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COMUNICARE

Interfeţe de reţea pentru
controlul de la distanţă al
UPS-urilor.

Senzori pentru monitorizarea
temperaturii ambientale şi a
umidității.  

Software de comunicare şi
supraveghere pentru accesarea
parametrilor de operare ai
UPS-ului, realizând diagnosticări 
complete şi configurarea
funcţiilor specifice.  

Sistemul de supraveghere UPSeghere Ut mul de 

ACCESORII DE COMUNICARE UPS
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OPTIMUM POWER TO YOUR BUSINESS

Interfeţele de reţea pentru gestionarea UPS-urilor nu necesită un software extern. Ele
includ un procesor de 32 biţi, cu un sistem capabil de controlul în timp real al operării 
UPS-urilor şi gestionarea numeroaselor evenimente (lipsă alimentare, suprasarcină,
by-pass, etc.) şi, prin urmare, execută o serie de acţiuni precum:  

Memorarea evenimentelor în fişiere jurnal  
Memorarea regulată a principalilor parametri de operare  
Trimitere email-uri
Execuţia unor acţiuni programate 
Afişarea de mesaje pop-up, deconectarea şi execuţia unor comenzi 
personalizate pe calculatoare la distanţă (soft-ul RCCMD trebuie să fie instalat
pe aceste calculatoare)
Oprirea şi resetarea UPS-urilor
Trimiterea unor semnale “Wake on LAN (WOL) Magic Packet”  
Suportul protocolului SNMP şi principalului software de gestiune (HP OpenView, 
IBM Tivoli, etc.)
Trimiterea de mesaje  SNMP   
Afişarea de date şi configuraţii via un browser web (Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Opera, etc.) sau via Telnet
Actualizarea programului firmware cu ajutorul unui software special, care
poate fi descărcat gratuit de pe Internet
Conexiune Ethernet 10/100 Base-T (half-duplex şi full-duplex) cu funcţie de 
auto-recunoaştere
Funcţia DHCP 
1 licenţă RCCMD inclusă

Disponibile în versiuni interne şi externe. Versiunile interne sunt inserate într-un slot
dedicat în UPS. Tensiunea de alimentare 9 - 30 V DC (blocul de alimentare inclus în 
versiunile externe).  
Versiunile profesionale şi industriale au contacte digitale programabile şi porturi de 
comunicaţie RS 232 / RS485.

Model Ref. Interfaţa de reţea

CS121 SK 3 108 81 Interfaţa de reţea PROFESSIONAL, versiune internă (card)*

CS121B SK 3 108 82 Interfaţa de reţea STANDARD, versiune internă (card)*

CS121 3 108 83 Interfaţa de reţea PROFESSIONAL, versiune externă**

CS121B 3 108 84 Interfaţa de reţea STANDARD, versiune externă** 

CS121M 3 109 06 Interfaţa de reţea INDUSTRIAL, versiune externă**

CS121M SK 3 109 07 Interfaţa de reţea INDUSTRIAL, versiune internă (card)*

* Pentru Archimod, Trimod, DK (toate puterile) 
** Pentru Megaline (toate puterile)

* Numai Modbus prin RS 485

Model A B C

CS121B X
CS121B X
CS121B SK X
CS121 X X X
CS121 SK X X X
CS121M X   X* X
CS121M SK X   X* X

STOP / Comenzi / MESAJE

- Unix / Linux + RCCMD agent
- Windows + RCCMD agent
- Mac OS x + RCCMD agent
- AS / 400 + RCCMD agent
- Novell NetWare + RCCMD agent
- VMware + RCCMD agent
- Citrix + RCCMD agent

MODBUS prin IP
HTTP / Java / UPSMON 
Executia programului la distanţă  
Managementul mesajelor SNMP
Trimiterea de email-uri (SMTP)
Telnet, FTP, adaptări / actualizări
Fişier jurnal, fişier de date istorice 

Configuraţia via terminal
Port RS 232  
MODBUS prin RS 232/RS 485
Senzori de temperatură
Manager Senzori

Sisteme de siguranţă în caz de incendiu 
Sisteme de aer condiţionat
Detectoare de fum
Releu IN Releu OUT
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RS 232

3 108 84

3 108 82

3 109 06

3 109 07

ACCESORII
Interfeţe de reţea
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Model Ref. Senzori

SM_T_COM 3 108 97 Senzor de temperatură pentru conectarea directă la portul 
COM2 pe interfeţele CS121 şi CS121 SK şi SiteSwitch 4 (numai

p p p

modelul SS4). Nu poate fi utilizat cu SensorManager.
p ţ ş ş

SM_T_H_COM 3 108 98 Senzor combinat de temperatură şi umiditate pentru
conectarea directă la portul COM2 pe interfeţele CS121 şi
CS121 SK şi SiteSwitch 4 (numai modelul SS4).

p p ţp ţ

Nu poate fi utilizat cu SensorManager.

SensorManager 3 108 99 Manager pentru senzori: se conectează la portul COM2 pe 
interfeţele CS121 şi CS121 SK şi SiteSwitch 4 (numai modelul

g p p p

SS4) şi gestionează 8 intrări analogice, 4 intrări digitale şi 4
ţ ş ş

ieşiri digitale.
Configuraţia este gestionată direct de interfeţele CS121
(versiunile PROFESSIONAL şi INDUSTRIAL), descrise anterior.

g ţ g ţg ţ g

Funcţiile de configuraţie “Scale Divisor” şi “Off set” permit 
managerului de senzori să fie utilizat cu un dispozitiv analog 
(vezi caracteristicile). El include 1 senzor de temperatură

g pg

“SM_T”.

SM_T 3 109 00 Senzor de temperatură care poate fi utilizat numai cu 
SensorManager.
El permite unui alt senzor “SM_T” să fie conectat cu ajutorul 

g

unui conector special.  

SM_T_H 3 109 01 Senzor de temperatură şi umiditate care poate fi folosit numai 
cu SensorManager.  

Door sensor 3 109 02 Acesta constă dintr-un comutator ermetic cu gaz inert şi un 
magnet. Compatibil cu CS121, CS121 SK, CS121 M, CS121M SK 
și SensorManager.

SM_flash 3 109 03 Semnal iluminat intermitent.
Compatibil numai cu SensorManager.
15 V DC

Detectoare de fum
Sistem de siguranţă incendiu   
Senzori de temperatură şi / sau umiditate  
Detector de erori sistem de aer condiţionat 
Senzori analogici şi digitali parametrizabili 
Detector de intruziune 

LAN / WANTCP / IP

CARACTERISTICI TEHNICE MANAGER SENZORI 

Tensiune de alimentare (DC) 9 până la 24
Temperatură (°C) 0 până la 40
Umiditate de non-condens (%) 10 până la 80
Intrări analogice (V) 0 până la 10
Intrări digitale (V) 9 până la 24
10 mA ieşiri digitale (V) 9 până la 24
Dimensiuni (LxAxI) (mm) 70 x 126 x 30

* Direct din interfaţa de reţea 
** Direct din SensorManager

CARACTERISTICI TEHNICE SENZORI

PAI0018 PAI0032 PAI0021 PAI0020

Tensiune de alimentare
V DC

9 până la 
15*

9 până la 
15*

9 până la 
24**

9 până la 
24**

Interval temperatură °C -25 până 
la +100

-25 până 
la +100

0 până la 
+100

0 până la 
+100

Umiditate relativă ± 
5% (%)

0 până la 
100

0 până la 
100

Cablu de conexiune 
inclus (m) 1.8 1.8 5 5

Dimensiuni (LxAxI)
(mm) 27 x 70 x 70

3 109 033 109 023 108 99

3 109 00 3 108 98

M 1COMCOM 2

ACCESORII DE COMUNICARE UPS

ACCESORII
Senzori şi alte accesorii
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OPTIMUM POWER TO YOUR BUSINESS

Acest dispozitiv este utilizat pentru a controla  distribuţia de energie, permiţând
tuturor sarcinilor conectate la el să se pornească / oprească individual, via patru ieşiri
separate. 
De exemplu, dacă are loc o pană de curent, un sistem UPS poate trimite o comandă de
a opri cele mai puţin importante sarcini (precum imprimantele laser) pentru a furniza 
un timp de backup mai lung pentru echipamentul critic. Când alimentarea cu curent 
este restaurată, UPS-ul poate trimite o comandă de a reporni aceste sarcini.   
Cele 5 LED-uri pe panoul frontal pot fi folosite pentru a verifica statusul principalului
bloc de alimentare şi al fiecărei ieşiri.
Furnizat cu console pentru instalarea în cabinete rack de 19”
Întrerupătorul  este disponibil în două versiuni: SS4 şi SS4 AUX.

p

3 109 043 109 04

Model Ref. Întrerupătorul 4

SS4 3 109 04 PROFESIONAL unitatea de control al managementului sarcinii

SS4 AUX 3 109 05 STANDARD unitatea de control al managementului sarcinii 

CARACTERISTICI TEHNICE

Tipul SS4 SS4 AUX

Tensiune de alimentare 230 V / 16 A 230 V / 16 A
Prize  4 x (230 V / 8 A max) 4 x (230 V / 8 A max)

Managementul prizelor Intern / CS121 (toate
modelele

CS121 (versiunile
Profesional şi

Industrial)

Tipul de conexiune pentru 
managementul prizelor 

Internet
10 / 100 Mbps Cablu RJ11  aprox. 

5 m (inclus)

Dimensiuni (LxAxI) 
(mm) 60 x 260 x 180 60 x 260 x 180 

SS4
Aceasta este versiunea cu cea mai înaltă performanţă. Aceasta integrează 
un card de reţea care recepţionează, prin intermediul TCP / IP, comenzile
transmise prin interfaţa reţelei CS121  (orice model) a dispozitivului UPS.
Acest lucru permite instalarea punctului de comutare aproape de sarcinile
furnizate şi permite UPS-ului să controleze un număr potenţial infinit de
unităţi de control.
Prezenţa unei interfeţe a reţelei CS121 SK în interiorul SS4 asigură de 
asemenea funcţionarea autonomă a acesteia, adică fără să recepţioneze
comenzi de la o unitate UPS: este de fapt posibil să se transmită comenzi către
computere (prin software-ul RCCMD), porniri şi opriri de program, transmitere 
de e-mail-uri şi gestionarea senzorilor din interfaţa sa web. 
Este compatibilă cu protocolul SNMP.

Orice interfaţă de
reţea

RS232 LAN

SS4 AUX
Aceasta este soluţia standard. Ea trebuie să fie controlată de un UPS dotat cu o
interfaţă PROFESIONALĂ sau INDUSTRIALĂ. Soluţia ideală dacă este instalată 

ţ

aproape de UPS (de exemplu, în interiorul aceluiaşi cabinet tip rack) şi în toate 
cazurile la distanţă de maximum 15 metri. 

RS232
Cablu de 
control

Interfaţă de reţea 
Profesională sau 
Industrială 

ACCESORII
Unitatea de control 


