UPS en ePDU oplossingen voor alle bedrijfskritische processen

Betrouwbare beveiliging
tegen stroomstoringen
en stroomuitval

Oplossingen voor thuis,
IT werkplekken, computerruimtes,
industrie, utiliteit en datacenters

Automobielsector

Energie voor
wereldwijd
ondernemen
Eaton levert de energie in honderden producten
die voldoen aan de eisen van de huidige, snel
veranderende wereld.
Wij helpen onze klanten wereldwijd de energie
te beheren die zij nodig hebben voor gebouwen,
vliegtuigen, vrachtwagens, personenwagens, machines
en complete bedrijven. En dat doen wij op een manier
die minder natuurlijke bronnen verbruikt.

Lucht- en ruimtevaart

Transport van de volgende
generatie

Vrachtwagens

Eaton stuurt de ontwikkeling
van nieuwe technologieën
aan, van hybride aandrijflijnen
en emissieregelsystemen tot
geavanceerde motor-onderdelen, die het brandstofverbruik
verlagen en de uitstoot van
uitlaatgassen van vrachtwagens
en personenauto’s reduceren.
Hogere verwachtingen
Wij breiden onze oplossingen
en service voor de lucht- en
ruimtevaart continu uit om in
te spelen op de behoeften van
nieuwe luchtvaartplatforms,
inclusief de markt voor hoogvliegende lichte straalvliegtuigen en voor ultralichte
straalvliegtuigen.

Hydraulische systemen

Voortbouwend op onze
sterke punten
Onze activiteiten in de
hydraulische sector combineren
lokale service en ondersteuning
met een innovatief pakket
hydraulische oplossingen om
wereldwijd te voldoen aan de

Stroomvoorziening
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behoeften van infrastructuurprojecten, waaronder sluizen,
kanalen en dammen.
Voor groenere gebouwen
en bedrijven
De elektrische divisie van
Eaton is een toonaangevende
aanbieder van oplossingen op
het gebied van netvoedingskwaliteit, distributie en beheer
van energie die het energierendement en de netvoedingskwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid verhogen. Onze
oplossingen omvatten een
groeiend aanbod ‘groene’
producten en diensten, zoals
energiebeheer-audits en
realtime-bewaking van
het energieverbruik. De
ononderbroken voedingen
(UPS-systemen), regelbare
aandrijvingen en verlichtingsregelingen van Eaton helpen
het energieverbruik te verlagen
en de efficiëntie te verhogen.

Betrouwbare beveiliging tegen stroomuitval

Voorkom gevaarlijke
situaties, financiële
schade en dataverlies

Basisfuncties van
een UPS
UPS staat voor Uninterruptable Power Supply.
Een UPS beschermt IT-apparatuur en andere
elektrische apparaten tegen problemen in de
stroomtoevoer. Een UPS heeft 3 basisfuncties.
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Grootschalige stroomstoringen komen gelukkig niet regelmatig voor. Toch waren er in 2014 17.757 storingen in
Nederland, met een gemiddelde onderbrekingsduur van
72,5 minuten. Daarnaast werd er in België gevreesd voor
ernstige elektriciteitstekorten tijdens de winter 2014-15,
wegens het onverwacht vroeg sluiten van kerncentrales in
Doel en Tihange én het gelijktijdig afbouwen van oudere
klassieke kolen- en gascentrales op verschillende locaties.

		

Op het gebied van Power
Quality levert Eaton met ruim
45 jaar ervaring een belangrijke
bijdrage aan het beveiligen en
beheren van de stroomtoevoer.
Want tegenwoordig kunnen we
niet meer zonder stroom. Een
stroomonderbreking, storing of
een ander kwaliteitsprobleem
met de stroomtoevoer heeft al
snel grote gevolgen. In de zorg
bijvoorbeeld is een UPS van
levensbelang. In andere segmenten ontstaat er vooral veel
financiële schade door processen die stil komen te liggen
met het wegvallen van de
stroomtoevoer en door data dat
beschadigd of verloren raakt.

		

Uit verschillende onderzoeken
blijkt dat er geen duidelijke
trend is in de gemiddelde
stroomonderbrekingsduur, de

onderbrekingsfrequentie en de
jaarlijkse uitvalduur over de laatste tien jaar. Huishoudens en
bedrijven kunnen zich dus maar
beter voorbereiden op een
stroomonderbreking of stroomstoring. De vraag is niet of uzelf
of uw klant er mee te maken
krijgt, maar wanneer!
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Een UPS beschermt tegen het beschadigen van
hardware door stroomuitval en stroomonderbrekingen. Veel UPS-en meten en verbeteren de
continuïteit en kwaliteit van de inkomende
stroom naast hun beschermende functie.
Een UPS beschermt tegen dataverliezen en
beschadigingen. Zonder UPS kan computerdata
bij een stroomuitval of stroomonderbreking
onbruikbaar worden of zelfs helemaal zoek
raken. In combinatie met Power Management
Software zorgt een UPS voor een correcte
afsluiting van het systeem of de PC.
Een UPS kan als voorstation van een generator
werken. Gedurende de tijd die een stroomgenerator nodig heeft om op gang te komen bij
een stroomuitval, kan de UPS met haar batterijen de processen continueren. Zodra de generator opgestart is, neemt deze de stroomtoevoer
van de UPS over.

In deze brochure vindt u alle
informatie over de oorzaken van
stroomonderbrekingen en hoe
u uzelf en uw klant hiertegen
kunt wapenen. Na het lezen
van de algemene UPS informatie kunt u vervolgens heel snel
en eenvoudig de beste UPS
oplossing voor uw project
selecteren. Heeft u hulp nodig,
dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Op de
achterzijde van deze brochure
vindt u onze contactgegevens.
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De 9 mogelijke problemen met
de aangeboden netspanning
En hoe een Eaton UPS deze oplost!
Eaton UPS-en bieden een oplossing voor de negen meest voorkomende problemen met de netspanning.
Ze zijn ontworpen voor het beschermen, verdelen en managen van de stroom in kantoren, computernetwerken,
datacenters, telecommunicatie, gezondheidszorg en industriële markten.
In onderstaand schema ziet u de negen mogelijke problemen die zich kunnen voordoen in de netspanning, waar deze door
veroorzaakt worden en welke Eaton UPS u het beste kunt toepassen om de installatie te beschermen tegen deze problemen.

Totale uitval van de
netspanning

Kan diverse oorzaken hebben: blikseminslag,
kapotte elektriciteitsleidingen, ongevallen en
natuurrampen.
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Spanningsdip

Kortstondige daling
van de spanning

Kan als oorzaak hebben: het opstarten of inschakelen
van een grote energiegebruiker of (fout)schakelingen in
het voorliggende elektriciteitsnet, onweer en gebrek aan
onderhoud en service. Naast het veroorzaken van fouten
in de apparatuur, kan een daling van de netspanning ook
de hardware beschadigen.
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Spanningspieken
(kortstondig)

Kortstondige stijging
van de spanning
(hoger dan 110% van
de nominale waarde)

Kan worden veroorzaakt door blikseminslag, waardoor
de netspanning verhoogd kan worden tot wel 6000V.
Een (hoge)spanningspiek zorgt in bijna alle gevallen voor
dataverlies en beschadiging van de hardware.

Onderspanning

Verlaagde
netspanning voor
periodes van enkele
minuten tot een paar
dagen

Kan veroorzaakt worden door een opzettelijke
vermindering van de netspanning voor het besparen
van energie in piekperioden of door inschakeling van
apparaten die meer energie vragen dan beschikbaar is.

Overspanning

Verhoogde
netspanning voor
periodes van enkele
minuten tot een paar
dagen

Kan veroorzaakt worden door een snelle vermindering
van de energievraag doordat zware apparaten worden
uitgezet of door (fout)schakelingen in het voorliggende
elektriciteitsnet. Dit kan resulteren in het beschadigen van
de hardware.
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Elektrische ruis

Hoog frequente
golfvorm veroorzaakt
door EMC
interferentie

Kan worden veroorzaakt door EMC interferentie opgewekt
door zenders, lasapparaten, SCR aangedreven printers en
bliksem.
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Variatie in
frequentie

Een verandering in de
frequentiestabiliteit

Kan worden veroorzaakt doordat generatoren en andere
kleine opwekkingseenheden belast en ontlast worden.
Frequentievariaties kunnen een onregelmatige werking,
dataverliezen, systeemuitval en beschadigen van de
apparatuur tot gevolg hebben.
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Korte
schakelspikes

Zeer snelle
spanningsdaling

Kan veroorzaakt worden door een zeer kortstondige
spanningsdaling die veel korter is dan een spanningsdip
en een duur heeft van enkele nano-seconden.

Harmonische
vervorming

Verstoring van
de normale
netspanningsgolfvorm. Dit wordt
over het algemeen
veroorzaakt door niet
lineaire belasting van
het net

Kan worden veroorzaakt door schakelende voedingen,
motoren met variabele snelheden en frequentieregelaars.
Kopieer- en faxapparaten zijn voorbeelden van nietlineaire lasten. Harmonische vervormingen kunnen
communicatiestoringen, oververhitting en hardware
beschadiging veroorzaken.
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*ICEE E-050R & oude FIPS PUB 94
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Oplossing

9-serie

Spanningsuitval

Oorzaak*

5-serie

1

Definitie*

3-serie

Probleem

Een UPS voor iedere toepassing

In onderstaande overzichtstabel kunt u zien welke Eaton UPS voor welke toepassing het meest geschikt is.
Zo kiest u eenvoudig en snel voor de juiste UPS.
3-serie

5-serie

Product

Belasting
500 - 800 VA

Eaton 3S

550 - 700 VA

650 - 1600 VA

Eaton EX

Eaton 9PX

Eaton 9155

Eaton BladeUPS

Eaton 93PS

Eaton 93PM

650 - 1550VA

1500 - 3000VA

700 - 3000VA

5 - 11kVA

8 - 15kVA

12 - 60kVA

8 - 40kVA

30 - 40kVA
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Datacenters

Eaton Ellipse PRO

Gebouwen en industriële omgevingen

500 - 1600 VA

Middelgrote bedrijven

Eaton Ellipse ECO

Eaton 5PX

Toepassing
Thuis/kantoor

Eaton Protection Station

Eaton 5P

9-serie

MKB bedrijven

Topologie :

UPS Topologie
Welke UPS past het beste bij de behoeften van uw klant?
Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende
UPS topologieën met een variëteit aan
beschermingsgraden. Er zijn verschillende
factoren die van invloed zijn op het selecteren
van de juiste UPS voor de behoeften van uw klant.
Voorbeelden van selectiecriteria zijn:
betrouwbaarheid, beschikbaarheid, de producten
die beschermd moeten worden door de UPS en de
applicatie of omgeving waarin het product wordt
geplaatst. Hiernaast leest u een uitleg van de
drie meest voorkomende UPS topologieën.

3-Serie : Passieve standby topologie
Deze wordt gebruikt voor de bescherming van PC’s,
telefooncentrales en kassasystemen tegen spanningsuitval,
spanningsdip en spanningspieken. Onder normale omstandigheden gaat de netspanning via een filter direct naar het apparaat
(bijvoorbeeld de PC). De batterij wordt opgeladen vanuit de
netspanning. Indien zich een stroomonderbreking voordoet of
fluctuaties in de netspanning voordoen dan levert de UPS een
stabiele stroom vanuit de batterij. Dit is een relatief goedkope
methode om thuis of op kantoor apparaten te beschermen.
De Off-line topologie is niet geschikt voor omgevingen waar de
stroomtoevoer van mindere kwaliteit kan zijn (bijvoorbeeld in
industriële omgevingen) of voor omgevingen waar veelvuldig
stroomonderbrekingen plaatsvinden.

DC naar AC
omzetter

AC naar DC
omzetter

Batterij

Eaton producten:
Booster/fader
Protection Station, Ellipse ECO

AC naar DC
omzetter

DC naar AC
omzetter
Batterij

Interne Statische Bypass

AC naar DC
omzetter

DC naar AC
omzetter
Batterij
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5-Serie : Line interactive topologie

9-Serie : Dubbele conversie topologie

Deze wordt gebruikt voor de bescherming van datanetwerken
en serverruimtes in het midden- en kleinbedrijf. De line
interactive topologie is bedoeld voor het beschermen tegen
spanningsuitval, spanningsdip, spanningspieken, overspanning
en onderspanning. Hiervoor wordt de spanningstoevoer naar
de installatie constant gecontroleerd door een microprocessor
die de kwaliteit nauwkeurig meet en direct reageert op
schommelingen in de kwaliteit en hoogte van de netspanning.

Dit is de basis voor alle UPS-en die ontworpen zijn voor
het continu beschermen van bedrijfskritische apparaten
en installaties tegen alle negen voorkomende storingen
naar AC blz. 6).
AC naarnetspanning
DC
in de aangeboden
(zie DC
hiervoor
omzetter
omzetter
Denk hierbij bijvoorbeeld
aan industriële processen,
zoals 24 uurs productieprocessen,
datacenters en
Batterij
andere 24/7 servers en apparaten.

Bij een te lage netspanning zorgt een booster dat de
uitgangsspanning automatisch verhoogd wordt en bij een
te hoge netspanning zorgt de fader er voor dat de uitgangsspanning weer verlaagd wordt. Hierdoor is de spanningstoevoer naar de installatie constant en van hoge kwaliteit.
Het grote voordeel van line interactive UPS-en van Eaton is
dat de compensatie
van deze te hoge
of te
DC naar
AClage netspanning
AC naar DC
gebeurt zonderomzetter
energie te betrekkenomzetter
uit de batterijen.
Batterij

Ingang en uitgang zijn volkomen van elkaar gescheiden:
de uitgangsomvormer (van gelijk- naar wisselspanning)
voedt de bedrijfskritische belasting met een continu
Booster/fader uitgangsspanning
geregeld en “schone” sinusvormige
die niet beïnvloed wordt door eventuele storingen in de
aangeboden netspanning aan de ingangszijde. Indien de
binnenkomende netspanning buiten de toegestane
(storings)grenswaarden komt, gaat het systeem zonder
naar AC
onderbreking automatisch
over opDCbatterijbedrijf.
AC naar DC
omzetter
Doordat bij een omzetter
dubbele conversie UPS geen overgangsverschijnselen optreden bij het overgaan
op batterijbedrijf
Batterij
kan deze toegepast worden bij elk type proces.

Booster/fader
Interne Statische Bypass

AC naar DC
omzetter

DC naar AC
omzetter
Batterij

Eaton producten:
Eaton Ellipse PRO, Eaton 5P, Eaton 5PX
Interne Statische Bypass

AC naar DC
omzetter

AC naar DC
omzetter

DC naar AC
omzetter
Batterij

Eaton producten:
Eaton EX, Eaton 9PX, Eaton 9155, Eaton BladeUPS,
Eaton 93PS en Eaton 93PM

Netvoeding
Batterijvoeding

DC naar AC
omzetter
Batterij
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Productoverzicht
Eaton Protection Box

Effectieve bescherming
tegen overspanning van
kwetsbare apparatuur.

Thuis / kantoor
Productomschrijving

Artikelnr.
met DIN
uitgang

Artikelnr.
met FR
uitgang

Standaard
garantie

Warranty +

Warranty 5

Eaton Protection Box, beveiligingsblok 1
Eaton Protection Box, beveiligingsblok 1Tel@
Eaton Protection Box, beveiligingsblok 5
Eaton Protection Box, beveiligingsblok 5Tel@
Eaton Protection Box, beveiligingsblok 5Tel+TV
Eaton Protection Box, beveiligingsblok 8Tel+TV

66 708
66 709
66 712
66 713
66 936
66 937

66 706
66 707
66 710
66 711
66 934
66 935

2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar

-

-

Eaton 3S

3-Serie

Productomschrijving

Artikelnr.
met DIN
uitgang

Artikelnr.
met FR
uitgang

Standaard
garantie

Warranty +

Warranty 5

Battery +

Eaton 3S 550
Eaton 3S 700

3S550DIN
3S700DIN

3S550FR
3S700FR

2 jaar
2 jaar

66 811
66 811

W5001
W5001

68750
68760

Eaton Protection Station

Productomschrijving

Eaton Protection Station 500
Eaton Protection Station 650 USB
Eaton Protection Station 800 USB

Garantieverlenging
naar 3 jaar

Garantieverlenging
naar 5 jaar

Std. batterijvervanging.

Enkelfasige UPS
Standby topologie (Off-line)
500/650/800VA

Thuis / kantoor

Artikelnr.
met DIN
uitgang

Artikelnr.
met FR
uitgang

Standaard Warranty +
Garantiegarantie

Warranty 5
Garantieverlenging
naar 5 jaar

Battery +

verlenging
naar 3 jaar

66 943
61 062
61 082

66 942
61 061
61 081

2 jaar
2 jaar
2 jaar

66 811
66 811
66 811

W5001
W5001
W5001

68750
68760
68765

Eaton Ellipse ECO

Std. batterijvervanging.

Enkelfasige UPS
Standby topologie (Off-line)
500/650/800/1200/1600VA

Thuis / kantoor

Productomschrijving

Artikelnr.
met DIN
uitgang

Artikelnr.
met FR
uitgang

Standaard
garantie

Warranty +

Warranty 5

Battery +

Eaton Ellipse ECO 500
Eaton Ellipse ECO 650
Eaton Ellipse ECO 650 USB
Eaton Ellipse ECO 800 USB
Eaton Ellipse ECO 1200 USB
Eaton Ellipse ECO 1600 USB

EL500DIN
EL650DIN
EL650USBDIN
EL800USBDIN
EL1200USBDIN
EL1600USBDIN

EL500FR
EL650FR
EL650USBFR
EL800USBFR
EL1200USBFR
EL1600USBFR

2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar

66 811
66 811
66 811
66 811
66 812
66 812

W5001
W5001
W5001
W5001
W5001
W5002

68750
68760
68760
68765
68761
68766

Eaton Ellipse PRO

Garantieverlenging
naar 3 jaar

Garantieverlenging
naar 5 jaar

Std. batterijvervanging.

Enkelfasige UPS
Line-interactive topologie
650/850/1200/1600VA

MKB bedrijven

5-Serie

Garantieverlenging
naar 5 jaar

Enkelfasige UPS
Standby topologie (Off-line)
550/700VA

Thuis / kantoor
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Garantieverlenging
naar 3 jaar

Productomschrijving

Artikelnr.
met DIN
uitgang

Artikelnr.
met FR
uitgang

Standaard
garantie

Warranty +

Warranty 5

Battery +

Eaton Ellipse PRO 650 USB
Eaton Ellipse PRO 850 USB
Eaton Ellipse PRO 1200 USB
Eaton Ellipse PRO 1600 USB

ELP650DIN
ELP850DIN
ELP1200DIN
ELP1600DIN

ELP650FR
ELP850FR
ELP1200FR
ELP1600FR

3 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar

-

W5001
W5001
W5002
W5002

68760
68765
68761
68766

Garantieverlenging
naar 3 jaar

Garantieverlenging
naar 5 jaar

Std. batterijvervanging.

• Verkrijgbaar met 1, 5 en 8 wandcontactdozen (Schucko(DIN)/French)
• Tel@ modellen hebben ook beveiliging voor telefoon/internet aansluiting
• Tel@+TV modellen hebben ook beveiliging voor telefoon/internet
en radio/tv aansluiting
Vermogen/
Backuptijd*

Communicatie

Uitgangen

• Overspanningsbeveiliging conform IEC 61643-1 richtlijn
• Ook met powerline compatibility
• Indicatoren voor power ON en actieve beveiliging.

Product afmetingen
en gewicht

Opmerkingen

(h x b x l in mm/kg)

-

-

1
1
5
5
5
8

• Verkrijgbaar met 6 wandcontactdozen (Schucko(DIN)/French)
• Standaard USB aansluiting voor powermanagement software
• Compact en modern design met diverse montagemogelijkheden
Vermogen/
Backuptijd*

Communicatie

Uitgangen

67x70x105/0,16
67x70x105/0,21
65x120x255/0,61
65x120x260/0,77
65x120x260/0,84
65x150x315/0,85

Wandmontage ook mogelijk

• Beschermde datalijn aansluiting: telefoon/ internet/ ethernet
• Batterij is eenvoudig zelf te vervangen

Product afmetingen
en gewicht

Opmerkingen

(h x b x l in mm/kg)

550VA/330W/9/6 min
700VA/420W/9/5 min

USB
USB

6 (3+3)
6 (3+3)

• Tot 30 minuten batterij backuptijd
• Verkrijgbaar met 6 en 8 wandcontactdozen (Schucko(DIN)/French)
• Overspanningsbeveiliging conform IEC 61643-1 richtlijn
• Tot 30% energiebesparing met ingeschakelde EcoControl
functie (650/800 modellen)
Vermogen/
Backuptijd*

Communicatie

Uitgangen

86 x 140 x 335 /2,9
86 x 170 x 335 /3,8

• Standaard USB aansluiting en power management software
bij 650/800 modellen
• Periodieke zelftest van batterijen
• Batterij is eenvoudig zelf te vervangen

Product afmetingen
en gewicht

Opmerkingen

(h x b x l in mm/kg)

500VA/250W 11/6 min
650VA/400W 10/4 min
800VA/500W 10/3 min

USB
USB

6 (3+3)
8 (4+4)
8 (4+4)

• Tot 25% energiebesparing met ingeschakelde EcoControl functie
• Overspanningsbeveiliging conform IEC 61643-1 richtlijn
• Verkrijgbaar met 4 en 8 wandcontactdozen (Schucko(DIN)/French)
• USB aansluiting
• Compact en extra smal design met diverse montagemogelijkheden

Vermogen/
Backuptijd*

Communicatie

Uitgangen

155 x 304 x 137/2.9
185 x 327 x 149/3.8
185 x 327 x 149/4

• Beschermde datalijn aansluiting: telefoon/ internet/ ethernet
• Garantie op aangesloten computerapparatuur - ongelimiteerd
(EU+Noorwegen)
• Periodieke zelftest van batterijen
• Batterij is eenvoudig zelf te vervangen

Product afmetingen
en gewicht

Opmerkingen

(h x b x l in mm/kg)

500VA/300W 9/5 min
650VA/400W 9/6 min
650VA/400W 9/6 min
800VA/500W 11/6 min
1200VA/750W 10/6 min
1600VA/1000W 11/6 min

USB
USB
USB
USB

4 (3+1)
4 (3+1)
4 (3+1)
4 (3+1)
8 (4+4)
8 (4+4)

• Aantrekkelijk extra smal design
• Automatische spanningsregeling (AVR)
• Verkrijgbaar met 4 en 8 wandcontactdozen (Schucko(DIN)/French)
• Overspanningsbeveiliging conform IEC 61643-1 richtlijn
Vermogen/
Backuptijd*

Communicatie

Uitgangen

263 x 81 x 235/2.9
263 x 81 x 235/3.6
263 x 81 x 235/3.6
263 x 81 x 235/4.1
305 x 81 x 312/6.7
305 x 81 x 312/7.8

Voor de hele serie geldt dat zowel
de rackmontageset ELRACK en de
wandbevestigingsset ELWALL los
verkrijgbaar zijn.

• Standaard met USB aansluiting en power management software
• Beschermde datalijn aansluiting

Product afmetingen
en gewicht

Opmerkingen

(h x b x l in mm/kg)

650VA/400W 9/5 min
850VA/510W 9/5 min
1200VA/750W 9/5 min
1600VA/1000W 9/5 min
*

USB
USB
USB
USB

4 (3+1)
4 (3+1)
8 (4+4)
8 (4+4)

260 x 82 x 285/6.6
260 x 82 x 285/7.3
275 x 82 x 390/9.9
275 x 82 x 390/11.3

Voor de hele serie geldt dat zowel
de rackmontageset ELRACK en de
wandbevestigingsset ELWALL los
verkrijgbaar zijn.

Backuptijden worden weergegeven bij een arbeidsfactor van 0,7 en 50% / 70% belasting. Backuptijden zijn bij benadering en kunnen variëren met soort apparatuur,
conﬁguratie, leeftijd van de batterijen, temperatuur, enz. Voor langere backuptijden kunnen eventueel bijbehorende externe batterij modulen bijbesteld worden.
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Productoverzicht
Eaton 5P

Enkelfasige UPS
Line-interactive topologie
650/850/1150/1550VA

MKB bedrijven

Productomschrijving

Artikelnummer

Standaard
garantie

Warranty +

Warranty 5

Battery +

Tower

5P650i
5P850i
5P1150i
5P1550i
5P650iR
5P850iR
5P1150iR
5P1550iR

3 jaar**
3 jaar**
3 jaar**
3 jaar**
3 jaar**
3 jaar**
3 jaar**
3 jaar**

66 812
66 812
66 813
66 813
66 812
66 813
66 818
66 818

W5002
W5002
W5003
W5003
W5002
W5003
W5004
W5004

68765
68761
68766
68767
68771
68770
68772
68773

5-Serie

Rack

Eaton 5P 650
Eaton 5P 850
Eaton 5P 1150
Eaton 5P 1550
Eaton 5P 650 1U
Eaton 5P 850 1U
Eaton 5P 1150 1U
Eaton 5P 1550 1U

Eaton 5PX

Std. batterijvervanging.

Productomschrijving

Artikelnummer

Standaard
garantie

Warranty +

Warranty 5

Battery +

Rack/
tower

5PX1500iRT
5PX1500iRTN
5PX2200iRT
5PX2200iRTN
5PX3000iRT3U
5PX3000iRTN

3 jaar**
3 jaar**
3 jaar**
3 jaar**
3 jaar**
3 jaar**

66 818
66 818
66 814
66 814
66 814
66 814

W5004
W5004
W5005
W5005
W5005
W5005

68763
68763
68768
68768
68769
68769

Eaton 5PX 1500 RT 2U
Eaton 5PX 1500 RT 2U Netpack
Eaton 5PX 2200 RT 2U
Eaton 5PX 2200 RT 2U Netpack
Eaton 5PX 3000 RT 3U
Eaton 5PX 3000 RT 2U Netpack

Eaton EX

Garantieverlenging
naar 3 jaar

Garantieverlenging
naar 5 jaar

Std. batterijvervanging.

Enkelfasige UPS
Dubbele conversie topologie (Online)
700/1000/1500/2200/3000VA

Middelgrote bedrijven

9-Serie

Garantieverlenging
naar 5 jaar

Enkelfasige UPS
Line-interactive topologie
1500/2200/3000VA

MKB / middelgrote bedrijven

Productomschrijving

Artikelnummer

Standaard
garantie

Warranty +

Warranty 5

Battery +

Tower

68 180
68 181
68 183
68 182
68 184
68 400
68 401
68 407
68 410
68 411
68 402
68 403
68 413
68 416
68 417

2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar

66 818
66 818
66 814
66 818
66 814
66 814
66 814
66 814
66 814
66 814
66 815
66 815
66 815
66 815
66 815

W5004
W5004
W5005
W5004
W5005
W5005
W5005
W5005
W5005
W5005
W5006
W5006
W5006
W5006
W5006

68761
68762
68767
68762
68767
68764
68764
68764
68764
68764
68769
68769
68769
68769
68769

Rack/
tower

Eaton EX 700
Eaton EX 1000
Eaton EX 1500
Eaton EX 1000 RT2U
Eaton EX 1500 RT2U
Eaton EX 2200
Eaton EX 2200 RT2U
Eaton EX 2200 RT3U HotSwap DIN
Eaton EX 2200 RT3U HotSwap HW
Eaton EX 2200 RT2U Netpack
Eaton EX 3000
Eaton EX 3000 RT2U
Eaton EX 3000 RT3U HotSwap DIN
Eaton EX 3000 RT3U HotSwap HW
Eaton EX 3000 RT2U Netpack

** 2 Jaar voor batterijen
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Garantieverlenging
naar 3 jaar

Garantieverlenging
naar 3 jaar

Garantieverlenging
naar 5 jaar

Std. batterijvervanging.

• Automatische spanningsregulatie (AVR)
met echte sinusvormige uitgangsspanning
• Hoge vermogensdichtheid (tot 1550VA in 1U)
• Aanstuurbare uitgangsgroepen

Vermogen/Backuptijd*

Communicatie

• Hot swappable batterijen
• Standaard met USB aansluiting, seriële
poort en power management software
• Slot voor een SNMP/Web card

Uitgangen

Product afmetingen
en gewicht

Opmerkingen

(h x b x l in mm/kg)

650VA/420W 9/6 min
850VA/600W 12/7 min
1150VA/770W 12/7 min
1550VA/1100W 13/8 min
650VA/420W 9/6 min
850VA/600W 12/7 min
1150VA/770W 12/7 min
1550VA/1100W 13/8 min

USB/Serial/Slot
USB/Serial/Slot
USB/Serial/Slot
USB/Serial/Slot
USB/Serial/Slot
USB/Serial/Slot
USB/Serial/Slot
USB/Serial/Slot

IEC C13 4 (1+1) aanstuurbaar
IEC C13 6 (2+1) aanstuurbaar
IEC C13 8 (2+2) aanstuurbaar
IEC C13 8 (2+2) aanstuurbaar
IEC C13 4 (1+1) aanstuurbaar
IEC C13 4 (1+1) aanstuurbaar
IEC C13 6 (2+1) aanstuurbaar
IEC C13 6 (2+1) aanstuurbaar

• Nieuwe generatie grafisch LCD display (7 talen)
• Energie efficiënt (tot 99% efficiency)
• Energiemeting mogelijk tot op
uitgangsgroepsniveau
• Aanstuurbare uitgangsgroepen
• 0,9 Power Factor
• Advanced Battery Management (ABM)
voor extra lange batterij levensduur
Vermogen/Backuptijd*

Communicatie

230 x 150 x 345/7.8
230 x 150 x 345/10.4
230 x 150 x 345/11.1
230 x 150 x 445/15.6
43.2 x 438 x 364/8.6
43.2 x 438 x 509/13.8
43.2 x 438 x 509/14.6
43.2 x 438 x 554/19

Voor de hele serie geldt dat zowel
de Netwerkkaart NETWORK-MS en
de HotSwap MBP 68431+69439 los
verkrijgbaar zijn.

• Echte sinusvormige uitgangsspanning
• Diverse communicatiemogelijkheden
• Uitbreidbaar met externe batterij modulen
(max 4) voor langere backuptijden

Uitgangen

Product afmetingen
en gewicht

Opmerkingen

(h x b x l in mm/kg)

1500VA/1350W 19/11 min
1500VA/1350W 19/11 min
2200VA/1980W 15/8 min
2200VA/1980W 15/8 min
3000VA/2700W 14/9 min
3000VA/2700W 14/9 min

USB/Serial/Slot
USB/Serial/NMC
USB/Serial/Slot
USB/Serial/NMC
USB/Serial/Slot
USB/Serial/NMC

• Online dubbele conversie topologie
met interne bypass
• 0,9 Power Factor
• LCD display in meerdere talen
• Individueel aanstuurbare uitgangen

Vermogen/Backuptijd*

Communicatie

IEC C13 8x waarvan
2 + 2 C13 aanstuurbaar
IEC C19 1x + IEC C13
8x waarvan 2 + 2 C13
aanstuurbaar

441 x 86.2 x 522/27.6
441 x 86.2 x 522/27.6
441 x 86.2 x 522/28.5
441 x 86.2 x 522/28.5
441 x 130.7 x 497/37.33
441 x 86.2 x 647/38.08

Voor de hele serie geldt dat de
HotSwap MBP 68431 (+69439 voor
<2200VA typen) los verkrijgbaar is.
De Netpackversies worden standaard
geleverd inclusief netwerkkaart
NETWORK-MS.

• Hot swappable batterijen
• Uitbreidbaar met externe batterij modulen voor langere backuptijden
• USB aansluiting, seriële poort en slot voor optionele
management cards (Web/SNMP, Contacts en ModBus)

Uitgangen

Product afmetingen
en gewicht

Opmerkingen

(h x b x l in mm/kg)

700 VA/630W 16/10 min
1000 VA/900W 18/12 min
1500VA/1350W 13/9 min
1000VA/900W 18/12 min
1500VA/1350W 13/9 min
2200VA/1980W 17/12 min
2200VA/1980W 17/12 min
2200VA/1980W 17/12 min
2200VA/1980W 17/12 min
2200VA/1980W 17/12 min
3000 VA/2700W 15/10 min
3000VA/2700W 15/10 min
3000VA/2700W 15/10 min
3000VA/2700W 15/10 min
3000VA/2700W 15/10 min

*

USB/Serial/Slot
USB/Serial/Slot
USB/Serial/Slot
USB/Serial/Slot
USB/Serial/Slot
USB/Serial/Slot
USB/Serial/Slot
USB/Serial/Slot
USB/Serial/Slot
USB/Serial/NMC
USB/Serial/Slot
USB/Serial/Slot
USB/Serial/Slot
USB/Serial/Slot
USB/Serial/NMC

IEC C13 6x waarvan
2 + 1 C13 aanstuurbaar

IEC C19 1x + IEC C13
8x waarvan 2 + 2 C13
aanstuurbaar

242 x158 x 400/12.5
242 x158 x 400/15
242 x 158 x 450/18
86,5 x 438 x 480/18
86,5 x 438 x 480/20.5
440 x131 x 490/30
440 x 86 x 640/31
440 x 131 x 490/30
440 x 131 x 490/30
440 x 86 x 640/31
440 x131 x 490/30
440 x 86 x 640/31
440 x 131 x 490/30
440 x 131 x 490/30
440 x 86 x 640/31

Voor de hele serie geldt dat de
HotSwap MBP 68431 (+69439 voor
<2200VA typen) los verkrijgbaar is.
De Netpackversies worden standaard
geleverd inclusief netwerkkaart
NETWORK-MS.

Backuptijden worden weergegeven bij een arbeidsfactor van 0,7 en 50% / 70% belasting. Backuptijden zijn bij benadering en kunnen variëren met soort apparatuur,
conﬁguratie, leeftijd van de batterijen, temperatuur, enz. Voor langere backuptijden kunnen eventueel bijbehorende externe batterij modulen bijbesteld worden.
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Productoverzicht
Eaton 9PX

Enkelfasige UPS
Dubbele conversie topologie (Online)
5/6/8/11kVA

Middelgrote bedrijven /
gebouwen en
industriële omgevingen
Productomschrijving

9-Serie

Rack/
tower

Artikelnummer

Eaton 9PX 5000i
HotSwap
Eaton 9PX 5000i RT3U
Netpack
Eaton 9PX 6000i
HotSwap
Eaton 9PX 6000i RT3U
Netpack
Eaton 9PX 8000i
HotSwap
Eaton 9PX 8000i RT6U
HotSwap Netpack
Eaton 9PX 11000i
HotSwap
Eaton 9PX 11000i RT6U
HotSwap Netpack

Standaard
garantie

Warranty +

Warranty 5

Garantieverlenging
naar 3 jaar

Garantieverlenging
naar 5 jaar

9PX5KiBP

2 jaar

66816

W5007

9PX5KiRTN

2 jaar

66816

W5007

9PX6KiBP

2 jaar

66816

W5007

9PX6KiRTN

2 jaar

66816

W5007

9PX8KiBP

2 jaar

66817

W5008

9PX8KiRTNBP

2 jaar

66817

W5008

9PX11KiBP

2 jaar

66817

W5008

9PX11KiRTNBP

2 jaar

66817

W5008

Eaton Blade-UPS

Gebouwen en industriële
omgevingen / datacenters

Productomschrijving

Rack

Eaton Blade UPS
(single unit)
Eaton Blade UPS
(parallel unit)

Artikelnummer

1,5 jaar

ZC122P060100000

1,5 jaar
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Eaton 9155-8-S-10
Eaton 9155-8-S-15
Eaton 9155-8-S-28
Eaton 9155-10-S-10
Eaton 9155-10-S-20
Eaton 9155-10-S-25

Warranty +

Warranty 5

Garantieverlenging
naar 3 jaar

Garantieverlenging
naar 5 jaar

Dubbele conversie topologie (Online)
8 / 10kVA

Gebouwen en
industriële omgevingen

Tower

Standaard
garantie

ZC1224401100000

Eaton 9155 1:1,

Productomschrijving

Driefasige UPS
Dubbele conversie topologie (Online)
12 - 60kVA

Artikelnummer

1022532
1022533
1022534
1022536
1022537
1022538

Standaard
garantie
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar

Warranty +

Warranty 5

Garantieverlenging
naar 3 jaar

Garantieverlenging
naar 5 jaar

• Te gebruiken als Rack & Tower opstelling
• 0,9 Power Factor
• 95% efficiency in online dubbele conversie
mode (98% in high-efficiency mode)
• LCD display in meerdere talen
• Aanstuurbare uitgangsgroepen
(5 en 6kVA modellen)
Vermogen/Backuptijd*

Communicatie

• Maintenance Bypass standard meegeleverd
op de HotSwap modellen
• Advanced Battery Management (ABM) voor
extra lange batterij levensduur
• Uitbreidbaar met externe batterij modulen
(max 12) voor langere backuptijden

Uitgangen

Product afmetingen
en gewicht

Opmerkingen

(h x b x l in mm/kg)

5000VA/4500W 13/10 min

USB/Serial/Slot

HW 1x+IEC C13 3x+IEC C19 2x

440 x 130 x 685/48

incl. HotSwap Maintenance Bypass

5000VA/4500W 13/10 min

USB/Serial/NMC

440 x 130 x 685/48

incl. Rack kit en Netwerkkaart.

6000VA/5400W 11/8 min

USB/Serial/Slot

HW 1x+IEC C13 8x waarvan
4+4 aanstuurbaar +IEC C19 2x
HW 1x+IEC C13 3x+IEC C19 2x

440 x 130 x 685/48

incl. HotSwap Maintenance Bypass

6000VA/5400W 11/8 min

USB/Serial/NMC

440 x 130 x 685/48

incl. Rack kit en Netwerkkaart.

8000VA/7200W 20/15 min

USB/Serial/Slot

HW 1x+IEC C13 8x waarvan
4+4 aanstuurbaar +IEC C19 2x
HW 1x+IEC C19 4x

440 x 260 x 700/84

incl. HotSwap Maintenance Bypass

8000VA/7200W 20/15 min

USB/Serial/NMC

HW 1x+IEC C19 4x

440 x 260 x 700/84

11000VA/10000W 13/9 min

USB/Serial/Slot

HW 1x+IEC C19 4x

440 x 260 x 700/86

incl. HotSwap Maintenance Bypass,
Rack kit en Netwerkkaart
incl. HotSwap Maintenance Bypass

11000VA/10000W 13/9 min

USB/Serial/NMC

HW 1x+IEC C19 4x

440 x 260 x 700/86

• Speciaal voor het gebruik in datacenters
• Rackopstelling 12kW in 6U, max. 60 kW N+1
in een enkel rack
• 1,0 Power Factor
• 98% efficiency in high-efficiency mode
• Advanced Battery Management (ABM) voor extra
lange batterij levensduur
Vermogen/Backuptijd*

Communicatie

incl. HotSwap Maintenance Bypass,
Rack kit en Netwerkkaart

• Hot swappable batterijen en elektronica
• Ingebouwde intelligente maintenance bypass en
een volledige rack bypass verkrijgbaar
• Lange backuptijd (tot max. 4 Extended Battery
Module (EBM)

Uitgangen

Product afmetingen
en gewicht

Opmerkingen

(h x b x l in mm/kg)

12000VA/12000W

Serial/Slot

-

442x660x261 (6U)

12000VA/12000W

Serial/Slot

-

442x660x261 (6U)

• Speciaal voor het beschermen van moderne
IT-apparatuur (output Power Factor 0,9)
• De beste in de markt wat betreft de
backuptijd van de interne batterij
• Tot 4 UPS-en kunnen parallel geplaatst
worden voor het vergroten van de
beschikbaarheid of het verhogen
van de capaciteit.
Vermogen/Backuptijd*

Communicatie

Externe batterijmodules, ConnectUPS-X, Web/SNMP
card, Relay/AS400 card, Blade Bar kit, Blade UPS Rack,
RPM (Rack Power Module)

• Advanced Battery Management (ABM)
voor extra lange batterij levensduur
• Compact en eenvoudig te installeren

Uitgangen

Product afmetingen
en gewicht

Opmerkingen

(h x b x l in mm/kg)

8000VA/7200W 26/17 min
8000VA/7200W 32/22 min
8000VA/7200W 66/41 min
10000VA/9000W 24/16 min
10000VA/9000W 46/33 min
10000VA/9000W 61/38 min

*

Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot

-

817x305x702/155
817x305x702/160
1214x305x702/250
817x305x702/160
1214x305x702/250
1214x305x702/275

Externe batterijkasten,
ConnectUPS-X Web/SNMP card,
Relay/AS400 card, scheidingstrafo

Backuptijden worden weergegeven bij een arbeidsfactor van 0,7 en 50% / 70% belasting. Backuptijden zijn bij benadering en kunnen variëren met soort apparatuur,
conﬁguratie, leeftijd van de batterijen, temperatuur, enz. Voor langere backuptijden kunnen eventueel bijbehorende externe batterij modulen bijbesteld worden.

13

Productoverzicht
Eaton 93PS

Driefasige UPS
Dubbele conversie topologie (Online)
8 – 40 kVA

Gebouwen en industriële
omgevingen/datacenters

Productomschrijving

Artikelnummer

Warranty +

Warranty 5

Garantieverlenging
naar 3 jaar

Garantieverlenging
naar 5 jaar

93PS-8(20)-20-1x9Ah-MBS-6
93PS-8(20)-20-2x9Ah-MBS-6
93PS-10(20)-20-1x9Ah-MBS-6
93PS-10(20)-20-2x9Ah-MBS-6
93PS-15(20)-20-2x9Ah-MBS-6
93PS-20(20)-20-2x9Ah-MBS-6

BA80AA306A01000000
BA80AB306A01000000
BA01AA306A01000000
BA01AB306A01000000
BA51AB306A01000000
BA02AB306A01000000

1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar

-

-

Tower
Grotere
frame

93PS-8(40)-20-3x9Ah-MBS-6
93PS-8(40)-20-4x9Ah-MBS-6
93PS-10(40)-20-3x9Ah-MBS-6
93PS-10(40)-20-4x9Ah-MBS-6
93PS-15(40)-20-3x9Ah-MBS-6
93PS-15(40)-20-4x9Ah-MBS-6
93PS-20(40)-20-4x9Ah-MBS-6
93PS-30(40)-40-4x9Ah-MBS-6
93PS-40(40)-40-4x9Ah-MBS-6

BC80AC306A01000000
BC80AD306A01000000
BC01AC306A01000000
BC01AD306A01000000
BC51AC306A01000000
BC51AD306A01000000
BC02AD306A01000000
BD03AD306A01000000
BD04AD306A01000000

1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar

-

-

9-Serie

Tower
Klein
frame

Eaton 93PM

Driefasige UPS
Dubbele conversie topologie (Online)
30 – 200kVA

Gebouwen en industriële
omgevingen/datacenters

Productomschrijving

Tower
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Standaard
garantie

93PM-30(50)-BB-3x9Ah
93PM-30(50)-BB-4x9Ah
93PM-30(50)-BB-5x9Ah
93PM-30(50)-BB-6x9Ah
93PM-30(50)-MBS-BB-3x9Ah
93PM-30(50)-MBS-BB-4x9Ah
93PM-30(50)-MBS-BB-5x9Ah
93PM-30(50)-MBS-BB-6x9Ah
93PM-40(50)-BB-4x9Ah
93PM-40(50)-BB-5x9Ah
93PM-40(50)-BB-6x9Ah
93PM-40(50)-MBS-BB-4x9Ah
93PM-40(50)-MBS-BB-5x9Ah
93PM-40(50)-MBS-BB-6x9Ah

Artikelnummer

P-105000007-002
P-105000007-003
P-105000007-004
P-105000007-005
P-105000007-010
P-105000007-011
P-105000007-012
P-105000007-013
P-105000007-018
P-105000007-019
P-105000007-020
P-105000007-026
P-105000007-027
P-105000007-028

Standaard
garantie

Warranty +

Warranty 5

Garantieverlenging
naar 3 jaar

Garantieverlenging
naar 5 jaar

1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar

-

-

• Speciaal voor het beschermen van moderne IT-apparatuur
(Output Power Factor 1,0)
• >96% efficiency in dubbele conversie
• Tot 99% efficiency in Energy Saver System mode (ESS)
• Verkrijgbaar in 2 framegroottes: tot 20 kW en tot 40kW
• Voorzien van 5 inch touchscreen
• Interne batterijen en externe batterijkasten
• Optionele interne MBS
Vermogen/Backuptijd*

Communicatie

• Modulaire architectuur met hot-swappable modules en
hot swappable schaalbaarheid
• Eaton’s unieke Hot-Sync en de interne redundancy van het systeem }
zorgen voor een maximale beschikbaarheid en hoge betrouwbaarheid
van het systeem
• Hoge vermogensdichtheid zorgt voor een zeer compacte footprint
• Advanced Battery Management (ABM) voor extra lange batterij
levensduur
• Standaard voorzien van Web and SNMP netwerkkaart

Uitgangen

Product afmetingen
en gewicht

Opmerkingen

(h x b x l in mm/kg)

8000VA/8000W 32/ 19 min
8000VA/8000W 76/46 min
10000VA/10000W 25/16 min
10000VA/10000W 58/39 min
15000VA/15000W 32/22 min
20000VA/20000W 25/16 min

Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot

335x750x1300/198
335x750x1300/280
335x750x1300/198
335x750x1300/280
335x750x1300/280
335x750x1300/280

8000VA/8000W 116/76 min
8000VA/8000W 174/102 min
10000VA/10000W 89/64 min
10000VA/10000W 127/86 min
15000VA/15000W 54/37 min
15000VA/15000W 76/52 min
20000VA/20000W 58/39 min
30000VA/30000W 36/24 min
40000VA/40000W 25/16 min

Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot

480x750x1750/423
480x750x1750/505
480x750x1750/423
480x750x1750/505
480x750x1750/423
480x750x1750/505
480x750x1750/505
480x750x1750/532
480x750x1750/532

• Speciaal voor het beschermen van moderne
IT-apparatuur (Output Power Factor 1,0)
• 97% efficiency in dubbele conversie
• > 99% superieure efficiency in Energy
Saver System mode (ESS)
• Schaalbare en modulaire architectuur zorgen voor
lagere investeringskosten

Vermogen/Backuptijd**

Communicatie

De gehele serie is uitbreidbaar met externe
batterijkasten voor langere backuptijden

• Eaton’s unieke Hot Sync en de interne redundancy van
het system zorgen voor een maximale beschikbaarheid
en hoge betrouwbaarheid van het systeem
• Hoge vermogensdichtheid zorgt voor een zeer compacte
footprint
• Advanced Battery Management (ABM) voor extra lange
batterij levensduur
• Standaard voorzien van Web and SNMP netwerkkaart

Uitgangen

Product afmetingen
en gewicht

Opmerkingen

(h x b x l in mm/kg)

30000VA/30000W 27/17 min
30000VA/30000W 37/25 min
30000VA/30000W 48/33 min
30000VA/30000W 66/40 min
30000VA/30000W 27/17 min
30000VA/30000W 37/25 min
30000VA/30000W 48/33 min
30000VA/30000W 66/40 min
40000VA/40000W 27/17 min
40000VA/40000W 35/23 min
40000VA/40000W 42/29 min
40000VA/40000W 27/17 min
40000VA/40000W 35/23 min
40000VA/40000W 42/29 min

Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot
Serial/Slot

-

1105x 750x 2050/479
1105x 750x 2050/676
1105x 750x 2050/773
1105x 750x 2050/870
1105x 750x 2050/499
1105x 750x 2050/696
1105x 750x 2050/793
1105x 750x 2050/890
1105x 750x 2050/676
1105x 750x 2050/773
1105x 750x 2050/870
1105x 750x 2050/696
1105x 750x 2050/793
1105x 750x 2050/890

De gehele serie is uitbreidbaar met externe
batterijkasten voor langere backuptijden

* Backuptijden worden weergegeven bij een arbeidsfactor van 0,8 en 50% / 70% belasting. Backuptijden zijn bij benadering en kunnen variëren met soort apparatuur,
conﬁguratie, leeftijd van de batterijen, temperatuur, enz. Voor langere backuptijden kunnen eventueel bijbehorende externe batterij modulen bijbesteld worden.

** Backuptijden worden weergegeven bij een arbeidsfactor van 0,7 en 50% / 70% belasting. Backuptijden zijn bij benadering en kunnen variëren met soort apparatuur,
conﬁguratie, leeftijd van de batterijen, temperatuur, enz. Voor langere backuptijden kunnen eventueel bijbehorende externe batterij modulen bijbesteld worden.
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Eaton’s
e
3 generatie intelligente
energieverdeling
Eaton ePDU G3 - Voor
klanten die meer willen dan
beschermen alleen
Eaton’s ePDU’s zijn zogenaamde enclosure-based
Power Distribution Units en speciaal ontworpen
om te voorzien in betrouwbare en kostenefficiënte energieverdeling voor
IT apparatuur in serverruimten
en datacenters. Onze intelligente
ePDUs zijn ontworpen om inzicht
te geven in de energieconsumptie –
en daarmee de kosten.

Vereenvoudig
last verdeling
Kleurgecodeerde en
lasergegraveerde
behuizing koppelen
voor een goede
vermogensverdeling en
uitgangsherkenning.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn IT-apparatuur is beschermd
tegen het uitvallen of lostrillen van IEC stekkers?
De geïntegreerde IEC stekkervergrendeling voorkomt
dat stekkers per ongeluk uitgestoten worden of los
komen te zitten vanwege trillingen. De vergrendeling
werkt met alle standaard IEC stekkers. U heeft dus
geen speciale, vaak dure, kabels of beugels nodig.

Hoe beheer en configureer ik mijn ePDU, en bekijk ik eenvoudig
eventuele problemen?
De ePDU’s zijn voorzien van een geavanceerd LCD-display.
Bekijk stroom, spanning, vermogen, kWh en meer. Wijzig
eenvoudig instellingen waaronder het IP-adres, en configureer
de ePDU via USB of En Masse via de IPM-software.
Houd daarnaast gemakkelijk toezicht op de status van uw
stroomverdeling via het LCD-display, de webinterface of via uw
management software.
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Hoe zorg ik ervoor dat de kosten
adequaat kunnen worden
toegeschreven voor facturering bij
een co-locatie datacenter?
Meet uw energieverbruik (kWh)
en V, W en A met een IEC
Class 1 nauwkeurigheid. Kies
uw niveau van meting: van
ePDU naar aftakcircuit naar individuele apparaten, met inbegrip
van kWh meting voor IT apparatuur van A- en B-feeds.

Hoe vermijd ik downtime als een
rack PDU defect raakt of als ik een
ePDU wil upgraden?
De ePDU’s hebben hot-swap
componenten – wijzig of
update zonder de status van de
outlets te veranderen

Hoe verminder ik de netwerkkosten en het netwerkverkeer voor
het monitoren van rack-PDU’s?
Verbind tot 8 ePDU‘s via één
IP netwerkpoort en één IP
adres door de gepatenteerde
Daisy Chain mogelijkheid. Dit
verminderd de kosten met
87%.

1

x

8

Hoe zorg ik ervoor dat de PDU’s in al mijn verschillende typen racks
zullen passen? Hoe zorgt ik ervoor dat er niets interfereert met mijn
IT-apparatuur en hot-swappable componenten?
• De meeste ePDU modellen zijn zeer compact gebouwd:
52 mm breed en 53 mm hoog (58.7 mm bij de breakers).
Hierdoor steken ze niet uit het rack en zijn low profile,
zelf bij de breakers.
Flexibele montage
• Eenvoudig toegang tot hot-swappable IT-apparatuur en
componenten.
• Met de button mount op de achterkant en zijkanten zorgt u
ervoor dat de ePDU, stekkers en kabels volledig uit de weg van
de apparatuur zitten.
• Monteer optioneel de ePDU aan de zijkant van het rack met de
uitgangen gericht naar de deur aan de achterzijde. Zo bent u er
zeker van dat de ePDU, stekkers en kabels niet in de weg zitten
van de hot-swappable IT apparatuur.
• Kies ervoor om de ePDU naar wens hoger of lager in het rack
te monteren.
• Unieke gepatenteerd variabel montagesysteem kan op ieder
punt van de ePDU worden gemonteerd en geeft volledige
flexibiliteit.

Hoe kan ik eenvoudig meerdere ePDU’s en
IT apparatuur beheren en monitoren?
De Intelligent Power Manager biedt toezicht
en controle middels één enkele interface
• Eén interface om het stroomverbruik van
vele ePDU te monitoren
• ePDU en UPS-management
• En masse configuratie van de ePDU’s
• En masse updaten van de ePDU’s
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Belangrijkste kenmerken en technische specificaties
Uitgang eGrip stekker vergrendeling: toepasbaar met alle standaard IEC stekkers

Zeer compacte bouwvorm: 52mm breed x 53mm diep bij de meeste modellen
60 Graden Celsius bedrijfstemperatuur
Montage-buttons gemonteerd op zijkanten en achterzijde + variabel montage systeem
Hot swappable eNMC met geavanceerde LCD + optionele temperatuur/vochtigheidsensor
±1% IEC Class 1 meetnauwkeurigheid voor latere verrekening van V, W, A en kWh
Ingangs- en fasemeting, beveiligingsschakelaar stroommeting

Beter

Daisy-Chain netwerk 8 ePDU’s
Standaard typen met UK, Franse en schucko uitgangen
Massa configuratie en update via IPM software
Via een enkel scherm meerdere ePDU’s + UPS-en monitoren,
als onderdeel van de energieverdeling, via IPM
Activeer geavanceerde acties, inclusief Vmware SRM en VM migratie via IPM
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS

√
√
√
√
√

Metered Input

N/A

Voeg meting toe of upgrade bestaande basis PDU’s

Eaton’s hydraulisch-mechanische beveiligingsschakelaars
met beveiliging tegen ongewenst uitschakelen door aanstoten

√

Zeer betrouwbare energieverdeling met geïntegreerde stekkervergrendeling

Goed

Kleurgecodeerde uitgangen en uitgangsgroepen voor eenvoudige lastverdeling

In-Line Metered

N/A
N/A
√
√
√
√
√

√

Meet de ingang en ingangsgroepen

Basic

√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√

N/A

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Beveiligingsschakelaar status monitoring

Best

Uitgang en IT-apparatuur meting via A en B feet
Niveau 3 PUE meting
Schakel niet gebruikte uitgangen uit om inbedrijfname te controleren
Remote Site Management

In-Line

Driefase

Enkelfase

Uitgangen en IT-apparatuur schakelen/opstarten/herstarten via A en B feet
In-Line
Metered

Afmetingen
L x B x D, mm

EMIB03

1070x52x53

EMIB09

1070x52x53

EMIB10

1070x52x53

EMIB04

1070x52x53

EMIB06

1070x52x53

Afmetingen
L x B x D, mm

10

EBAB02

443x52x53

10

EBAB19

443x52x53

C14

16XC13

10

EBAB03

704x52x53

C20

16XC13

16

EBAB21

704x52x53

C20

18XC13 : 2XC19

16

C20

20XC13 : 4XC19

16

IEC60309 16A

7XC13 : 1XC19

16

IEC60309 16A

18XC13 : 2XC19

16

IEC60309 16A

20XC13 : 4XC19

16

IEC60309 32A

12XC13 : 4XC19

32

2 enkel polig

IEC60309 32A

20XC13 : 4XC19

32

2 enkel polig

EMIB05

1154x52x53

IEC60309 32A

20XC13 : 2XC19 : 2XUK

32

2 enkel polig

EMIB16

1154x52x53

IEC60309 32A

20XC13 : 2XC19 : 2XFR

32

2 enkel polig

EMIB17

1154x52x53

IEC60309 32A

20XC13 : 2XC19 : 2XGE

32

2 enkel polig

EMIB18

1154x52x53

IEC60309 32A

36XC13 : 6XC19

32

2 enkel polig

EMIB08

1604x52x53

IEC60309 16A 3P

21XC13 : 3XC19

16A 3P

IEC60309 16A 3P

36XC13 : 6XC19

16A 3P

IEC60309 32A 3P

6XC19

32A 3P

IEC60309 32A 3P

3XC13 : 6XC19

32A 3P

IEC60309 32A 3P

6XC13 : 12XC19

32A 3P

6 enkel polig

IEC60309 32A 3P

18XC13 : 6XC19

32A 3P

6 enkel polig

IEC60309 32A 3P

12XC13 : 12XC19

32A 3P

6 enkel polig

IEC60309 32A 3P

30XC13 : 12XC19

32A 3P

6 enkel polig

IEC60309 16A

1XIEC60309 16A

16

Geen

EILB13

443x52x53

IEC60309 32A

1XIEC60309 32A

32

Geen

EILB14

443x52x53

IEC60309 32A 3P

1XIEC60309 32A 3P

32 3P

Geen

EILB15

443x52x53

Aantal en type uitgang

Nominale stroom(A)

C14

8XC13

C14

12XC13

Alle standaard ePDU’s worden geleverd met een aansluitkabel (lengte 3 meter).
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Breakers

EBAB22

1070x52x53

EBAB04

1070x52x53

EBAB05

Afmetingen
L x B x D, mm

Metered
Input

Basic

Type ingang

1070x52x53

EBAB00

1604x52x53

EMIB00

1829x52x53

6 enkel polig

EBAB11

704x52x53

EMIB11

1070x52x53

6 enkel polig

EBAB01

704x52x53
EMIB07

1604x52x53

EMIB12

1604x52x53

EMIB34

1829x52x65

De standaard modellen zoals hierboven vermeldt zijn in Europa op voorraad - voor andere modellen neemt u contact op met uw lokale leverancier.

Toenemende functionaliteit
Switched

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

Schakel individuele uitgangen en IT-apparatuur via A en B feet, inclusief meting van ingang en ingangsgroep

Meet de ingang, ingangsgroep, individuele uitgangen en IT apparatuur via A en B feet

√

Managed

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

Schakel en meet individuele uitgangen en IT-apparatuur via A en B feet

Metered Outlet

√
√

• Speciale engineering teams ontwikkelen samen met
u de perfecte ePDU, specifiek voor uw behoefte.

√

• Specifieke configuraties of complete engineering
projecten

√
√
√

• Inclusief nationale types, UK, French,
Din/Schuko – met inbegrip van combinaties tot
maximaal 3 soorten uitgangen en een ePDU.

√
√
√
√
√
√

Accessories

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√

√
Managed

Afmetingen
L x B x D, mm

Metered
Outlet

Afmetingen
L x B x D, mm

Switched

Afmetingen
L x B x D, mm

EMOB03

1154x52x53

ESWB03

1154x52x53

EMAB03

1154x52x53

EMOB22

1604x52x53

ESWB22

1604x52x53

EMAB22

1604x52x53

ESWB23

704x52x65

1604x52x53

ESWB04

1604x52x53

EMOB05

1604x52x53

ESWB05

EMOB16

1604x52x53

ESWB16

EMOB04

Iets specifieks nodig?

EMAB04

1604x52x53

1604x52x53

EMAB05

1604x52x53

1604x52x53

EMAB16

1604x52x53

EMOB17

1604x52x53

ESWB17

1604x52x53

EMAB17

1604x52x53

EMOB18

1604x52x53

ESWB18

1604x52x53

EMAB18

1604x52x53

EMOB20

1604x52x53

ESWB20

1604x52x53

EMAB20

1604x52x53

Monitoren van omgevingsomstandigheden via optionele
temperatuur- en luchtvochtigheidssonde. Inclusief twee
droge contacten voor additionele sensoren. Configureerbare
temperatuur / luchtvochtigheid drempels en alarmen.
Temperatuur / Vochtigheidssonde artikelnummer: EMP001

• Met de kabel ID-tags kunt u de kabels aangesloten op ePDU’s
en aftakcircuits markeren.
• Koppel eenvoudig kabels aangesloten op IT apparatuur aan
uitgangen, breakers en aftakpunten op het fysieke apparaat en
in de web interface.
• Kabel ID-tags zijn er in het geel, blauw, rood, oranje, paars en
groen – passend bij de ePDU aftakcircuits en web interface
• Kabel ID-tags worden standaard meegeleverd bij de Metered
Outlet, Switched en Managed ePDU’s, en kunnen worden
bijbesteld wanneer nodig.

Artikelnummer
IDTAG16A
IDTAG32A
IDTAG16A3P

EMAB33

1829x52x65

IDTAG32A3P

Omschrijving
Codeerlabels voor ePDU kabel 16A 1 Fase:
42 x blauw
Codeerlabels voor ePDU kabel 32A 1 Fase:
21 x blauw / 21 x geel
Codeerlabels voor ePDU 16A kabel 3 Fasen:
14 x blauw / 14 x geel / 14 x rood
Codeerlabels voor ePDU 32A kabel 3 Fasen:
7 x blauw / 7 x geel / 7 x rood / 7 x oranje / 7 x paars / 7 x groen
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Eaton IT Racks
Betrouwbare bescherming voor
kritische IT-apparatuur
Onze IT-racks bieden ultieme prestaties, veel gebruiksgemak en een kostenbesparing
op de energierekening. Superieure luchtstroommanagement zal ervoor zorgen
dat IT-apparatuur langer en betrouwbaarder zal werken, terwijl een volledige reeks
kabelbeheer en opslagaccessoires helpen om uw racks netjes en geordend te houden.

De nieuwe RE Serie IT Racks
Solide bescherming voor kritische IT-apparatuur in
netwerkkasten en kleine serverruimtes.
•

Volledige toegang door eenvoudig afneembare en draairichting
omkeerbare deuren

•

Snelle toegang via de zijkanten door eenvoudig te verwijderen
en afsluitbare zijpanelen

•	De

stalen geperforeerde deuren verlengen de levensduur
van uw IT-apparatuur door perfecte ventilatie

•

Kies voor een glazen deur (optie) en bescherm uw
apparatuur beter tegen vuil, en verminder daarnaast
eventuele geluidsoverlast

•	Flexibel

en modulair dakpaneel biedt mogelijkheden voor
ventilatoren of kabelinvoer borstels

•

Standaard
U-markeringen op
de 19 inch profielen

•

Solide bescherming van
IT-apparatuur door zeer
stijf en gebouten frame

•	Snelle

montage van
de IT apparatuur in de
traploos verstelbare
19 inch profielen
reduceert montage- en
aanpassingstijd

•	Eenvoudig
•	Standaard

aarding kit meegeleverd

•	Ruimtebesparende

afmetingen voor
kleine ruimtes; 27U, 800mm diep
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het rack
op zijn plaats zetten
met de standaard
af-fabriek gemonteerde
zwenkwielen

•	Voor

extra stabiliteit
heeft het rack standaard
gemonteerde stelvoeten

Intelligent Power Pod
Uw Business Live 365
• Eaton racks zijn onderdeel van de Intelligent Power PodTM, een geïntegreerd 		
powermanagement systeem voor converged en hyper-converged infrastructuren.
• Het systeem bevat back-up stoom (UPS-en), stroomverdeling (ePDU’s),
powermanagement software, behuizing en ondersteunende services.
• Het omvat een volledige integratie met hypervisors om zo de migratie van gevirtualiseerde
apparatuur te automatiseren en te zorgen voor meer flexibiliteit en business continuïteit.
• Uw geconvergeerde oplossing wordt beschermd, beheerd, is intelligent en werkt non-stop.
www.eaton.eu/live365

De nieuwe REC serie IT Racks
De IT-racks uit de REC-serie bieden betrouwbare bescherming
voor cruciale IT-apparatuur in kleine, middelgrote en grote
datacentertoepassingen. De serie is ontworpen voor een snelle
en eenvoudige installatie en heeft de eigenschappen die een
IT-specialist zoekt in een betaalbare, kant-en-klare behuizing.

Er is een volledig assortiment
gebruiksvriendelijke accessoires voor
kabelbeheer, luchtstroombeheer en
opslag leverbaar om uw rack netjes en
geordend te houden. De REC-serie kan
daarnaast eenvoudig worden toegepast
in containmentconfiguraties in een
corridoropstelling, met geprefabriceerde
deuren, aan het eind van de corridor, en
horizontale bovenpanelen die eenvoudig
en snel kunnen worden geïnstalleerd.

•	Hoogwaardig

IT-rack van compromisloze kwaliteit

•	Geoptimaliseerd

voor datacenters door geprefabriceerde
plafondpanelen en deuren voor het einde van de corridorpaden

•

Bespaar tijd en geld door eenvoudige installatie met traploze
19 inch profielen, omkeerbare deuren en meegeleverde
aardingsset

•	Robuust

geschroefd frame - 1100kg statische belasting

•	Groter

gebruiksgemak door snel verwijderbare zijwanden,
zwenkwielen en stelvoeten standaard gemonteerd

•	Verleng

de levensduur van IT-apparatuur en bespaar energie met
80% geperforeerde deuren voor maximale luchtstroom

•	Een

compleet assortiment beschikbare accessoires zoals
verschillende dakpanelen, kabelmanagemant componenten,
legborden en blindplaten

•	Perfect

sluitende deuren met 3-puntsvergrendeling, zijwanden
met sleutelslot eenvoudig afneembaar voor toegang,
beschermingsklasse IP20
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RE / REC Series Overview

RE Serie

REC Serie

Toepassingen

Netwerkkasten tot serverruimtes
Voor betaalbare en solide prestaties

Kleine, middelgrote en grote datacentertoepassingen
Een betaalbare, high performance, ready-to-go behuizing

Hoogte

27U, 42U

42U, 47U

Ideaal voor kleinere ruimte
800mm, 1000mm
Ruimtebesparende smalle, én bredere maten
600mm, 800mm
Geperforeerde deur voor toepassingen met hogere dichtheid
Glazen deur voor gesloten rack-eisen
Ruimtebesparende dubbele/gescheiden deuren bij 800mm brede racks
Kostenbesparende enkele deuren bij 600mm modellen

Grotere installaties met hoge eisen voor bekabeling
1000mm, 1200mm
Ruimtebesparende smalle, én bredere maten
600mm, 800mm

Diepte
Breedte
Deur voorzijde
Deur achterzijde

Geperforeerde deur voor toepassingen met hogere dichtheid
Ruimtebesparende dubbele/gescheiden deuren bij 800mm
brede racks, enkele deur bij 600mm modellen

corridorcontainmentsysteem

Niet ontworpen voor corridor-containmentsysteem

Toonaangevende oplossing voor corridor-containmentsysteem,
met geprefabriceerde einde-van-rij deuren en horizontale daken

Zwenkwielen

Zwenkwielen op alle modellen voor groter plaatsingsgemak

Zwenkwielen en stelvoeten standaard op alle modellen voor groter plaatsingsgemak

Belastbaarheid

800kg (stelvoeten) / 200kg (zwenkwielen)

1100kg (stelvoeten) / 200kg (zwenkwielen)

Artikelnummers RE
Montagehoogte
Breedte x diepte (mm)

27U
600x800

27U
600x1000

27U
800x800

Geperforeerde stalen deur voor en
achter, met zijwanden

REA27608SPBE

REA27610SPBE

-

Geperforeerde stalen deur voor en
achter, zonder zijwanden

-

-

Geperforeerde stalen deur voor en
dubbele deuren achter, met zijwanden

-

Geperforeerde stalen deur voor en
dubbele deuren achter, zonder zijwanden

27U
800x1000

42U
600x800

42U
600x1000

42U
800x800

42U
800x1000

-

REA42608SPBE

REA42610SPBE

-

-

-

-

REA42608NPBE REA42610NPBE

-

-

-

REA27808SPBE

REA27810SPBE

REA42810SPBE

-

-

-

-

Glazen deur voor en dichte plaatstalen
deur achter, met zijwanden

REB27608SPBE

-

REB27808SPBE

Glazen deur voor en dichte plaatstalen
deur achter, zonder zijwanden

-

-

-

-

-

REA42808SPBE

-

-

REA42808NPBE REA42810NPBE

-

REB42608SPBE

-

REB42808SPBE

-

-

-

-

REB42808NPBE

-

-

Artikelnummers REC
Montagehoogte
Breedte x diepte (mm)

42U
600x1000

42U
600x1200

42U
800x1000

42U
800x1200

47U
600x1000

47U
600x1200

47U
800x1000

47U
800x1200

Geperforeerde stalen deur voor en
achter, met zijwanden

RCA42610SPBE RCA42612SPBE

-

-

RCA47610SPBE RCA47612SPBE

-

-

Geperforeerde stalen deur voor en
achter, zonder zijwanden

RCA42610NPBE RCA42612NPBE

-

-

RCA47610NPBE RCA47612NPBE

-

-

Geperforeerde stalen deur voor en
dubbele deuren achter, met zijwanden

-

-

RCA42810SPBE RCA42812SPBE

-

-

RCA47810SPBE RCA47812SPBE

Geperforeerde stalen deur voor en
dubbele deuren achter, zonder zijwanden

-

-

RCA42810NPBE RCA42812NPBE

-

-

RCA47810NPBE RCA47812NPBE
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Eaton Flex PDU (Power Distribution Unit)
De eenvoudigste oplossing voor het verbeteren van de beschikbaarheid en het toevoegen van
meer flexibiliteit aan enkelfase UPS-systemen. Altijd de juiste aansluitingen op de juiste plek.
•

Flexibel te monteren – veelzijdige aansluitstroken voor het aansluiten van
verschillende lasten

•

Een groot aantal extra beschikbare aansluitingen (8x Frans of Schucko, 6x BS of
12x IEC 10A) in een zeer compacte behuizing (1U – 19’’)

•

Zeer eenvoudig te monteren – zowel verticaal als horizontaal (1U) in een IT rack

Eaton HotSwap MBP
Met de Eaton HotSwap MBP is het mogelijk om de kritische last om te schakelen naar directe
netvoeding, als er onderhoud aan de UPS gepleegd dient te worden of als de UPS vervangen
moet worden. Hierdoor blijven kritische processen ononderbroken.
•

Zeer hoge beschikbaarheid voor alle UPS-en tot 11 Kva

•

Beschikbare vermogens: 3000VA, 6000VA, 11000VA en 11000VA (driefase input)

•

Toepasbaar met iedere UPS van Eaton of elk ander merk, nu en in de toekomst

•

Verkrijgbaar met verschillende typen uitgangen: Frans, Schucko, BS, IEC of
klemmenstrook (hardwired)

•

Bij toepassing van een HotSwap MBP6Ki of hoger samen met een Eaton 9PX UPS,
is zelfs de bypass status af te lezen op het display van de UPS

•

De HotSwap MBP kan op iedere gewenste manier op de UPS gemonteerd
worden – achterop, bovenop of aan de zijkant

•

Het is mogelijk om de HotSwap MBP eenvoudig in een datarack te monteren

HotSwap MBP6Ki t.b.v. Eaton 9PX UPS

HotSwap MBP11Ki t.b.v. Eaton 9PX UPS

Artikelnummers

Eaton FlexPDU

Eaton HotSwap MBP 3000

Eaton HotSwap MBP 6000

FR

FlexPDU 8 FR: 68 435

HotSwap MBP 4 FR: 68 430

/

DIN

FlexPDU 8 DIN: 68 436

HotSwap MBP 4 DIN: 68 431

/

BS

FlexPDU 6 BS: 68 437

HotSwap MBP 3 BS: 68 432

/

IEC

FlexPDU 12 IEC: 68 438

HotSwap MBP 6 IEC: 68 433

HW (Hard-Wired)

/

HotSwap MBP HW: 68 434

10 A Frans/schucko kabelset voor HotSwap MBP

/

68 439

10 A BS kabelset voor HotSwap MBP

/

68 440

FR

DIN/
BS
Schuko

MBP6Ki

Eaton HotSwap MBP 11000

1 Fase in/uit : MBP11Ki
3 Fasen in / 1 Fase uit: MBP11Ki31

IEC C13 IEC C19 IEC C14 IEC C20
10 A
16 A
10 A
16 A
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Beheren, monitoren en managen
Intelligent Power® Software
Eaton’s Intelligent Power® Software suite is een krachtig
en veelzijdig instrument voor het monitoren, managen en
beheren van het energieverbruik en de energieverdeling
binnen de IT-infrastructuur.
De software biedt een breed scala aan essentiële functies, waaronder
het verstrekken van een uitgebreid overzicht van de UPS-status en
prestaties. Daarnaast biedt de software gebeurtenis-meldingen en
alarmen en kan het, indien nodig, bij een stroomstoring of -uitval
alle UPS gevoede apparaten automatisch en op een nette manier
afschakelen. Zo worden eventuele schade en dataverlies voorkomen.
De software maakt gebruik van een intuïtieve web 2.0 gebaseerde
gebruikersinterface en kan toegepastworden bij de UPS-en en
ePDU’s van Eaton, maar is ook compatible met UPS-systemen van
andere fabrikanten. De software is gratis te gebruiken in installaties
met maximaal 10 apparaten.

Virtualisatie
Gevirtualiseerde omgevingen zijn continu aan verandering onderhevig en nemen tegelijkertijd in complexiteit toe. Het beheren van
de energie-infrastructuur binnen een virtuele omgeving is van vitaal
belang voor het verhogen van de uptime en betrouwbaarheid van
IT-toepassingen.
Onze Intelligent Power® software integreert naadloos met toonaangevende platformen voor virtualisatie van onder meer VMware,
Microsoft, Citrix en Redhat. Hierdoor kunnen alle UPS-systemen
en ePDU’s in het virtuele netwerk worden bekeken in één en
dezelfde applicatie, met inbegrip van het complete netwerk,
de fysieke server en de opslaginformatie.
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Power uw cloud met Eaton:

•		De Intelligent Power® software integreert naadloos met onder
meer VMware’s vCenter™, Citrix XenCenter™ en Microsoft’s
SCVMM™. De UPS-systemen of ePDU’s en de daarop
aangesloten apparatuur kan zo overal en altijd bekeken,
gemonitored en beheerd worden.
•		 Tijdens een stroomstoring zal de software een onmiddellijke live
migratie activeren via vCenter’s vMotion, XenMove en SCVMM’s
Live Migration. Hierdoor worden virtuele machines van de
getroffen server eenvoudig verplaatst naar een andere, nog wel
actieve (back-up) server op het netwerk. Zo wordt downtime
voorkomen en de kwaliteit van data gewaarborgd.

•
•
•
•

Intelligent Power® software
Netwerkkaart
Rack-based UPS
Gecentraliseerde en
einde-van-de-rij driefase UPS
• ePDU

• Tijdens een langdurige stroomstoring kan een gecontroleerde
en correcte afsluiting van VMware, Hyper-V, Xen en KVM
hypervisors en hun guests worden geactiveerd. De software
zorgt ervoor dat virtuele machines worden afgesloten of in
slaapstand gaan en geeft de hypervisor een signaal af om af te
sluiten en schakelt bovendien automatisch de fysieke servers af.

Netwerkkaart-MS

Managed ePDU product familie

• De software meet het stroomverbruik om de efficiëntie van
het verbruik (PUE) te helpen berekenen, een breed toegepaste
rekenmethode om de stroomefficiëntie van datacenters te
meten.
• De software ontvangt realtime status-updates van de UPS
of ePDU.
• De nieuwe UPS-bundels combineren een aantal van de
populairste UPS-systemen met een netwerkkaart en de
Intelligent Power® software in één handig totaalpakket.
Uw klant is zo volledig klaar voor de bescherming en het
beheer van de energie-infrastructuur binnen uw gevirtualiseerde
omgeving. Verkrijgbaar voor de Eaton 5PX, EX en 9PX UPS.
Eaton 9PX UPS

Eaton 93PM UPS

Netwerkkaarten
Product omschrijving

Typenummer

Eaton
5P

Eaton
5PX

Eaton
EX

Eaton
9PX

Network card MS

Network-MS

l

l

l

Network and
MODBUS card MS

MODBUS-MS

l

l

l

ConnectUPS-X Web/
SNMP card

116750221-001

l

l

PowerXpert UPS
X-Slot card (PXGX UPS)

103007974-5591

l

l

ConnectUPS-E
Web/SNMP card

116750223-001

(l)

(l)

Environmental Monitoring
Probe (EMP) - Omgevingssensor voor NMC kaart

EMP001

l

l

l

l

l

Eaton
93PS

Eaton
93PM

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Eaton
9155

Eaton
BladeUPS

(één van de kaarten hierboven is verplicht)

Industrial Relay Card - MS

INDRELAY-MS

Relay card - MS

Relay-MS

X-Slot Relay Card

1018460

l

l

X-Slot ModBus RTU Card

103005425-5591

l

l

l

l

l

l
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Aanvullende garantie
Eaton Distributed Services
Eaton biedt uw klanten een complete range services speciaal voor Eaton UPS-en en ePDU’s.
Met onze Distributed Services zijn behoud van de prestaties en betrouwbaarheid van apparatuur gegarandeerd.

Warranty+

Warranty 5

Deze service breidt de standaardgarantie van uw UPS of ePDU uit
tot 36 maanden (normale garantie
bedraagt 12 of 24 maanden
afhankelijk van het model). Gedurende
deze periode van 3 jaar zorgt Eaton
voor een tijdige uitlevering van een
vervangende UPS of ePDU in geval
van een defect. Dit geldt voor zowel
elektronische onderdelen als voor
batterijen. De logistieke kosten voor
het terugsturen van het defecte
product en het bezorgen van het
vervangende product worden tevens
gedekt. Klanten kunnen de hulp
inschakelen van een professionele
telefonische helpdesk, waar Eaton
Service professionals ondersteuning
bieden.

Deze service breidt de
standaardgarantie van uw UPS of
ePDU uit tot 60 maanden (normale
garantie bedraagt 12 of 24 maanden
afhankelijk van het model). Gedurende
deze periode van 5 jaar zorgt Eaton
voor een tijdige uitlevering van een
vervangende UPS of ePDU in geval
van een defect. Dit geldt voor zowel
elektronische onderdelen als voor
batterijen. De logistieke kosten voor
het terugsturen van het defecte
product en het bezorgen van het
vervangende product worden tevens
gedekt. Klanten kunnen de hulp
inschakelen van een professionele
telefonische helpdesk, waar Eaton
Service professionals ondersteuning
bieden.

Warranty+ kan aangeschaft worden
op ieder moment vóórdat de
standaard garantieperiode afloopt.

Warranty5 kan aangeschaft worden
op ieder moment vóórdat de
standaard garantieperiode afloopt.

Warranty Advance
Deze aangeboden service biedt een nog hoger serviceniveau vergeleken
met een standaard garantie voor 3 jaar:
• 1x interventie op locatie (in het geval van een defect) gedurende
de eerste 2 jaar
• Een onderhoudsbezoek gedurende het laatste contractjaar
• Technische updates
• Een professionele hulplijn
• Emergency response (binnen 8 werkuren ter plaatse)
Deze service is beschikbaar voor UPS-systemen tussen 5kVA en 200kVA.
Gedurende 3 jaar is uw Eaton UPS contractueel gedekt en bent u verzekerd van
een goede service inclusief technische interventie ter plaatse in het geval van
storing, met een emergency response van 8 werkuren. Indien er geen fouten
optreden zal er in het laatste jaar een onderhoudsbezoek plaatsvinden.
Warranty Advance kan aangeschaft worden op ieder moment vóórdat de
standaard of verlengde garantieperiode afloopt.

Registreer en activeer uw serviceproduct
op www.eaton.eu/registration
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Extend

Battery+

Deze service biedt één jaar extra
garantie, nadat de standaardgarantie,
Warranty+ of Warranty5 periode is
verlopen. Gedurende dit extra jaar
dekking zorgt Eaton voor een tijdige
uitlevering van een vervangende UPS
of ePDU in geval van een defect. Dit
geldt voor zowel elektronische
onderdelen als voor batterijen. De
logistieke kosten voor het terugsturen
van het defecte product en het
bezorgen van het vervangende product
worden tevens gedekt. Klanten
kunnen de hulp inschakelen van een
professionele telefonische helpdesk,
waar Eaton Service professionals
ondersteuning bieden.

Met Battery+ kunt u op een
eenvoudige en gestructureerde manier
zelf batterijen voor uw UPS bestellen
wanneer deze aan vervanging toe zijn:
• Snelle efficiënte dienstverlening,
ongeacht de locatie in de Benelux
• Standaard vervanging van oude
batterijen
• Installatie-instructies voor de
nieuwe batterijen
• Veiligheidsinstructies met
betrekking tot het verwisselen
van de batterijen

Extend kan aangeschaft worden op
ieder moment vóórdat de standaard
garantie, Warranty+ of Warranty5
periode afloopt.

Wanneer u Battery+ bestelt, ontvangt
u van ons een voucher. Metdeze
voucher kunt u eenvoudig verse
batterijen bestellen die rechtstreeks
van de fabriek naar u verzonden
worden.

Intervention
Deze service biedt u een Eaton technicus voor de inbedrijfstelling van een
UPS, of een preventief onderhoudsbezoek. Daarnaast kun u profiteren van onze
professionele telefonische helpdesk, waar Eaton Service professionals
ondersteuning bieden en onderhoudstaken voor u in kunnen plannen.
Intervention kan aangeschaft worden op ieder gewenst moment gedurende de
levensduur van uw UPS, maar is niet bedoeld als reparatie service in geval van
een defecte UPS.

Waarom een oplossing van Eaton?
Stap over op beter!
Het Power Quality productportfolio van Eaton bevat een uitgebreid pakket oplossingen voor het beveiligen en
beheren van de stroomtoevoer. Hiertoe behoren onder meer UPS-systemen, maar ook overspanningsbeveiligingen,
stroomverdelingseenheden (PDU’s), bewaking op afstand, luchtstroombeheeroplossingen, rack enclosures, software en
diverse services. Voor het beschermen van de IT infrastructuur, kassasystemen en telefooncentrales tot aan machines
in het productieproces, met een oplossing van Eaton heeft uw klant een betrouwbare back-up voor bedrijfszekerheid
van kritische processen.

De Eaton Power Quality divisie groeit voortdurend door het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten, alsmede door
strategische overnames van bedrijven als Powerware, MGE Office Protection Systems, Best Power, Aphel en Wright Line.

• Eaton levert topkwaliteit
We hebben meer dan 45 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van innovatieve producten en oplossingen. Daarbij heeft
Eaton wereldwijd diverse onderscheidingen en prijzen in ontvangst mogen nemen vanwege onze technologische innovaties.

• Eaton levert een betere prijs
We bieden een zeer concurrerende prijsstelling. Nergens anders dezelfde kwaliteit voor een lagere prijs!

• Eaton heeft een landelijk serviceapparaat
De zekerheid van een internationale onderneming, maar de persoonlijke aandacht van een lokaal klantgericht serviceteam voor
onderhoud, batterijvervanging en storingen.

• Eaton biedt gratis state-of-the-art software
Gratis software voor het monitoren en managen van de IT infrastructuur, naadloze integratie met toonaangevende virtuele
platformen waaronder VMWare vCentre en XenCenter.
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De elektrische groep van
Eaton is wereldwijd marktleider
op het gebied van elektrische
systemen voor de distributie
van energie, netvoedingskwaliteit, energiebeheer en
-automatisering, en bewakingsproducten. In combinatie met
de volledige technische dienstverlening van Eaton bieden
deze producten klantgerichte
PowerChainTM-oplossingen
die wereldwijd voorzien in
de behoeften van datacentra,
industriële ondernemingen,
instellingen, overheid, nutsbedrijven, commerciële
bedrijven, de woningsector,
IT-bedrijven, en markten voor
missiekritische toepassingen,
alternatieve energie en OEM.

PowerChain-oplossingen helpen
ondernemingen duurzaamheid
en concurrentievoordelen te
behalen door proactief beheer
van het stroomvoorzieningssysteem als een strategisch,
geïntegreerd vermogensbestanddeel gedurende de
gehele levensduur van het
systeem. Dit resulteert in
grotere veiligheid, grotere
betrouwbaarheid en een
beter energierendement.
Ga voor meer informatie naar
www.eaton.eu/electrical.

Algemene contactgegevens
Locaties
Eaton Industries (Netherlands) B.V.
Locatie Hengelo
Europalaan 202
7559 SC Hengelo
Netherlands
T: + 31 (0)74 246 9111
E: electricalnl@eaton.com
www.eaton.nl/powerquality
Eaton Industries (Netherlands) B.V
Locatie Zaltbommel
Ambacht 6
5301 KW Zaltbommel
Netherlands
T: +31 (0)418 570 200
E: electricalnl@eaton.com
www.eaton.nl/powerquality

De informatie in deze brochure is met de
grootst mogelijke zorg voor u samengesteld.
Aan de vermelde gegevens kunnen echter
geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen zijn voorbehouden.

Eaton Industries Belgium bvba-sprl
Locatie Groot-Bijgaarden
Industrialaan 1
1702 Groot-Bijgaarden
Belgium
T: +32 (0)2 719 8800
E: electricalbelux@eaton.com
www.eaton.be/powerquality
Locatie Luxemburg
Eaton Industries (Luxembourg) B.V.
12, rue Eugène Ruppert, L- 2453
Luxembourg
T: +352 481 081-1
E: electricalbelux@eaton.com
www.eaton.lu/powerquality
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