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MODELE B500R-060-B B500R-060-C B500R-100-B B500R-100-C
WEJŚCIE

120 V AC-276 V AC
<5%
≥0.99

45-55 Hz / 54-66 Hz
1.3 x moc UPS

WYJŚCIE

6.0 10.0
5.4 9.0

0.9 (nominalny), zakres 0.5 - 1

Sinusoidalny
208 V AC*/220 V AC/230 V AC/240 V AC

± 1%
100 ms (obciążenie nieliniowe zgodnie z IEC 62040-3)

< 2% przy obciążeniu liniowym, <5% przy obciążeniu nieliniowym

45-55 Hz / 54-66 Hz**
1 Hz/s

(50/60±0.1) Hz**

0 ms
Z trybu normalnego do trybu bypassu 0 ms
Z trybu ECO do trybu normalnego <10 ms
Sprawność
Tryb ECO >96% >98%
Przeciążalność (tryb normalny) 130% przez 2 minuty; 150% przez 30 sekund; >150% przez 100 ms 
Przeciążalność (tryb baterii) 130% przez 10 sekund; >130% przez 100 ms 
Współczynnik szczytu 3:1
Praca równoległa 1+1 w celu zwiększenia mocy lub uzyskania redundancji
BATERIE
Napięcie DC 180 V DC 240 V DC
Typ baterii 12 V DC/5 Ah 12 V DC/9 Ah
Czas podtrzymania (pełne obciążenie) >2.5 minut >3.5 minut
Ładowarka
Prąd ładowania (normalny) 1.0 A 8.0 A 1.7 A 8.0 A
Czas ładowania <3 godz. do 90% W zależności od pojemności baterii zewnętrznych <3 godz. do 90% W zależności od pojemności baterii zewnętrznych

WŁAŚCIWOŚCI

Gniazda wyjściowe 2 x IEC C13 + 1 x IEC C19 + Terminal 2 x IEC C13 + 2 x IEC C19 + Terminal 4 x IEC C19 + Terminal 4 x IEC C13 + 2 x IEC C19 + Terminal 
PARAMETRY MECHANICZNE
S x G x W 438 x 698 x 129 (3U) mm 438 x 704 x 215 (5U) mm
Waga netto 20 kg (bez baterii) 32.5 kg (bez baterii)

46 kg (z bateriami) 82.5 kg (z bateriami)
Zakres temperatury pracy UPS: 0°C ~ 40°C; baterie: 20°C ~ 25°C
Wilgotność względna 0 ~ 95% (bez kondensacji)
Głośność <55dB maksymalnie
NORMY

IEC 61000-4-2 poziom 4
IEC 61000-4-3 poziom 3
IEC 61000-4-4 poziom 4
IEC 61000-4-5 poziom 4

IEC 62040-2 klasa C2
IEC 62040-2 klasa C2

IEC 60950-1 / IEC 62040-1-1
ETS 300019-2-2 klasa 2.3

IP20 (static)

Panel tylny B500R-060-B Panel tylny B500R-060-C Panel tylny B500R-100-B Panel tylny B500R-100-C

tryb ECO; wejście EPO; podwójna komunikacja; zmienne okno napięcia wejściowego; pomiar pojemności baterii; bypass serwisowy; kontrola prędkości wentylatorów; tryb konwertera częstotliwości**
port USB; wejście monitorowania zewnętrznego bypassu; programowalne wejście bezpotencjałowe; zimny start; inteligentne gniazdo rozszerzeń dla karty SNMP / styków bezpotencjałowych / MODBUS

19 kg 26 kg

Gniazdo rozszerzeń

Wejście bezpotencjałowe/EPO

Port RS-232 Terminal podłączeniowy

Port USB WyjścieUziemienie

Gniazdo rozszerzeń

Port REPO

Port RS-232

Port USBUziemienie

Gniazdo rozszerzeń Port RS-232 Złącze zewnętrznego modułu baterii

Port USB

Gniazdo rozszerzeń Port RS-232 Złącze zewnętrznego modułu baterii

ONLINE DOUBLE CONVERSION

BORRI B500R|
6000 VA i 10000 VA
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BORRI B500R|
Specy�kacja techniczna

Zakres napięcia wejściowego
THDi
Współczynnik mocy wejściowej
Zakres częstotliwości
Przewymiarowanie generatora

Moc
Moc pozorna (kVA)
Moc czynna (kW)
Współczynnik mocy
Napięcie wyjściowe
Kształt napięcia
Napięcie nominalne
Regulacja napięcia
Czas regulacji
Zniekształcenia napięcia
Częstotliwość wyjściowa
Zakres synchronizacji
Szybkość zmian częstotliwości
Tryb pracy z baterii
Czas przełączania
Z trybu normalnego do trybu baterii

Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Promieniowanie (RF)
Szybkie stany przejściowe (EFT)
Przepięcia
EMC - przewodzenie
EMC - promieniowanie
Bezpieczeństwo
Transport
Stopień ochrony

W zależności od pojemności
baterii zewnętrznych

W zależności od pojemności
baterii zewnętrznych
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Wyjściowy styk 
bezpotencjałowy

Port pracy 
równoległej

Wyłącznik 
wyjściowy

Terminal podłączeniowy

Port pracy 
równoległej

Wyjście
Wyłącznik 
wyjściowy

Wejście bezpotencjałowe
Wyjście bezpotencjałowe

Terminal podłączeniowyWyjście Wyłącznik 
wyjściowy

Port pracy 
równoległej

Wejście bezpotencjałowe/EPO

Wyjście bezpotencjałowe

Wejście bezpotencjałowe/EPO

Wyjście bezpotencjałowe

Port USB Terminal podłączeniowyWyjście Wyłącznik 
wyjściowy

Port pracy 
równoległej
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Sprawność operacyjna

Właściwości B500R  

Elastyczność

Funkcjonalność

Rozszerzalna autonomia

Baterie hot-swap

Aplikacje B500R :

> Małe i średniej wielkości serwerownie

>  Pomieszczenia IT

> Telekomunikacja

> Sieci

> Logistyka i składowanie

Graficzny wyświetlacz LCD

Network Management Card

Gniazda wyjściowe IEC

Zasilacz Borri B500R, w celu zapewnienia doskonałej jakości 
zasilania oraz wysokiej sprawności operacyjnej, 
zaprojektowany został z najbardziej zaawansowanych 
technologicznie komponentów.

Zasilacz UPS Borri B500R, dzięki współczynnikowi mocy wyjściowej wynoszącemu 
0.9, dostarcza 28% więcej mocy czynnej w porównaniu z urządzeniami innych 
producentów.

Instalując w szafie rack, jednostka o mocy 6 kVA/5.4 kW posiada wysokość 3U, natomiast jednostka o mocy 
10 kVA/9 kW - 5U. Konfiguracje te zawierają wewnętrzne baterie zapewniające podstawowy czas autonomii. 
Zapewnia to więcej przestrzeni w szafie dla sprzętu telekomunikacyjnego oraz IT użytkownika.

Technologia podwójnej konwersji (VFI), zaimplementowana w zasilaczu Borri B500R, izoluje napięcie 
wyjściowe oraz jego częstotliwość od wszelkich zakłóceń pochodzących z sieci.

Dodatkowo zaawansowany tryb ECO pozwala na zasilanie obciążenia z wysoką sprawnością wynoszącą 98%.

Możliwość rozbudowy 
zasilacza o dodatkowe moduły 
baterii pozwala użytkownikowi 
na wydłużenie czasu zasilania 
odbiorników krytycznych przy 
przedłużającym się zaniku 
zasilania. Zewnętrzne moduły 
baterii mogą być instalowane 
w późniejszym okresie.

Wewnętrzne baterie mogą być 
wymieniane bez przerywania 
zasilania obciążenia. Baterie 
umieszczone są w osobnym,  
przedziale zapewniającym 
bezpieczeństwo użytkownika 
podczas wykonywania tej 
czynności.

Zaprojektowany, aby zapewnić użytkownikowi maksymalną 
elastyczność, zasilacz Borri B500R zawiera wbudowany statyczny 
bypass, który podnosi niezawodność zasilania obciążenia, a także 
pozwala na bezpieczną wymianę baterii bez wyłączania obciążenia.

Zewnętrzne moduły baterii, pozwalające na zwiększenie czasu 
podtrzymania, sprawiają, że zasilacz Borri B500R posiada łatwą 
skalowalność.

Dodatkowo jednostki mogą być łączone równolegle w celu uzyskania 
redundancji N+1, tworząc najbardziej niezawodne rozwiązanie.

Wszystkie parametry są łatwo 
dostępne na gra�cznym 
wyświetlaczu LCD. Intuicyjny 
system menu pozwala 
użytkownikowi na łatwe 
poruszanie się pomiędzy 
dziennikiem zdarzeń, 
ustawieniami i aktualnym 
stanem urządzenia. 
W przypadku przeciążenia, 
przegrzania lub innego 
zdarzenia wyświetlacz zmienia 
swój kolor na czerwony, 
ostrzegając użytkownika 
o zaistniałym problemie.

Zasilacz Borri B500R zawiera obrotowy, graficzny 
wyświetlacz LCD z intuicyjnym systemem menu, dzięki 
któremu wszystkie parametry zasilania są łatwo dostępne. 
Z urządzeniem dostarczane jest także zaawansowane 
oprogramowanie do monitorowania i zamykania 
systemów operacyjnych. Instalowane na serwerach  
pozwala na wydłużenie czasu podtrzymania poprzez 
automatyczne ich wyłączenie w zależności od priorytetu.

Oprogramowanie Borri nie wymaga dodatkowych licencji 
i jest kompatybilne z wieloma systemami operacyjnymi, 
takimi jak Windows, Linux, IBM, HP, a także platformami 
do wirtualizacji VMware ESX 3.5, 4.0, 4.1 i VMware ESXi 
4.0, 4.1, 5.0, 5.1.

Zasilacz Borri B500R, oprócz terminala 
zaciskowego posiada wyjścia IEC typu 
C13 i C19 (w zależności od modelu). 
Jeżeli użytkownik wymaga opcji 
podłączenia "plug & play", zasilacz UPS 
może być zainstalowany bez pomocy 
przeszkolonego personelu.

Opcjonalna karta Borri NMC pozwala na 
monitorowanie i kontrolowanie zasilacza 
poprzez sieć LAN. Dzięki niej urządzenie 
posiada swój adres IP, przez co może 
wysyłać powiadomienia lub sygnały 
SNMP trap do innych urządzeń w sieci.
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Wysoka sprawność do 98%

Gra�czny wyświetlacz LCD

Komunikacja szeregowa, USB, 

Ethernet, MODBUS oraz poprzez 

styki bezpotencjałowe

Technologia podwójnej 

konwersji

Zarządzanie zdarzeniami poprzez 
sieć i zamykanie różnych 
systemów operacyjnych, także 
platform wirtualizacyjnych

Dodatkowe moduły baterii

Inteligentne oprogramowanie do 

monitorowania, kompatybilne 

z systemami do wirtualizacji 

HyperV oraz VMware

Praca równoległa dla kon�guracji 

redundantnych N+1

Uniwersalna obudowa typu 

rack/tower

Współczynnik mocy wyjściowej 0.9

Baterie wymieniane na gorąco 

przez użytkownika


