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Primární funkcí UPS ALTRON je zajištění nepřetržitého 
elektrického napájení připojených zařízení. Jedná se především 
o zařízení, kterým mohou krátkodobé výpadky nebo poruchy 
napájení, jako je zvlnění či napěťové špičky, způsobit ztrátu 
funkcionality nebo poruchový stav. Důsledkem výpadku může 
být vyřazení technologických celků z provozu, ztráta dat nebo 
komunikace, případně ohrožení lidských životů. 

Prime online 1f/1f, výkon 1–3 kVA, provedení Rack/Tower

Element 1/1 online 1f/1f, výkon 6–10 kVA, 3f/1f, výkon 10–20 kVA, provedení Rack/Tower

Element 3/1 3f/1f, výkon 10–20 kVA, provedení Rack/Tower

Field online 3f/3f, výkon 10–40 kVA, provedení Tower

Force online 3f/3f, výkon 10–80 kVA, provedení Tower

Nepřerušitelné zdroje napájení (UPS)

UPS ALTRON jsou k dispozici v 5 produktových řadách

Produktová podpora naší společnosti vám 
navrhne řešení zálohování přesně podle 
vašich potřeb.

V oblasti UPS má naše společnost dlouholeté zkušenosti 
podpořené celou řadou významných referencí, a to jak ve 
státní správě, ozbrojených složkách, telekomunikacích, 
zdravotnictví, energetice, tak i v soukromých firmách. 

UPS ALTRON nabízíme ve výkonech od 1–80 kVA, a to jak 
jednofázových (1–20 kVA), tak i třífázových (10–80 kVA)  
v provedení Tower, do 10 kVA také v provedení Rack.  
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Navrhujeme záložní systémy pro všechny oblasti využití:

• rezidenční výstavba

• zdravotnictví

• průmysl

• kanceláře

• infrastruktura

• datacentra/serverovny
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Proč Altron?
• Máme více než 25 let zkušeností ve světě datových center, a to nám 

umožňuje vytvářet moderní platformy pro digitální společnost.

• Nabízíme vše od optimálního návrhu a implementace až po provoz  
a podporu s celosvětovou působností.

• Naše produkty, řešení a služby pokrývají celý životní cyklus datových 
center, cloudových platforem, chytrých měst i světa IoT.

Konektivita a software 

Všechny řady UPS ALTRON podporují 
konektivitu s monitorovacími a řídicími systémy. 
Jsou vybaveny datovým komunikačním 
rozhraním, slotem pro rozšiřující komunikační 
kartu a portem pro nouzové vypnutí zdroje 
(EPO) například při požáru.

Speciální software umožňuje provádět 
kompletní diagnostiku UPS a konfiguraci 
specifických funkcí.

Dohledové centrum  
a vzdálený monitoring

Nabízíme našim zákazníkům využití výhod 
vlastního dohledového centra s nepřetržitým 
provozem pro zajištění vzdáleného 
monitoringu a analýzu provozu UPS. 

Rozšiřující komunikační karty

• Ethernet – SNMP/WEB/ModbusTCP

• RS485 – ModbusRTU

• bezpotenciálové kontakty

UPS ALTRON    
Nabídka UPS ALTRON dokáže 
uspokojit veškeré požadavky  
nejen na výkon a dobu zálohy,  
ale především na technické řešení  
a následnou servisní podporu.


