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Nepokročilejší řada Modulárních UPS 

Riello Multi Power 
 

 

 

 

25 – 600 kW 
+ redundance 
 

42 – 1008 kW 
+ redundance 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hlavní parametry 

• Pokročilá technologie 

• Škálovatelnost 

• Vynikající výkon 

• Spolehlivost 
• Flexibilní modularita 

Riello MULTI POWER (MPW) je 
nejvyšší modulární UPS pro 
zálohování datových center a dalších 
velmi důležitých instalací. 
MULTI POWER je navržena tak, aby 
chránila jakákoliv kritická počítačová a 
IT prostředí s vysokou hustotou, a 
současně dosáhla maximální 
dostupnosti. MPW roste společně s 
požadavky na výkon zálohování při 
udržení počáteční investice i 

celkových nákladů na vlastnictví na 
optimální úrovni. 
Digitální technologie mají stále silnější 
vliv na každodenní činnosti téměř ve 
všech odvětvích a aplikacích, jako je 
zdravotnictví, výroba energie, sociální 
sítě, telekomunikace, obchod a 
vzdělávání. 
Díky Multi Power je k dispozici 
škálovatelný, bezpečný a vysoce 
kvalitní zdroj energie pro různé 
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aplikace s kritickým zatížením. Nové 
napájecí moduly MPW obsahují 
nejnovější technologie UPS. Díky 
třístupňovému invertoru s neutrálním 
bodem (NPC) a regulaci vstupního 
napájení (PFC) zajišťuje MPW nejvyšší 
výkonnost z hlediska celkové 
účinnosti, vstupního účiníku a 
harmonického vlivu na napájecí zdroj. 
 
Pokročilá technologie 
Pro zajištění nejvyšší úrovně 
dostupnosti energie byly ve vývoji 
výkonových modulů MPW a dalších 
důležitých aspektů systému používány 
pouze nejspolehlivější, nejmodernější 
energetické komponenty a inovativní 
řídicí technologie. Hlavní napájecí 
komponenty a sestavy v MPW byly 
speciálně navrženy a vyrobeny na 
míru ve spolupráci s příslušnými 
výrobci komponentů. Tato 
konstrukční práce zajišťují, že MPW 
dosahuje nejvyšší úrovně výkonu a 
výkonu. 
Jednotka napájecího modulu sama 
využívá "princip bezdrátového 
napájení", což znamená, že 
vzdálenost mezi propojenými kartami, 
výkonovými komponentami a 
konektory je velmi krátká, čímž se 
minimalizují celkové ztráty výkonu. 
 
Škálovatelnost 
Multi Power poskytuje komplexní a 
snadno integrované řešení ochrany 
napájení pro datová centra a 
libovolnou kritickou IT aplikaci 
odpovídající vývojovým nárokům 
síťového prostředí. Koncový uživatel 
může snadno zvýšit výkon, úroveň 
redundance a autonomii baterie tím, 
že jednoduše přidá další napájecí 
moduly a jednotky baterií.  
 
Vynikající výkony 
• Pokročilé technologie nasazené v 
MPW zaručují plný výkon i při zatížení 
jednotkové účinnosti (kVA = kW) bez 
jakéhokoliv snížení výkonu i při 
provozu při teplotách do 40 ° C. 
• Vysoká účinnost systému při 
provozu v režimu on-line vyšší než 
96,5%. Dokonce i při zatížení pouze 
20% dosahuje MPW vynikající výkon 
vyšší než 95%. Tento vynikající výkon 

zajišťuje extrémně nízké ztráty na 
libovolné úrovni zatížení při zachování 
skutečného modulárního řešení pro 
jakékoliv měnící se prostředí UPS ve 
smyslu požadavků na napájení. 
• Harmonické znečištění s nízkým 
vstupním faktorem a extrémně 
širokým provozním rozsahem 
vstupního napětí (+ 20 / -40%), 
vyžadující pouze minimální proudový 
zdroj a následné snížení investičních 
nákladů. 
 
Řízení s maximální spolehlivostí 
Řízení záložního zdroje Multi Power 
bylyo vyvinuto s ohledem na zajištění 
maximální provozní spolehlivosti. 
Napájecí moduly jsou řízeny třemi 
mikroprocesory, navíc s třemi 
komunikačními sběrnicemi. Pokud jde 
o monitorování a kontrolu celkového 
systému, všechny hlavní součásti jsou 
průběžně sledovány v každé z 
výkonových modulů. Bateriová 
jednotka také obsahuje vyhrazenou 
vnitřní ochranu a sofistikovaný řídící 
systém, který monitoruje stav 
každého modulu. To umožňuje 
kontrolovat napětí a proud dodávaný 
každým jednotlivým bateriovým 
modulem. 
 

Flexibilní modularita 
Multi Power, díky modulární koncepci 
Plug & Play, roste jak vertikálně, tak 
horizontálně od 1 do 28 výkonových 
modulů, které se zvyšují od 25/42 do 
700/1176 kW (včetně redundance), 
stejně jako baterie (od 1 skříně až po 
10), a proto je systém zcela 
škálovatelný v souladu s požadavky 
uživatele. 
Dále jsou všechny výkonové moduly a 
kritické součásti standardně snadno 
přístupné z přední strany jednotky. 
Systém je vybaven ručním přepínáním 
Bypassu a přepínačem Backfeed s 
mechanicky blokovaným stykačem. 
Kombinované systémy (kombo skříň s 
bateriovou skříní) jsou dodávány s 
bateriovým spínačem a spouštěcím 
spínačem, který umožňuje provoz 
dálkového akumulátoru. Všechny tyto 
funkce zajišťují snadné rozšíření, 
provoz a údržbu UPS; minimalizaci 
prostojů, snížení průměrného času 
opravy.  
 
Pokročilá komunikace 
Uživatelé mohou využívat různé 
komunikační systémy vyvinuté 
speciálně pro IT pracovníky, manažery 
zařízení a servisní techniky. 
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7 "LCD dotyková obrazovka, 
komunikační sloty, reléové karty a 
speciální servisní porty zajišťují 
snadné nastavení, ovládání a 
monitorování UPS. MPW LCD 
dotyková obrazovka obsahuje 
následující protokoly: 
• UDP komunikovat s naším 
vypínacím softwarem PowerShield3 
• HTTP a HTTPS pro sledování stavu 
UPS po mocí standardního webového 
prohlížeče bez jakéhokoliv dalšího 
softwaru. 
• SMTP pro odesílání e-mailů 
týkajících se stavu UPS, alarmů a 
denní a týdenní zprávy o kvalitě 
elektrické energie. 
Kromě toho se síťovou kartou 
NetMan 204 může být MPW 
integrován do jakéhokoli systému 
řízení budov a infrastruktury datových 
center (CDIM) s protokoly: 
• SNMP v1, v2 a v3. 
• Modbus / TCP. 
 
Multi Power je kompatibilní s 
nejnovějšími operačními systémy 
včetně:  
• Windows 7, 8, 10 
• Hyper-V 
• Windows Server 2016, 2012 a 
předchozí verze 
• Mac OS X 
• Linux 
• VMWare ESXi 
• Citrix XenServer a mnoho dalších 
operačních systémů Unix.  
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VÝHRADNÍ ZÁSTUPCE RIELLO UPS PRO ČESKOU REPUBLIKU 

 

VSTUP   

Napětí [Vac] 380-400-415 Vac 3F+N 

Tolerance napětí [V] 240 to 480 

Frequency tolerance [Hz] 40 to 72 

Power factor  1 

THDI [%]  < 1,5 

BYPASS   

Jmenovitý výkon [kW]  252 (Power Kabinet) / 126 (Combo Kabinet)  

Jmenovité napětí [Vac]  380-400-415 Vac 3F+N 

Tolerance napětí [V] od 180 (nastavitelně 180-200) do 264 (nastavitelně 250-264) vzhledem k nulovému vodiči 

Jmenovitá frekvence [Hz] 50 or 60 

Přetížení  125% na 10 minut; 150% na 1 minutu 

BATERIE   

Dispozice Modulární typ tvořen jednotkou baterie (- BU) nebo volně stojící bateriový box 

Bateriová jednotka (BU)  VRLA akumulátory, monitorování stavu baterií přes MPW LCD displej 

VÝSTUP   

Jmenovité napětí [Vac] 380/400/415 Vac 3F+N 

Jmenovitá frekvence [Hz] 50 or 60 

Napěťová stabilita [%]  ± 0,5 

Dynamická stabilita  EN62040-3 třída 1, nelineární zátěž 

CELKOVÁ SPECIFIKACE   

Typ skříně 
PWC 130   Power 

Cabinet 130 

PWC 300 Power 

Cabinet 300 

PWC 300Power 

Cabinet 300 

CBC130 Combo 

Kabinet 130 

CBC130 Combo 

Kabinet 130 

Výkonový modul - 

Jmenovitý výkon [kW] 

(Power Modul PM) 

PM25 PM25 PM42 PM25 PM42 

Jmenovitý výkon [kW]  125 175 294 75 126 

Výstupní power factor [PF]  1 1 1 1 1 

Počet paralelních kabinetů 4 4 4 4 4 

Dispoziční možnosti 5 x PM25 7 x PM25 7 x PM42 

3 x PM25, 

5xBateriová 

zásuvka 

3 x PM42, 

5xBateriová 

zásuvka 

Rozměry [ŠxHxV] 600x1050x2000 600x1050x2000 600x1050x2000 600x1050x2000 600x1050x2000 

Hmotnost [kg] (bez baterií) 240 300 300 340 340 

Hlučnost v dB/1m <65 <68 <68 <64 <64 

Eco Mode účinnost  Up to 99% Cabinet type 

Krytí UPS IP  IP20 

Vstup kabelů Zadní strana vršek/spodek 

Barva RAL 9005 

Normy Bezpečnost: IEC EN62040-1 EMC: IEC EN 62040-2-kategorie C2 

Přepravní dispozice Kolečka, všechny skříně jsou transportovány neosazené 
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