AC Power for
Business-Critical Continuity™

Liebert® NXL™ UPS 400 kVA – 800 kVA
Ochrona UPS dla średnich i dużych Centrów Danych

Emerson Network Power, część firmy Emerson, to organizacja o zasięgu światowym, łącząca
rozwój technologiczny z projektowaniem w celu dostarczania innowacyjnych rozwiązań
oferujących wiele korzyści klientom.
Emerson Network Power jest liderem w zapewnianiu ciągłości biznesowej („business-critical
continuity”) dzięki oferowanym produktom i usługom.
Szeroka baza technologiczna i globalna wiedza firmy Emerson Network Power zapewnia szeroki
wachlarz rozwiązań dla przedsiębiorstw; rozwiązań, które zaspakajają żywotne potrzeby biznesowe firm.
Niezależnie od wielkości
Twojej firmy nie stać Cię
na przerwy w działaniu
krytycznych systemów
i stratę czasu na ich
przywracanie do pracy.
Pozostaw to nam,
ekspertom w zapewnianiu
ciągłości biznesowej – od
sieci energetycznych po
pojedyncze komponenty
sprzętu IT, od największych
do najmniejszych centrów
danych.
Jesteśmy gotowi zaspokoić
potrzeby Twojej organizacji
dzięki opracowanym przez
nas rozwiązaniom.
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Większa standaryzacja,
aby nie przeznaczać
dodatkowych środków na
instalację.
Większa prostota – nie
musisz być specjalistą, aby
Twoja firma odniosła jak
największe korzyści.
Większe wsparcie — możesz
ze spokojem zająć się
działalnością Twojej firmy, a
my zapewnimy jej ochronę.
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Liebert® NXL od 400 do 800 kVA
Funkcje i właściwości
• Architektura transformatorowa
• 12-pulsowy tyrystorowy prostownik (SCR) dla jednostek
400 – 800 kVA
• Współczynnik mocy wejściowej >0,95 z funkcją automatycznego rozłączania w sterowaniu współczynnikiem mocy
wejściowej przy obciążeniu
częściowym
• Zniekształcenie prądu wejściowego THDi <5%
• Stałe 100% kVA – bez obniżania wartości znamionowych przy dowolnym obciążeniu (pojemnościowym lub
indukcyjnym)
• Ładowanie akumulatorów
z funkcją kompensacji temperaturowej/test obciążeniowy
akumulatora
• Bezprzerwowy statyczny
przełącznik obejściowy do
pracy ciągłej
• Automatyczne zwiększenie
mocy wyjściowej do 110%
• Sterowanie za pomocą cyfrowego procesora sygnałowego (DSP) Liebert® ActiveStar®
• Dostęp do interfejsu użytkownika za pomocą interaktywnego kolorowego ekranu
dotykowego
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Transformatorowy zasilacz
UPS Liebert® NXL został
zaprojektowany z myślą
o zapewnianiu niezawodnej,
skutecznej ochrony centrów
danych w średnich i dużych
przedsiębiorstwach oraz do
stosowania przez instytucje
rządowe, opieki zdrowotnej,
finansowe, telekomunikacyjne,
produkcyjne i transportowe.
Technologia podwójnej
konwersji online sprawia, że
działanie systemu Liebert® NXL
cechuje niesamowita wydajność
i elastyczność, która pozwala
reagować na wszystkie warunki
wejściowe przy jednoczesnym
utrzymaniu wysokiej jakości
mocy wyjściowej przy
obciążeniu krytycznym. Dzięki
właściwości inteligentnego
zrównoleglenia, moduły
Liebert® NXL umożliwiają
uzyskanie wysokiego poziomu
wydajności energetycznej, co
przekłada się na uzyskiwanie
widocznych rezultatów
w przypadku obciążenia
częściowego, szczególnie
w konfiguracjach równoległych

o wysokiej dostępności.
Technologia oparta na
transformatorach i niezwykle
odporna architektura sprawiają,
że system Liebert® NXL
zapewnia wyższy poziom
niezawodności w środowiskach
o znaczeniu krytycznym.
Jednocześnie podczas pracy
w trybie online zapewniona jest
izolacja galwaniczna.

Pojemnościowy

Indukcyjny

Ciągła dostępność
Liebert® NXL gwarantuje maksymalną dostępność podłączonych
obciążeń. Odporna architektura pozwala na pracę przy 100% obciążeniu również w złożonych warunkach
krytycznych, w których urządzenia
innego producenta wymagałyby
obniżenia wartości znamionowej
mocy wyjściowej lub ograniczenia
dostępności systemu.
Ponadto 100% ciągła praca przełącznika statycznego Liebert® NXL zapewnia maksymalną zdolność usuwania
uszkodzeń w przypadku ekstremalnego przeciążenia lub zwarć.
Dodatkowa funkcja zarządzania w
momencie uszkodzenia doziemienia
akumulatora umożliwia prowadze-

nie regularnych działań konserwacyjnych bez konieczności przełączania urządzenia w tryb obejściowy.
Maksymalną dostępność zapewniają dodatkowo:
• Wysoka przeciążalność falownika,
dzięki której pełna regulacja mocy
możliwa jest również w przypadku
przeciążeń i awarii
• Wygodny sposób zarządzania
współczynnikiem mocy przy obciążeniu pojemnościowym
• Wbudowana izolacja galwaniczna
oferująca maksymalną redukcję
zakłóceń
• Doskonałe parametry dynamiczne
• Nadmiarowe komponenty na
poziomie jednostek, zasilacze
i karty komunikacyjne

100% obciążenia
Temperatura 40°C
Prostownik 12 P SCR
Dowolne obciążenie
pojemnościowe lub
indukcyjne
Uszkodzenie
doziemienia
akumulatora

Liebert® NXL 800 kVA
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Zoptymalizowany całkowity
koszt posiadania
Całkowity koszt posiadania
– korzyści
Architektura Liebert® NXL
została zaprojektowana w
celu optymalizacji ogólnych,
całkowitych kosztów
posiadania, od montażu
po użytkowanie. Dalszymi
czynnikami zwiększającymi
zwrot z inwestycji jest niezwykły
poziom sprawności w trybie
podwójnej konwersji do 94%
oraz izolacja galwaniczna.
Dalsza redukcja całkowitego
kosztu posiadania Liebert®
NXL jest wynikiem:
• Ułatwionego dostępu od
przodu, który rozszerza
możliwości serwisowania
• Ulepszonego dostępu
do okablowania
przyspieszającego montaż
• Sprawności do 98%
w inteligentnym trybie
Eco-Mode™
• Optymalizacji sprawności dla
częściowego obciążenia

Inteligentna konfiguracja równoległa
Urządzenia Liebert® NXL można łączyć równolegle do sześciu jednostek.
Funkcje inteligentnej konfiguracji równoległej zapewniają optymalizację
przy obciążeniu częściowym, umożliwiając znaczną redukcję kosztów
użytkowania. Dzięki tej funkcji system automatycznie i na bieżąco
dostosowuje liczbę działających jednostek do zmiennych wymagań
obciążenia poprzez przełączanie nadmiarowych jednostek w tryb czuwania.
Funkcja inteligentnej konfiguracji równoległej ogranicza stopień rozpraszania
ciepła, przyczyniając się do zminimalizowania stopnia zużycia systemu
chłodzącego.

65%

Inteligentny system równoległy Liebert® NXL – dwie jednostki o obciążeniu 65% = sprawność na
poziomie 93,7%
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Liebert® NXL 400 kVA sprawność AC - AC
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40%

Elastyczne możliwości konfiguracji
Wysokie moce znamionowe urządzeń serii Liebert® NXL wynoszące 400 kVA, 500 kVA, 600 kVA
i 800 kVA przyczyniają się do zmaksymalizowania oszczędności poprzez redukcję liczby jednostek
niezbędnych do zaspokojenia wymogów związanych z pojemnością.
Dodatkowo znacznie redukuje to
ilość przestrzeni zajmowanej przez
system, zapewniając oszczędność
miejsca i minimalizując wymagania
w tym zakresie, jak również w zakresie montażu i kosztów konserwacji.
Liebert® NXL dostępny jest w konfiguracjach wielomodułowych dla
poziomów Tier 2, 3 i 4, zapewniając doskonały poziom redundancji mocy we wszystkich aplikacjach
o znaczeniu krytycznym.
Konfiguracje równoległe
Urządzenia Liebert® NXL można
połączyć równolegle z maksymalnie sześcioma jednostkami, co pozwala zwiększyć poziom pojemności lub nadmiarowości, zapewniając
ochronę przed awariami pojedynczych modułów lub akumulatorów.
Architektura równoległa urządzeń
Liebert® NXL umożliwia przeprowadzanie prac serwisowych pojedynczych urządzeń przy jednoczesnej pracy urządzeń pozostałych.
Konfiguracja pojedyncza
W konfiguracji pojedynczej odbiory o znaczeniu krytycznym zasilane są przez pojedynczy zasilacz
UPS, który dzięki wewnętrzne-

mu statycznemu przełącznikowi
obejściowemu zapewnia doskonały poziom niezawodności i wewnętrznej nadmiarowości.
Rozproszona konfiguracja
równoległa
Równoległe łączenie poszczególnych jednostek UPS to zaawansowane możliwości skalowania
w zakresie mocy i nadmiarowości. Każda jednostka wyposażona
jest w osobny statyczny przełącznik obejściowy gwarantujący pracę
równoległą bez konieczności wprowadzania szafki sterującej systemem, co przyczynia się do redukcji
kosztów instalacji. W rozproszonej
konfiguracji równoległej polecenia
na poziomie systemowym mogą
być kierowane bezpośrednio do
poszczególnych jednostek.
Scentralizowana konfiguracja
równoległa
W scentralizowanej konfiguracji
równoległej wewnętrzny statyczny przełącznik każdej jednostki
jest wyłączony i zamontowany jest
zewnętrzny główny przełącznik
statyczny (MSS) przeznaczony do
pracy z maksymalną mocą. Przełącznik MSS może zostać łatwo
wbudowany w dowolną rozdzielnicę, co pozwala na uproszczenie
systemu okablowania. Polecenia
systemowe kierowane są do przełącznika MSS, który zapewnia również monitoring centralny i uproszczoną kontrolę pełnego systemu.

Przełącznik statyczny

Prostownik

Falownik

Akumulator

Konfiguracja pojedyncza
Prostownik

Prostownik
Przełącznik
statyczny

Akumulator

Przełącznik
statyczny

Akumulator
Falownik

Falownik

Serwisowy przełącznik
obejściowy

Wyjście AC
do obciążenia

Rozproszona konfiguracja równoległa

Prostownik

Akumulator

Prostownik

Przełącznik
statyczny
Systemowy
przełącznik
obejściowy

Akumulator
Falownik

Falownik

Serwisowy przełącznik
izolujący

Wyjście AC
do obciążenia

Scentralizowana konfiguracja równoległa
7

Zaawansowany ekran dotykowy
z interfejsem użytkownika
Zasilacz Liebert® NXL wyposażony jest w duży ekran dotykowy
z wielojęzycznym interfejsem użytkownika umożliwiającym dokładne
sterowanie i monitorowanie statusu i pracy systemu.
Intuicyjne menu systemu umożliwia:
• Szybkie sprawdzanie stanu urządzeń
• Monitorowanie przepływu mocy przez UPS oraz wszystkie pomiary
• Procedury operacyjne, sterowane z poziomu menu, zapewniające
bezpieczeństwo
• Sprawdzanie raportów o stanie i historia zdarzeń
• Konfigurację programowalnych parametrów (dostęp warunkowany
przez funkcję zabezpieczonego dostępu)

Liebert® NXL 800 kVA Interfejs użytkownika z ekranem dotykowym
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Monitorowanie cyklu pracy
akumulatora
Interfejs na ekranie dotykowym zapewnia
możliwość monitorowania spodziewanego
czasu autonomii akumulatorów
i podejmowanie stosownych działań.
Monitorowanie cyklu pracy akumulatora:
• Gromadzenie i zapisywanie informacji
o ostatnich 132 wydarzeniach
związanych z rozładowaniem
akumulatora UPS
• Zapisywanie szczegółowych informacji
o zdarzeniach krytycznych
• Wyświetlanie na ekranie informacji
o stanie akumulatora
• Powiadomienia o stanie, ostrzeżenia
i alarmy

Monitorowanie cyklu pracy akumulatora

Łączność, zarządzanie i monitoring
Liebert® IntelliSlot™ karta
sieciowa WEB
Liebert® IntelliSlot karta sieciowa WEB
i Liebert® IntelliSlot™ 485 zapewniają
połączenie z Liebert® SiteScan WEB,
która umożliwia dostęp do opcji
kontroli w czasie rzeczywistym oraz
narzędzi analizy ważnych danych
związanych ze sprzętem. Dzięki obu
kartom operator uzyskuje dostęp do
bieżących danych oraz możliwość
pracy z graficznym programowaniem
logiki w czasie rzeczywistym, co
pozwala na osiągnięcie pełnej kontroli.

Liebert® SiteScan Web udostępnia
użytkownikom opcje wirtualnego
monitorowania i sterowania
dowolnym elementem sprzętu,
który ma krytyczne znaczenie dla
działania infrastruktury. Dostępne
opcje obejmują monitorowanie
i sterowanie w czasie rzeczywistym,
analizę danych, opcje raportowania
trendów, a także zarządzanie
zdarzeniami. Liebert® NXL umożliwia
wysyłanie danych bezpośrednio
do sieci i ich integrację z innymi
systemami monitorowania.

Liebert® IntelliSlot
485 karta interfejsu

Liebert® IntelliSlot
karta sieciowa
WEB

Integracja ze scentralizowanym
monitoringiem Liebert®
SiteScan® WEB
Liebert® SiteScan WEB to
scentralizowany system
monitoringu zapewniający
maksymalną przejrzystość
i dostępność operacji o charakterze
krytycznym. Oprogramowanie

Scentralizowany monitoring
Liebert® SiteScan

Opcje monitorowania akumulatora
System monitorowania
Alber umożliwia stały nadzór
i diagnostykę parametrów
akumulatora. Funkcja raportowania
dostarcza użytkownikom informacji
o stanie akumulatora i umożliwia
jego prewencyjną wymianę
w odpowiednim czasie, dzięki
czemu eliminowana jest możliwość
zbyt wczesnej wymiany.

Platforma Trellis™
Platforma Trellis™ stworzona
przez Emerson Network Power
to platforma optymalizująca infrastrukturę w czasie rzeczywistym, która umożliwia jednolite
zarządzanie infrastrukturą centrum danych informatycznych
i przedsiębiorstw.
Za pomocą oprogramowania
platformy Trellis™ można zarządzać obciążeniem, śledzić zasoby, planować zmiany, wizualizować konfiguracje, analizować
i obliczać zużycie energii, optymalizować sprzęt chłodzący i zasilający; umożliwia ona także
wirtualizację.
Platforma Trellis™ monitoruje
centrum danych, analizuje zależności systemowe i pomaga działom informatycznym oraz przedsiębiorstwom utrzymać działanie
centrum danych na najwyższym
poziomie. Jest to ujednolicone
i kompleksowe rozwiązanie, które ukazuje rzeczywistą sytuację
w Twoim centrum danych, ułatwia
podejmowanie właściwych decyzji
i gwarantuje pewne działanie.
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Serwis infrastruktury o znaczeniu krytycznym
Proaktywna konserwacja sprzętu redukuje czasy przestoju i wydłuża okres jego eksploatacji, co
z kolei zwiększa zwrot z inwestycji oraz dostępność systemową. Emerson Network Power wspiera całą
infrastrukturę o znaczeniu krytycznym obszernymi ofertami serwisowymi, gwarantując dostępność sieci,
bezpieczeństwo i spokój klientów.
Usługa zdalnego monitoringu Emerson Network Power, LIFE™.net zapewnia utrzymanie systemu zasilania
aplikacji krytycznych w optymalnym stanie przez cały okres eksploatacji.
LIFE™.net to system zdalnej diagnostyki i monitoringu zapewniający wczesne ostrzeganie o występujących
w zasilaczu UPS wszelkich stanach alarmowych lub wykraczających poza granice tolerancji. Pozwala to
na przeprowadzenie zapobiegawczej konserwacji oraz szybkie reagowanie na zdarzenia, zapewniając
naszym klientom bezpieczeństwo i spokój ducha.

Maksymalizacja dostępności
Konserwacja prewencyjna
LIFE™.net generuje wczesne ostrzeżenia dotyczące ponad 150 różnych parametrów,
pozwalając na prowadzenie diagnostyki w czasie rzeczywistym oraz szybką
identyfikację i usuwanie anomalii operacyjnych.

Minimalizacja przestojów
Natychmiastowa identyfikacja problemów
W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej inżynier firmy z działającego
24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu centrum serwisowego przeprowadzi
natychmiastową analizę problemu i wskaże odpowiednie działania naprawcze.

Redukcja kosztów eksploatacji
Doskonałe zarządzanie zasobami
Dzięki pełnemu gromadzeniu danych i ich analizie, szczegółowy system
raportowania LIFE™.net dostarcza cennych informacji na temat trendów związanych
z zapotrzebowaniem na zasilanie oraz wyposażenia, z dowolnego przedziału czasowego.
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UPS Liebert® NXL
Specyfikacja
Charakterystyka techniczna
Wartość znamionowa

400

500

600

800

Nominalna moc wyjściowa pozorna przy 25°C (kVA)

440

550

660

880

Nominalna moc wyjściowa pozorna przy 40°C (kVA)

400

500

600

800

Maksymalna wyjściowa moc czynna przy 40°C (kW)

360

450

540

720

Wejście
Nominalne napięcie wejściowe sieci/tolerancja napięcia (V)

400 (285 do 460), trzy fazy

Nominalne napięcie wejściowe obejścia/tolerancja napięcia (V)

400 ± 10% (z możliwością wyboru 380 V, 415 V) trzy fazy + neutralny (N)

Nominalna częstotliwość wejściowa/tolerancja częstotliwości (Hz)

50 ± 10% (możliwość wyboru 60 Hz)

Współczynnik mocy wejściowej

> 0,95

Zniekształcenie prądu wejściowego przy maksymalnej
mocy wejściowej THD (%)

<5

Wyjście
Stabilność napięcia wyjściowego przy zmianie obciążenia 0 - 100% (%)
- statyczna
- dynamiczna

±1
Zgodność z normą IEC/EN 62040-3, klasa 1

Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz)

50 (możliwość wyboru 60 Hz)

Tolerancja częstotliwości wyjściowej (%)
- synchronizacja z siecią zasilania
- synchronizacja z wewnętrznym oscylatorem kwarcowym

± 0,75 (do wyboru 1,5, 2,5, 6,0)
± 0,05

Przeciążalność falownika
Kompatybilność z obciążeniami

125% przez 10 min., 150% przez 1 min.
Dowolny współczynnik mocy (pojemnościowy lub indukcyjny) do wartości 0,9; współczynnik szczytu do 3:1

Automatyczny wzrost mocy nominalnej zależny od temperatury

110% przy 25° C, 100% przy 40° C

Ogólne
Temperatura pracy (°C)

0 - 40

Zalecana temperatura pracy akumulatorów (°C)

+15/+25

Wilgotność względna (bez kondensacji przy 20°C)

< 95%

Stopień ochrony

IP 20

Kolor
Hałas w odległości 1 m (dBA)*

ZP 7021
70

72

Sprawność AC/AC (%)*

75

76

Do 94

Konfiguracja równoległa

Do 6 jednostek w konfiguracji modularnej lub scentralizowanej równoległej

Wymiary i waga
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)

1900
1620

2020

Głębokość (mm)
Waga zasilacza UPS bez akumulatorów (kg)
* w określonych warunkach

12

3270

3270

4100

4100

860
2380

2780
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Emerson Network Power
Business-Critical Continuity Expert
TM

Sukces przedsiębiorstwa w dzisiejszym świecie zależy od dostosowania technologii w taki
sposób, aby szybko reagowała na wymagania rynku. Twoje centrum danych musi być oparte
na infrastrukturze opracowanej z myślą o realizacji potrzeb w zakresie zasilania i chłodzenia
w obliczu szybko zmieniających się trendów IT takich jak wirtualizacja i konsolidacja. Każda
zmiana IT, relokacja czy dodanie elementów, będzie mieć wpływ na całą infrastrukturę,
dlatego potrzebujesz produktów i wsparcia, które zapewnią niezawodną pracę systemów
IT w takich środowiskach.

Więcej na stronie: www.EmersonNetworkPower.eu
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Ponad 35 000 firm w 70 krajach polega na
naszej filozofii Business - Critical ContinuityTM :
Twoja infrastruktura IT działa, aby wspomagać
pracę Twojej firmy!
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Zapewnienie wysokiej dostępności
aplikacji o znaczeniu krytycznym.

Informacje o Emerson Network Power
Emerson Network Power, część firmy Emerson (NYSE:EMR), chroni
i optymalizuje infrastrukturę o znaczeniu krytycznym dla centrów
danych, sieci komunikacyjnych, ośrodków zdrowia i przemysłu.
Firma zapewnia najnowocześniejsze rozwiązania, profesjonalne
podejście i błyskotliwe innowacje związane z zasilaniem AC
i DC, energią odnawialną, systemami precyzyjnego chłodzenia,
wbudowanymi obliczeniami i zasilaniem, zintegrowanymi stojakami
i obudowami, włącznikami i sterowaniem zasilaniem, zarządzaniem
infrastrukturą i łącznością. Oferowane rozwiązania wspierane są przez
lokalnych techników serwisowych Emerson Network Power.
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących produktów
i usług Emerson Network Power prosimy odwiedzić stronę
www.EmersonNetworkPower.eu
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Emerson Network Power
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35028 Piove di Sacco (PD) Włochy
Tel: +39 049 9719 111
Faks: +39 049 5841 257
Via Fornace, 30
40023 Castel Guelfo (BO) Włochy
Tel: +39 0542 632 111
Faks: +39 0542 632 120
enquiries.chloride@emerson.com
Polska
Ul. Szturmowa 2A
02-678 Warszawa
Tel: +48 22 458 92 60
Faks: +48 22 458 92 61
biuro@emersonnetworkpower.com

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym dokumencie były
kompletne i dokładne, firma Emerson Network Power i/lub firmy powiązane nie składają
żadnych oświadczeń ani nie udzielają gwarancji co do dokładności, rzetelności, kompletności
i aktualności materiałów oraz nie biorą odpowiedzialności za szkody spowodowane
wykorzystaniem powyższych informacji ani za błędy oraz braki w tekście.
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