
Partener autorizat APC în România

Smart-UPS Ultra

Viitorul puterii neîntreruptibile adus de cel mai de încredere brand de UPS-uri din lume

Mai multă protecție, 3x durată de viață a bateriei



Cel mai popular UPS de rețea și server 
din lume, acum cu dimensiuni și greutate 
reduse la jumătate

Cel mai popular UPS din lume este acum disponibil cu un design compact și o 
îmbunătățire considerabilă a duratei de viață a bateriei. Smart-UPS Ultra de la 
APC oferă protecție premium, pentru a asigura disponibilitatea rețelei și a datelor. 
Proiectat pentru medii locale și centre de date mici, Smart-UPS Ultra oferă 
conectivitate fiabilă chiar și în cele mai critice momente. Designul compact și 
greutatea redusă a acestui model de UPS permite instalarea pe perete sau pe 
tavan pentru un plus de flexibilitate. Creșterea duratei de viață a bateriei și 
reducerea costurilor de întreținere asigură un cost total de proprietate mai mic 
pentru o perioadă de 10 ani.

APC Smart-UPS Ultra este primul UPS 1U 3kW din industrie și cel mai mic și mai 
ușor UPS litiu-ion 5kW 
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Modelele Smart-UPS Ultra pot fi instalate în locuri care nu v-ați gândit până acum. 
Cu dimensiuni și greutăți reduse la jumătate față de celelalte modele de UPS 
disponibile pe piață, suporturile pot fi utilizate pentru oricare dintre cele patru stiluri 
de montare: rack, tower, perete și tavan/sub birou. Afișajul cu ecran tactil și rotire 
automată face comutarea instantanee între opțiunile de montare orizontală și 
verticală.
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*montarea pe perete, tavan sau sub birou nu este disponibilă pentru modelul SRTL5KRM2UT

Instalare flexibilă

Suporturi de montare all-in-one pentru rack, tower, perete, tavan și sub birou* 

55.88 cm

SRTL3KRM1UC

43.18 cm

4.31 cm/1U

SRTL5KRM2UT

43.18 cm

79.50 cm

2U/ 8.63 cm



Spațiu suficient și pentru instalarea 
echipamentelor IT
Atunci când UPS-ul vă oferă mai multă putere și ocupă mai puțin spațiu, aveți 
mai mult loc pentru instalarea altor echipamente IT

4

Aplicabilitate extinsă
Datorită dimensiunii sale reduse, Smart-UPS Ultra 
suportă cu ușurință back office, infrastructura de rețea 
și dulapuri IDF/MDF. Cu mai multă putere, Smart-UPS 
Ultra poate fi instalat în clădiri mari de birouri, instituții 
financiare, magazine alimentare, spitale, laboratoare și 
clinici medicale.

Putere și durată de funcționare extinsă 
Smart-UPS Ultra furnizează o protecție de alimentare de 
până la 5000 W. Cu opțiuni de durată de funcționare 
extinsă de până la 10 pachete de baterii externe, puteți 
obține durata de funcționare de care aveți nevoie 
pentru aplicații critice. 

Predictibilitate pentru bugetul operațional
Cu baterii Lithium-Ion, aceste modele de UPS-uri sunt 
ideale pentru instituțiile și organizațiile cu bugete 
operaționale limitate, deoarece elimină costurile de 
înlocuire a bateriei de până la 3 ori. Bateriile Smart-UPS 
Ultra au o durată de viață de 8-10 ani, de 3 ori mai 
mare decât în cazul bateriilor cu acid de plumb (VRLA).

Perfect pentru gestionare și monitorizare 
de la distanță

Dacă aveți mai multe site-uri de gestionat, opțiunile de 
monitorizare și gestionare de la distanță EcoStruxure 
Ready oferite de Smart-UPS Ultra fac ca deținerea unui 
UPS să fie ușoară, indiferent dacă este vorba de un 
singur UPS sau de o flotă. Gestionarea de la distanță vă 
permite să aveți grijă de mai multe sarcini 
concomitent, fără să mai fie nevoie să vă deplasați. 
Monitorizarea predictivă și întreținerea minimizează 
deplasările către locații îndepărtate.



Caracteristici Smart-UPS Ultra 3kW
Dimensiune și greutate reduse la jumătate, managementul monitorizării de la 
distanță și servicii cu opțiuni extinse de rulare

Cu 50% mai mic și mai ușor, de 2.5x mai multă putere

3x durată de viață a bateriei

EcoStruxure Ready 

Opțiuni extinse de runtime
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Fiind mai mic și mai ușor, poate fi instalat oriunde: rack 
(2 post, 4 post), tower, perete, tavan și opțiuni de 
montare sub birou fără a compromite nevoile de 
protecție a puterii


Indicator de stare cu LED
Indicare rapidă a stării UPS-ului

Bateria Lithium-Ion are o durată de viață de 
8-10 ani (3x VRLA) și nu necesită înlocuire dacă 
UPS-ul este utilizat în condiții normale de 
funcționare, astfel fiind redus costul total de 
proprietate

Conectați-vă fie la portalul Smart-UPS, fie la EcoStruxure IT prin portul 
Ethernet SmartConnect sau portul de rețea încorporat

Sunt acceptate până la 5 baterii externe

Ecran LCD 

de mare rezoluție
Afișaj cu rotire automată

6 prize în 1U
Inclusiv grupul de ieșire comutat 
și pigtail NEMA L5-30R



Soluții de gestionare pentru 
Smart-UPS
Activați comunicarea wireless
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Salvați porturile de rețea utilizând dispozitivul Wi-Fi

Dispozitivul APC USB Wi-Fi (AP9834) este un accesoriu de comunicare wireless pentru gestionarea 
UPS-urilor de rețea, care înlocuiește cablarea tradițională și permite:

 	Instalare mai rapidă 
 	Eficiență operațională 
 	Reducerea costurilor
 	Eliminarea dezordinii cablurilor 
 	Mai multă flexibilitate în implementare 




Compatibil cu modelele Smart-UPS Ultra NC, Smart-UPS cu Network Management Card 3 (AP9641, 
AP9643), preinstalat sau încorporat.


Oprire a sistemului echipamentului conectat 
la UPS în cazul unor întreruperi prelungite de 
alimentare.

Oprire și repornire a serverelor fizice și 
mașinilor virtuale în timpul problemelor 
de alimentare prelungite.

Posibilitate de administrare încorporată 
pentru UPS-ul dumneavoastră 

Oferă o închidere bazată pe rețea a 
arhitecturilor IT fizice și virtuale

PowerChute Business Edition PowerChute Network Shutdown*
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Accesorii pentru managementul UPS-ului

Service panouri bypass

Unități de distribuție a energiei 

Pachet acumulatori externi

 	AP9834: Dispozitiv APC USB Wi-Fi compatibil cu SRTL3KRM1UNC 
 	AP9810: Accesoriu contact I/O
 	AP9335T și AP9335TH: Senzor




 SBP3000RM: APC SERVICE BYPASS PDU, 120 V; 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R și (1) L5-30R 
 SBP3000RM2U: APC SERVICE BYPASS PANEL, 100-120V; 30A; BBM; L5-30P input; (2) 5-20R (6) 5-15R 

output




 	AP7900B: APC Rack PDU Switched, 1U, 15A, 120V, (8) NEMA 5-15R
 	AP9562: APC Rack PDU, Basic, 1U, 15A, 120V, (10) NEMA 5-15R
 	AP9567: APC Rack PDU, Basic, Zero U, 15A, 120V, (14) NEMA 5-15R




 	SRTL50RMBP1U-LI: pachet baterii externe 1U


Accesorii Smart-UPS 3kW

EcoStruxure Ready Smart-UPS
Monitorizarea securizată și gestionarea flotei de UPS-uri.

EcoStruxure Ready Smart-UPS
Oferă vizibilitate clientului pentru a-l ajuta la luarea deciziilor proactive și pentru a maximiza timpul 
de funcționare prin portul Ethernet SmartConnect.


EcoStruxure IT Expert
Vă oferim posibilitatea de a monitoriza și de a deservi clienții pe cont propriu sau de a furniza 
EcoStruxure IT Expert clienților dumneavoastră care preferă o opțiune auto-gestionată. 

EcoStruxure IT Asset Advisor
Oferim servicii de monitorizare, iar dumneavoastră vă ocupați de întreținere. Această opțiune se 
potrivește clienților care doresc să utilizeze propriul serviciu on-site.

EcoStruxure IT Monitoring și Dispatch
Oferim servicii de monitorizare și întreținere. Ideal pentru furnizorii de soluții IT care doresc să 
adauge servicii fără costuri suplimentare afacerii dumneavoastră.
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B-dul Carol I, nr. 5D, Iași, 
700506

office@quartzmatrix.ro

www.quartzmatrix.ro

+(40)232-217.248
+(40)726-767.890

Clienți 


