone są one na uszkodzenia wrażliwego sprzętu komputerowego i 

uszkodzenie oprogramowania, naruszanie integralności danych i 

przerwanie łączności. Czas i koszt poświęcony na zastąpienie sprzętu, 

jak również straty biznesowe podczas przerwy i wymiany, znacznie 

mogą wpływać na zasadniczą działalność przedsiębiorstwa.  

 
10. Mając generator – czy wciąż konieczny jest UPS?  
 

Wielu klientów nie zdaje sobie sprawy, że generator nie ochroni ich 

wyposażenia przed problemami zasilania. UPS jest konieczny do 

zapewnienia, że urządzenia kontynuują pracę do uruchomienia 

generatora, które często wymaga kilku minut. W dodatku, zasilacze 

UPS również poprawiają jakość energii wytworzonej przez 

generatory. 

 
11. Jak dużej mocy potrzebny jest zasilacz UPS?  
 

Należy określać całkowitą moc (w watach) wszystkich urządzeń, które 

wymagają ochrony, dodać 10-20 procent uwzględniając przyszły rozwój 

i ustalić minimalny czas podtrzymania. Aby dobrać odpowiednie 

rozwiązanie dla systemu można wykorzystać konfigurator on-line 

znajdujący się na stronie www.eaton.com/powerquality.  

 
12. Zastosowano ochronę przeciwprzepięciową. Dlaczego potrzebny jest 

UPS?  
 

Ochrona przeciwprzepięciowa nie będzie zapewniała pracy 

przedsiębiorstwa i łączności telefonicznej podczas zaniku zasilania. W 

dodatku, ochronniki przepięciowe nie poprawią jakości dostarczanej 

energii do czułego i drogiego sprzętu IT i telekomunikacyjnego. 

Zasilacze UPS Eaton dostarczają niezawodnej, czystej energii do 

urządzeń przez cały czas. Z upływem czasu, niskiej jakości zasilanie 

doprowadzi do degradacji urządzeń.  

 
13. Co się stanie, jeśli UPS jest przeciążony? Na przykład, jeśli 

chronione wyposażenie i/lub odbiorniki pobierają większy prąd, niż UPS 

może dostarczać.  
 

UPS przełącza odbiorniki na tor obejściowy (na kilka minut) do czasu 

zaniku stanu przeciążenia. Jeśli stan przeciążenia utrzymuje się, UPS 

wyłącza się automatycznie.  
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14. Co powoduje przeciążenie zasilacza UPS?  
 

Są dwie możliwe odpowiedzi: (1) UPS był za mały (np. odbiorniki zostały 

oszacowane na moc 1200 VA, a podłączony został UPS o mocy 1000 VA), 

albo (2) użytkownik podłączył więcej urządzeń do UPS o mocy większej niż ta, 

na którą został zaprojektowany.  

 
15. Jaka jest różnica pomiędzy woltamperami a watami?  

 

Aby poprawnie dobrać wielkość UPS, należy rozumieć związek pomiędzy 

watami a woltamperami. Jednakże, najpierw musimy myśleć o terminologii 

elektrycznej. Moc rzeczywista (zmierzona w watach) jest stosunkiem 

przepływającej energii elektrycznej do czasu, co skutkuje poborem energii. 

Energia pobierana jest związana z rezystancją w obwodzie elektrycznym. 

Przykładem odbiornika energii jest włókno w żarówce.  

Moc bierna (mierzona w var albo woltoamperach reaktywnych) jest stosunkiem 

przepływu energii w czasie ze źródła energii zmagazynowanej. 

Zmagazynowana energia jest związana z obecnością indukcyjności i/lub 

pojemności w obwodzie elektrycznym. Przykład zmagazynowanej energii jest 

naładowana lampa błyskowa w aparacie fotograficznym.  

Moc pozorna (zmierzona w VA albo woltoamperach) jest matematycznym 

połączeniem mocy rzeczywistej i mocy biernej. Geometryczny związek 

pomiędzy mocą pozorną, mocą bierną i mocą rzeczywistą jest zilustrowany w 

trójkącie mocy poniżej:  

 

 
 

 
Moc pozorna (VA)  

Moc bierna 

(var)  

 

 
Moc czynna (W)  

 

Matematycznie, moc rzeczywista (W) jest związana z mocą pozorną (VA) 

używając liczbowego stosunku określanego, jako współczynnik mocy (PF), 

który można wyrazić w formacie dziesiętnym i zawsze posiada wartość 

pomiędzy 0 i 1,0. Dla wielu nowszych typów sprzętu informatycznego, takiego 

jak serwery komputerowe, typowy PF wynosi 0,9 lub więcej. Dla starszych 

komputerów osobistych (PC), ta wartość może wynosić 0,60 -0,75.  

Brakującą wartość można obliczyć używając jedną z następujących 

formuł:  

Moc [W] = Moc [VA] * współczynnik mocy lub Moc [VA] = Moc [W] / 

współczynnik mocy  

Odkąd w wielu typach wyposażenia podana jest moc znamionowa w 

watach, należy uwzględnić PF dobierając wielkość UPS. Jeśli nie będzie 

wzięty po uwagę PF, UPS może być niedowymiarowany. Przykładowo, 

element wyposażenia, który ma moc znamionową 525 W i który posiada 

współczynnik mocy z 0,7 będzie miał 750 VA obciążenia.  

750 VA = 525 W / 0,7 PF  

Dobierając wielkość UPS pracującego na 75 procentowym obciążeniu będzie 

skutkować  doborem UPS o mocy znamionowej 1000 VA (750 VA / 0,75 = 1000 

VA).  

 
16. Jak przeliczyć moc w W na moc w VA?  

Podzielić moc w W przez współczynnik mocy PF, na przykład  

1000 W / 0,7 (PF) = 1429 VA  

 

17. Jak przeliczyć prąd obciążenia na moc w VA?  

Należy pomnożyć prąd przez napięcie. 10A x 230V = 2300VA  

 18. Jaka jest różnica pomiędzy scentralizowanym i zdecentralizowanym 

rozwiązaniem UPS?  

W konfiguracji scentralizowanej, większy UPS zasila wielorakie odbiorniki z 

jednego punktu. Scentralizowane zasilacze UPS są często podłączone na 

stałe do elektrycznej tablicy rozdzielczej. Zdecentralizowana konfiguracja 

pozwala wielu jednostkom UPS chronić parę urządzeń. Ogólnie 

zdecentralizowane zasilacze UPS wykorzystują wtyczki i gniazda do połączeń 

wejściowych i wyjściowych.  

 
19. Dlaczego oprogramowanie zarządzające jest ważne?  
 

Pomimo że zasilacze UPS są zwykle odporne i niezawodne, wymagają 

ustawicznej kontroli i wsparcia. Oprogramowanie zarządzające zasilaniem 

ciągle monitoruje i określa stan elektrycznej sieci zasilającej, baterii i źródeł 

zasilania, wraz ze stanem sprawności elektronicznych elementów 

wewnętrznych UPS. Oprogramowanie i karty komunikacyjne zasilaczy UPS 

Eaton umożliwiają zdalną kontrolę i dają możliwości zarządzania, w tym 

prawidłowe zamykanie i kontrolę segmentów odbiorników.  

 
20. Czy obecnie używane oprogramowanie UPS może monitorować nowy 

zasilacz UPS Eaton?  
 

Większość zasilaczy UPS i oprogramowanie zarządzające obsługuje SNMP z 

RFC-1628 MIB, który jest dostępny dla wielu zasilaczy Eaton przez opcjonalną 

kartę sieciową. Niektóre bardziej zaawansowane systemy monitorowania takie 

jak OpenView, Tivoli i Nagios zezwala na import SNMP MIB; to pozwala użyć 

dane specyficzne dla Eaton, które dostarczają więcej informacji i większy 

poziom uszczegółowienia. Z drugiej strony, karty sieciowe Eaton mają 

wbudowany interfejs internetowy dla przeglądania danych i kontrolowania UPS, 

jak również zdolność przesyłania e-maila o wygenerowanych alarmach bez 

jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania.  

 
21. Jaka jest różnica pomiędzy zasilaniem jednofazowym a trójfazowym?  
 

Energia elektryczna AC przesyłana z elektrowni jest powszechnie trójfazowa. 

Zasilanie jednofazowe może być pobierane z połączenia dostępnego z jednej 

z tych trzech linii i linii neutralnej. Praktycznie wszystkie PC i niewielkie 

urządzenia elektroniczne używają zasilania jednofazowego. Przemysłowe 

silniki o dużej mocy albo duże systemy klimatyzacji często używają mocy 

trójfazowej.  

 
22. Ośrodek danych przestał pracować tylko przez kilka minut. Czy jest jakiś 

problem?  
 

Jeśli serwery w ośrodku danych są bez zasilania przez kilka minut albo nawet 

sekund to w rzeczywistości może to oznaczać godziny albo nawet doby czasu 

przestoju. Nagłe niekontrolowane wyłączenie zasilania daje duże 

prawdopodobieństwo na uszkodzenie bazy danych i systemu plików. Ponowne 

uruchomienie wielu usług zajmuje dużo czasu, ponieważ muszą one naprawić 

swoje dane, a niektóre potrzebują przywracania danych z kopi zapasowych. 

Niektóre systemy operacyjne mogą wymagać całkowitego przeinstalowania. 

Wiele systemów, aby otrzymać dostęp do serwisów wymaganych do ich pracy 

musi czekać na inne serwery, które muszą inicjować się jako pierwsze.  
 

 
23. Gdzie można uzyskać pomoc techniczną?  

Należy odwiedzać stronę www.eaton.com/powerquality  
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Słowniczek pojęć elektrycznych  
 

 
Słowniczek zawiera najbardziej popularne terminy używane przy rozpatrywaniu tematu zasilaczy UPS i innych produktów dystrybucji zasilania.  

 

 
 
 
 

Prąd przemienny (AC)  

Prąd elektryczny, który zmienia kierunek w regularnie 

powtarzających się okresach, w przeciwieństwie do prądu 

stałego, który jest jednokierunkowy. Zazwyczaj w formie 

przebiegu sinusoidalnego, stosowany dla optymalnego 

przekazywania energii.  
Amper (A)  

Jednostka miary dla natężenia przepływu energii elektrycznej, 

analogicznie do litrów na minutę.  
Moc pozorna 

Zastosowane napięcie przemnożone przez obecny w obwodzie 

prąd AC - ta wartość nie bierze pod uwagę współczynnika 

mocy. Jednostką jest woltoamper (VA).  
Łuk elektryczny 

Iskrzenie wynikające z niepożądanego przepływu prądu między 

dwoma punktami różniącymi się potencjałami; może ono 

następować z powodu przeciekania przez uszkodzoną 

wewnętrzną izolację albo z powodu zabrudzenia.  
Zakłócenia akustyczne  

Poziom emitowanego hałasu z urządzenia przy słyszalnych 

częstotliwościach.  
Czas podtrzymania  

Ilość czasu, na jaką zaprojektowana jest bateria w UPS, aby 

zasilać odbiorniki.  
Zrównoważone obciążenie  

System zasilania AC używający więcej niż dwa przewody, gdzie 

prąd i napięcie posiadają równoważne wartości w każdym 

zasilanym przewodzie.  
Łańcuch bateryjny  

Grupa baterii połączyła razem szeregowo.  
Zanik zasilania  

Stan zerowego napięcia trwający przez więcej niż dwa cykle. 

Również znany, jako przerwa w dostawie prądu albo awaria 

zasilania.  
BTU - brytyjska jednostka ciepła  

Jednostka BTU jest często używana do pomiaru wydzielanego 

ciepła.  
Zapad napięcia  

Stały stan obniżonego napięcia, ale nie zerowego.  
Kondensator  

Element elektroniczny, który może przechowywać ładunki 

elektryczne na przewodzących okładzinach.  
Informatyka chmury 

Oparty na Internecie (chmurze) rozwój i wykorzystanie techniki 

komputerowej. Jest to nowe uzupełnienie, wykorzystanie i 

model dostarczania serwisów informatycznych. Zwykle 

obejmuje dostarczenie usług z dynamicznie skalowalnych i 

często zwirtualizowanych zasobów, jako usługa przez Internet.  
Zakłócenia liniowe  

Niepożądane napięcie, które pojawia się między przewodnikiem 

prądu a ziemią.  
Zasilanie z sieci publicznej  

Energia dostarczana przez lokalne zakłady energetyczne. 

Jakość zasilania z sieci publicznej może różnić się drastycznie 

zależnie od lokalizacji, pogody i innych czynników. 

 Kieszeń komunikacyjna  

Kieszeń komunikacyjna albo opcjonalne gniazdo komunikacyjne 

w UPS umożliwia dodanie różnych kart komunikacyjnych do 

komunikacji poprzez Internet, SNMP, Modbus albo interfejs 

przekaźnikowy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eaton 9130 wyposażony w kieszeń komunikacyjną.  

Konwerter  

Urządzenie, które dostarcza energię DC, kiedy występuje 

zasilanie ze źródła DC. Również jest to część zasilacza 

elektrycznego, która dokonuje rzeczywistej zamiany energii i 

ostateczne prostowania.  
Współczynnik szczytu 

Zazwyczaj odnosi się do prądu. Jest to matematyczny związek 

pomiędzy skuteczną RMS wartością prądu i jego wartością 

szczytową. Normalny odbiornik rezystancyjny będzie posiadał 

współczynnik szczytu wynoszący 1,4142, który jest zwykłym 

stosunkiem pomiędzy wartością szczytowa a wartością skuteczną 

(RMS) prądu. Typowy komputer PC posiada współczynnik szczytu 3.  
Urządzenia krytyczne  

Wyposażenie takie jak komputery, systemy komunikacyjne albo 

elektroniczne sterowniki procesów technologicznych, których 

ciągła dostępność jest konieczna.  
Połączenie w trójkąt  

Obwód utworzony przez podłączanie trzech urządzeń elektrycznych 

szeregowo tworząc zamkniętą pętlę; najczęściej użyty w 

połączeniach trójfazowych.  
Obniżanie wartości znamionowych  

Obniżenie pewnych parametrów eksploatacyjnych wynikające ze 

zmiany jednego lub więcej innych parametrów. W systemach 

energetycznych, wyjściowa moc znamionowa jest ogólnie 

zredukowana przy podniesionej temperaturze.  
Prąd stały (DC)  

Prąd elektryczny, w którym przepływ elektronów odbywa się w 

jednym kierunku, tak jak prąd dostarczany przez baterię.  
Dystrybucja DC (DCD)  

Moduł w systemie energetycznym DC, który rozdziela moc 

odbiornikom DC. Zapewnia również ochronę dla kabli odbiorczych.  
System zasilania DC  

Zasilacz AC do DC ze zintegrowaną kontrolą i monitorowaniem 

oraz z awaryjnymi bateriami akumulatorów zaprojektowany do 

zasilania bezprzerwowego DC (zazwyczaj 24 V albo 48 V) dla 

telekomunikacji i informatycznego wyposażenia sieciowego.  
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Podwójna konwersja  

Konstrukcja UPS, w którj podstawowa linia elektryczna składa 

się z prostownika i falownika. Podwójna konwersja odizolowuje 

energię wyjściową od wszystkich anomalii wejściowych takich jak 

udary niskonapięciowe i zmiany częstotliwości.  
Czas przestoju  

Czas, podczas którego jednostka funkcjonalna nie może być 

używana z powodu usterki w jednostce funkcjonalnej albo w 

obrębie środowiska.  
Styk beznapięciowy  

Styk beznapięciowy odnosi się do przekaźnika, który nie 

załącza lub wyłącza prądu.  
Sprawność  

Stosunek mocy wyjściowej do mocy pobieranej. Ogólnie jest 

zmierzona przy pełnym obciążeniu i nominalnych warunkach linii 

zasilającej. Jeśli sprawność urządzenia wynosi 90 procent, 

odbierane jest dziewięćdziesiąt watów na każde sto dostarczone 

do urządzenia. Reszta jest głównie rozpraszana, jako ciepło w 

procesie przekształcania.  
Elektryczne zakłócenia liniowe  

Zakłócenia o częstotliwości radiowej (RFI), zakłócenia 

elektromagnetyczne (EMI) i inne zakłócenia napięcia 

lub częstotliwości.  
Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI)  

Zakłócenia elektryczne, które mogą powodować nieprawidłową 

pracę sprzętu. EMI może być podzielone na zakłócenia 

przewodzące EMI (zakłócenia wprowadzone przez kable na 

zewnątrz z UPS) i promieniowane EMI (zakłócenia 

wprowadzane przez powietrze).  
ePDU  

Elektryczna jednostka dystrybucyjna zasilania, która jest 

montowana w szafie informatycznej i rozdziela moc do 

podłączonych urządzeń poprzez różnorodne gniazda wyjściowe.  
Bateria mokra  

Rodzaj akumulatora, gdzie elektrody są całkowicie zanurzone w 

ciekłym elektrolicie.  
Częstotliwość  

Liczba kompletnych cykli napięcia AC, które następuje podczas 

jednej sekundy (Hz). W regionie EMEA, prąd elektryczny jest 

dostarczany głównie przy 50 Hz, albo 50 cykli na sekundę.  
Ziemia  

Przewodzące połączenie, zarówno zamierzone albo 

przypadkowe, przez które obwód elektryczny albo wyposażenie 

są połączone z ziemią, albo do jakiegoś przewodzącego ciała o 

stosunkowo dużych rozmiarach, które wykorzystywane jest 

zamiast ziemi.  

 
 
 
 
 
 

Symbol uziemienia  

Harmoniczne  

Sinusoidalny składniki napięcia AC, których częstotliwość jest 

wielokrotnością częstotliwości składowej podstawowej. Pewne 

przebiegi harmoniczne mogą stwarzać problemy dla urządzeń.  
Zniekształcenia harmoniczne  

Regularnie pojawiające się zniekształcenie sinusoidy, której 

częstotliwość jest wielokrotnością częstotliwości podstawowej. 

Zamieniają normalną sinusoidę w skomplikowany przebieg.  
Herc (Hz)  

Jednostka częstotliwości równej jednemu cyklowi na sekundę.  
Tryb podwyższonej sprawności 

Tryb pracy UPS, który obniża zużycie energii i koszty 

eksploatacyjne.  

 Udary wysokiego napięcia  

Gwałtowny wzrost szczytu napięcie do 6000 woltów.  
Wymiana ‘na gorąco’  

Możliwość wymieniania modułu bez odłączania odbiorników 

krytycznych od UPS. Sprawdź również ‘Wymienialne przez 

użytkownika’. 

.  
Baterie w tym zasilaczu UPS Eaton 9130 są wymienialne 

‘na gorąco’.  

 

 
IGBT  

Bipolarny tranzystor z izolowaną bramką albo IGBT jest trzy-
zaciskowym energetycznym elementem półprzewodnikowym, 
cechującym się wysoką sprawnością i szybkim przełączaniem. 
Przełącza on energię elektryczną w wielu współczesnych 
urządzeniach, takich jak samochody elektryczne, pociągi i zasilacze 
UPS.  

Impedancja  

Całkowity opór dla przepływającego prądu przemiennego w 

obwodzie elektrycznym.  
Zakres napięcie wejściowego  

Zakres napięcia, przy którym UPS działa w ‘normalnym’ trybie pracy 

i bez konieczności zasilania z baterii.  
Początkowy prąd rozruchowy 

Maksymalny, chwilowy prąd wejściowy wywołany przez urządzenie 

elektryczne, kiedy jest pierwszy raz załączane. Niektóre 

urządzenia elektryczne pobierają kilkukrotną wartość ich 

nominalnego prądu przy pierwszym zasileniu.  
Falownik 

Podukład w zasilaczu UPS, który przekształca wewnętrzną 

energię DC na wyjściową energię AC, aby zasilać urządzenia 

użytkownika. Gdy falownik podtrzymuje 100 procent obciążenia 

przez cały czas, jak jest to w przypadku zasilaczy UPS on-line, 

nie występuje żadna przerwa przy przełączaniu z zasilania 

sieciowego na bateryjne.  
Kilowoltamper (kVA)  

Tysiąc woltamper. Powszechna jednostka pomiarowa mocy 

urządzeń. Przybliżenie dostępnej mocy w systemie AC, która nie 

bierze pod uwagę współczynnika mocy.  
Energia kinetyczna  

Energia, którą posiada obiekt z powodu swojego ruchu.  
Odbiornik liniowy  

Odbiornik elektryczny AC, dla którego przebiegi napięcia i prądu 

są sinusoidalne. Prąd w każdej chwili jest proporcjonalny do 

napięcia.  
Korektor parametrów linii  

Urządzenie poprawiające jakość energii elektrycznej, która jest 

dostarczana do urządzeń odbiorczych. Korektor parametrów linii 

jest ogólnie zaprojektowany do poprawy jakości energii zasilającej 

(np. właściwy poziom napięcia, tłumienie zakłóceń, ochrona przed 

przepięciami, itd.).  
Line-interactive  

Topologia zasilaczy UPS off-line, w której system jest sprzęgnięty z 

linią zasilającą, aby regulować napięcie dla odbiorników. Stanowi 

lepszą ochronę niż system off-line, ale nie jest w pełni odporny na 

nieprawidłowości zasilania, jak pełny system podwójnej konwersji.  
Odbiornik  

Urządzenia podłączone i chronione przez UPS.  
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Segment odbiorników 

Konfiguracja UPS z oddzielnymi grupami gniazd, umożliwiająca 

zaplanowane zamykanie i maksymalny czas podtrzymania 

zasilania dla urządzeń krytycznych.  

 Przebieg wyjściowy (UPS)  

Graficznego kształt przepływu prądu zmiennego po stronie 

wyjściowej UPS. Najwyższej jakości przebieg napięcia 

wyjściowego z UPS jest sinusoidą. Jednakże, część zasilaczy 

UPS dostarcza przebieg schodkowy albo zmodyfikowane 

przebiegi sinusoidalne.  
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UPS Eaton 9130 jest wyposażony w dwa segmenty 

odbiorników, każdy z trzema gniazdami IEC320-C13  

Bypass serwisowy  

Zewnętrzny tor obejściowy instalacji elektrycznej, na który 

odbiorniki mogą być przełączone, w celu dokonania rozbudowy 

lub przeprowadzenia prac serwisowych w UPS bez wyłączania 

odbiorników.  
Załącz przed rozłączeniem  

Sekwencja działania przełącznika lub przekaźnika, gdzie 

nowe połączenie jest dokonywane przed rozłączeniem 

istniejącego połączenia, również znane, jako przełączenie z 

‘miękkim transferem odbiorników’.  
Modbus  

Modbus jest protokołem komunikacji szeregowej, który jest teraz 

najbardziej powszechnie dostępnym środkiem podłączania 

przemysłowych urządzeń elektronicznych. Modbus umożliwia 

komunikację pomiędzy wieloma urządzeniami podłączonymi do tej 

samej sieci.  
Sieciowy ochronnik przepięciowy  

Cecha UPS, która odizolowuje sieci komunikacyjne, modemy i 

przewody od zagrożeń pochodzących od zasilania w tym przepięć 

i udarów.  
Szum  

Zakłócenie, które wpływa na sygnał; może przekłamywać 

informacje transmitowane przez sygnał. (2) Przypadkowe zmiany 

1 lub więcej parametrów jakiejkolwiek jednostki takiej jak napięcie, 

prąd albo dane.  
Nominalne napięcie wyjściowe  

Zamierzone, idealne napięcie dowolnego wyjścia.  
Odbiornik nieliniowy 

Elektryczny odbiornik AC, gdzie prąd nie jest proporcjonalny do 

napięcia. Odbiorniki nieliniowe często generują harmoniczne w 

przebiegach prądu, które prowadzą do zniekształcenia przebiegu 

napięcia.  
Off-line  

Jakikolwiek UPS, który nie pasuje do definicji on-line. 

Topologie linie-interactive i gotowości biernej są off-line.  
Om  

Jednostka miary dla oporu elektrycznego albo 

przeciwieństwo do przepływu prądu.  
On-line  

UPS, który dostarcza zasilanie do odbiorników z własnego 

falownika przez 100 procent czasu, regulując zarówno napięcie 

jak i częstotliwość, zwyczajowo topologia podwójnej konwersji.  
Uporządkowane zamykanie 

Sekwencyjne zamknięcie jednostek tworzących system 

informatyczny niedopuszczający do uszkodzenia systemu i 

dalszego uszkodzenia plików albo utraty danych.  

 Sinusoida  
 

 

Praca równoległa 

Zdolność zasilaczy UPS do łączenia, tak, aby prąd z 

poszczególnych wyjść mógł być sumowany dla zasilania jednego 

odbiornika.  
Szczytowy pobór mocy  

Najwyższy 15- lub 30- minutowy pobór mocy zanotowany w okresie 12-

miesięcznym.  
Faza  

Związek czasowy pomiędzy prądem a napięciem w obwodach AC.  
Włącz i używaj 

Urządzenie elektryczne, które nie wymaga do rozpoczęcia pracy 

złożonej konfiguracji. 
Współczynnik mocy (PF lub cosφ)  

Stosunek mocy rzeczywistej do mocy pozornej. Waty dzielone 

przez woltampery (VA). Większość zasilaczy prądowych 

używanych w sprzęcie komputerowym i telekomunikacyjnym 

posiada współczynnik mocy 0,9. (PF = 0,9)  
VA x PF = W  W/PF = VA  

Zapad napięcia  

Obniżone napięcie.  
Przepięcie  

Podwyższone napięcie.  
Modulacja szerokości impulsu (PWM)  

Obwód używany w regulowanych zasilaczach przełączających, 

gdzie częstotliwość przełączania jest stała, a szerokość impulsu 

napięcia zmienia się sterując zmianami zarówno linii zasilającej i 

zmianami obciążenia przy minimalnych stratach.  
Stelażowy  

Możliwość montażu wyposażenia elektrycznego w 

standaryzowanej szafie montażowej.  
Jednostka stelażowa (U)  

Jednostka wysokości w informatycznej szafie montażowej. 

1U odpowiada 44 mm.  

 

 
 

UPS Eaton 5130 zajmuje 2U przestrzeni szafy a opcjonalne zewnętrzne 

moduły bateryjne także zajmują wysokość 2U.  
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Zestaw szyn montażowych 

Zestaw metalowych uchwytów, które umożliwiają montaż UPS lub 

zewnętrznych modułów bateryjnych w szafie 2- lub 4-

wspornikowej.  

 

 
 

Cztero-wspornikowy zestaw 

szyn montażowych  

Prostownik  

Element UPS, który przekształca doprowadzone napięcie AC na DC,  

w celu dostarczenia energii do falownika i dla ładowania baterii.  

Magazyn prostownikowy (RM)  

Moduł w systemie energetycznym DC używany do podłączenia 

prostowników w systemie zasilania.  

Redundancja  

Zdolność do łączenia jednostek równolegle tak, że jeśli jedna ulegnie 

uszkodzeniu pozostałe będą wciąż dostarczyć nieprzerwanie zasilanie do 

odbiorników. Ten tryb jest używany w systemach, gdzie awaria zasilania 

nie może być tolerowana.  

Komunikacja przekaźnikowa  

Komunikacja pomiędzy UPS a komputerem przez otwieranie i zamykanie 

półprzewodnikowych styków przekaźnikowych, które są konfigurowane do 

wskazywania stanu UPS.  

RS-232  

Standard dla interfejsów szeregowych (szeregowy odnosi się do 

ośmiobitowego zapisu każdego znaku, który jest przesyłany przewodem), 

tradycyjnie stosowany przez komputery, modemy i drukarki.  

W dużej mierze zastąpiony przez USB.  

Sinusoida  

Matematyczna funkcja, która odwzorowuje trzy parametry sygnału 

elektrycznego w czasie: amplitudę, częstotliwość i fazę. Czyste, 

nieprzerwane zasilanie jest reprezentowane przez sinusoidę.  

Jedna faza  

System zasilania z jednym głównym przebiegiem. Dystrybucja zasilania 

małej mocy używa tylko jednej części ze źródła zasilania, które jest 

trójfazowe, tak jak ma miejsce w elektrycznych instalacjach domowych. 

Używana do ogrzewania i oświetlenia, żadnych dużych silników albo 

innych urządzeń z dużym poborem mocy.  

Obniżone zapotrzebowanie  

Obliczanie średniego zapotrzebowania poprzez uśrednianie średnich 

zapotrzebowań w kilku kolejnych przedziałach czasowych, dodając 

sukcesywnie jeden kolejny przedział.  

SNMP  

Prosty protokół zarządzania siecią (ang. Simple Network Management 

Protocol) jest oparty na protokole sieciowym UDP (ang. User Datagram 

Protocol). Używany jest przeważnie w systemach zarządzania sieciowego 

do monitorowania urządzeń podłączonych do sieci i informuje o 

warunkach istotnych z punktu widzenia administrowania.  

Gotowość bierna  

Typ UPS, który wyczekuje w gotowości na pojawiające się problemy 

zasilania pochodzące z publicznej sieci zasilającej, a następnie szybko 

przełącza UPS na zasilanie z baterii, aby chronić urządzenia przed 

awariami zasilania, zapadami i przepięciami.  

Skok obciążenia 

Natychmiastowa zmiana w warunków obciążenia pojawiająca się na 

wyjściu UPS.  

Częstotliwość przełączania 

Wartość, przy której napięcie źródła jest przełączane w regulatorze 

przełączającym lub sterowane impulsowo w konwerterze DC do DC.  

System i-Serwer 

Jeden z rodziny uniwersalnych systemów, który obsługuje IBM i5/OS i 

system operacyjny 400 i który dostarcza możliwości użytkowe dla 

wszystkich modeli.  

 Regulacja temperaturowa  

Monitorowanie temperatury baterii w celu zapewnienia odpowiedniego 

ładowania.  

Trzy fazy  

Energia przesłana, przez co najmniej trzy przewody, każdy przenosi moc 

ze wspólnego generatora, ale kompensując się wzajemnie i cyklicznie z 

pozostałymi dwoma. Stosowane do urządzeń o dużej mocy.  

Topologia (UPS)  

Podstawowa technologia budowy UPS. Zwykle, UPS jest jednym z 

rozwiązań: gotowości biernej, line-interactive albo on-line, chociaż 

zostały także wprowadzone inne hybrydowe technologie.  

Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)  

Wartość, o którą napięcie obwodu odbiega od doskonałej sinusoidy. 

Podczas obserwacji na oscyloskopie, zakłócone napięcie przez THD jest 

najczęściej pokazane z płaskimi szczytami sinusoidy, które pochodzą od 

niskiej zdolności źródła zasilania do odpowiedzi na zapotrzebowanie mocy 

przez odbiorniki nieliniowe.  

Czas przełączenia  

Odstęp czasu, jaki UPS potrzebuje do przełączenia zasilania na pracę 

bateryjną. Zwykle zmierzony w milisekundach (ms).  

Przejściowy  

Krótkookresowa i szybka zmiana w danym parametrze. Zwykle powiązana 

z napięciem wejściowym albo parametrami obciążenia wyjściowego.  

Niezrównoważone obciążenie 

System energetyczny AC używający więcej niż dwa przewody, gdzie 

prądy nie są jednakowe w każdym przewodzie z powodu nierównego 

obciążenia każdej z faz.  

System zasilania bezprzerwowego (UPS)  

System elektryczny zaprojektowany do dostarczania ciągłej, bez stanów 

nieustalonych, energii gwarantowanej podczas awarii zasilania i 

uszkodzeń. Niektóre zasilacze UPS również filtrują i regulują energię z 

sieci (korekcja parametrów lub kondycjonowanie energii).  

Uniwersalny interfejs szeregowy (USB)  

Bieżący standard komunikacyjny używany w komputerach by łączyć 

szeroki wybór urządzeń peryferyjnych. Powszechnie zastępuje tradycyjne 

połączenia szeregowe i równoległe.  

Wymienialny przez użytkownika 

Zdolny zostać wymienionym przez użytkownika końcowego. 

Podłączone urządzenia mogą wymagać wcześniejszego wyłączenia. 

Sprawdź również wymiana ‘na gorąco’.  

Wirtualizacja  

Tworzenie wirtualnej (a nie rzeczywistej) wersji czegoś, takiej jak system 

operacyjny, serwer, urządzenie pamięciowe albo zasoby sieciowe. 

Wirtualizacja systemu operacyjnego jest użyciem oprogramowania 

pozwalającym sprzętowi komputerowemu uruchomić obrazy wielu systemów 

operacyjnych w tym samym czasie.  

Napięcie/volt (V)  

Elektryczne ciśnienie, które przepycha prąd przez obwód. Wysokie napięcie 

w obwodzie komputerowym jest reprezentowane przez 1; niskie (albo zero) 

napięcie jest reprezentowane przez 0.  

Woltamper (VA)  

Napięcie przyłożone do danego elementu wyposażenia, pomnożone przez 

prąd, który ono pobiera. Nie powinna być mylona z Watami, które są 

podobne, ale reprezentują rzeczywistą moc pobieraną przez wyposażenie, i 

mogą stanowić mniejszą wartość mocy niż ta podana w VA.  

Waty (W)  

Jednostka miary mocy rzeczywistej. Jest to poziom wykonanej pracy 

elektrycznej. W/PF = VA.  

Układ gwiazdy  

Związek trzech komponentów powiązanych w taki sposób, że tylko jeden 

zacisk każdego komponentu jest połączony. Ogólnie używany by łączyć 

urządzenia z trójfazowym systemem energetycznym.  
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Powszechnie używane akronimy UPS i elektryczne 
 

 
A Amper  

ABM  System ładowania nieciągłego  

AC  Prąd zmienny  

AH  Amperogodzina  

BBM  Wyłącz przed załączeniem (przełącznik bypassu) 

BDM  Moduł dystrybucyjny bypassu 

BTU  Brytyjska jednostka ciepła  

CI  Infrastruktura konwergencji  

CPU  Jednostka centralna  

CRAC  Klimatyzacja pomieszczenia komputerowego 

CRAH  Wentylacja pomieszczenia komputerowego 

DC  Prąd stały  

DNS  System nazw domen 

DSL  Linia abonenta cyfrowego 

DVV lub Dane, Głos, Wideo  
DV2  
EAA  Architektura podwyższonej sprawności  

EBC  Zewnętrzna szafa bateryjna  

EBM  Zewnętrzny moduł bateryjny  

EMEA Europa, Bliski Wschód, Afryka  

EMC  Kompatybilność elektromagnetyczna  

EMF  Siła elektromagnetyczna  

EMI  Zakłócenia elektromagnetyczne  

EMS  System zarządzania energią  

EOSL  Koniec żywotności  

ePDU  Jednostka dystrybucji zasilania  

ESS  System oszczędzania energii 

FMC  Zbieżność stała/mobilna  

FTP  Protokół przesyłania plików  

GFCI  Przerywacz obwodu ciągłości uziemienia 

GUI  Graficzny interfejs użytkownika  

HPC  Wysokiej mocy komputer  

HTML  Komputerowy język programowania  

HTTP  Protokół transferowy  

HV  Wysokie napięcie 

HVAC  Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja  

HW  Połączenia stałe  

Hz  Herc  

IEC  Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) 

IEEE  Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników  

IGBT  Tranzystor bipolarny z izolowaną bramką  

IP Protokół internetowy  

ISP  Dostawca usług internetowych  

ISO  Organizacja ds. Standardów Międzynarodowych  

ITIC Komitet Przemysłowych Technik Informatycznych 

kAIC  Prąd zakłóceniowy w kA  

kVA  Kilowoltamper  

KVM  Klawiatura, Wideo, Monitor  

LAN  Lokalna sieć komputerowa  

LCD  wyświetlacz ciekłokrystaliczny  

LED  Dioda elektroluminescencyjna 

LEED  Przywództwo w Energii i Projektach Środowiskowych  

LV  Niskie napięcie  

MBB  Załącz przed rozłączeniem (przełącznik bypassu)  

MIB  Baza zarządzania informacjami  

MOV  Warystor tlenek-metal  

MSP  Platforma usług serwisowych  

MTBF  Czas pomiędzy awariami  

MTTR  Czas do naprawy  

NIC  Karta interfejsu sieciowego 

PABX  Prywatna automatyczna centrala 

PBX  Prywatna centrala 

PC  Komputer osobisty  

PDM  Moduł elektryczny dystrybucyjny  

PDU  Jednostka dystrybucyjna zasilania  

PF  Współczynnik mocy  

PFC  Korekcja współczynnika mocy  

PMDC  Przenośne modułowe ośrodki danych  

PoE  Moc przez Ethernet  

PSAP  Publiczny punkt ostrzegawczy  

PSTN  Publiczna sieć telefoniczna  

PUE  Sprawność użytkowania energii  

RAM  Pamięć o dostępie swobodnym 

REPO  Zdalny wyłącznik awaryjny 

 RFI  Interferencje o częstotliwości radiowej 

RM  Stelażowy 

RMA  Autoryzacja zwrotu materiałów  

RoHS  Ograniczenie substancji niebezpiecznych  

ROO  Zdalne załączenie/wyłączenie  

RPO  Wyłącznik zdalny 

RPM  Moduł mocy 

SAN  Sieć pamięci masowych  

SCR  Prostownik półprzewodnikowy sterowany  

SLA  Umowa usługi serwisowej  

SNMP  Prosty protokół zarządzania siecią  

SOA  Architektura ukierunkowana na usługi  

SPD  Urządzenie ochrony przeciwprzepięciowej  

SSL  Protokół bezpieczeństwa  

TCP/IP  Protokół sterowania transmisją/internetowy  

TDM  Zwielokrotnianie przez podział czasu 

THD  Zniekształcenia harmoniczne 

T&M  Czas i Materiał  

TVSS  Ogranicznik przepięć  

UC  Zunifikowana komunikacja  

UPS  System zasilania bezprzerwowego  

URL  Jednolity identyfikator zasobów 

USB  Uniwersalny interfejs szeregowy  

V  Wolt  

VA Woltamper  

VAC  Wolty prądu przemiennego 

VDC  Wolty prądu stałego  

VGA  Standard grafiki wideo  

VM  Wirtualna maszyna  

VMMS  System zmiennego zarządzania modułami  

VoIP  Głos przez protokół internetowy  

VPN  Wirtualna sieć prywatna  

VRLA  kwasowo-ołowiowe z regulowanym zaworem  

W  Wat  

WAN  Rozległa sieć komputerowa  

XML  Rozszerzalny język znakowania  

 

 

 
 

Akronimy Eaton 
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