MultiCOM 302
KARTA – INTERFEJS MODBUS/JBUS
Adapter MultiCOM 302 pozwala na nadzór
nad zasilaczem UPS przy użyciu protokołu
MODBUS/JBUS przy wykorzystaniu szeregowej linii RS232 lub RS485. Ponadto posiada
on drugą linię RS232, która może posłużyć
przyłączeniu innych urządzeń, takich jak
sterownik PLC lub komputer wykorzystujący
oprogramowanie PowerShield3.

Cechy
• adapter z protokołu MODBUS/JBUS na
RS232 lub RS485
• dwie niezależne linie szeregowe
• kompatybilny z głównymi programami BMS
dostępnymi na rynku

MultiCOM 352
KARTA – ROZGAŁĘŹNIK PORTU SZEREGOWEGO
MultiCom 352 to rozgałęźnik umożliwiający
przyłączenie dwóch urządzeń do jednego
portu szeregowego zasilacza UPS. Może być
użyty w każdej sytuacji, kiedy niezbędne jest
przyłączenie wielu łączy szeregowych do
zasilacza (na przykład w sieciach LAN korzystających z oprogramowania zabezpieczającego ﬁrewall, gdzie wymagany jest wysoki
poziom bezpieczeństwa lub do zarządzania
oddzielnymi sieciami LAN zasilanymi przez
pojedynczy UPS).

Cechy
• konﬁguracja
kaskadowa
umożliwia
osiągnięcie maksymalnie 4 portów
szeregowych
• dioda LED sygnalizująca komunikację
• aktualizacja oprogramowania możliwa
poprzez port szeregowy

MultiCOM 372
KARTA – INTERFEJS RS232
MultiCOM 372 pozwala na dodanie dodatkowego portu szeregowego RS232 do zasilacza
UPS w celu jego monitorowania i kontroli.
Karta posiada wejścia sygnałowe awaryjnego
wyłączenia urządzenia (Emergency Power
Oﬀ - EPO) oraz zdalnego wyłączenia (Remote
Shut Down – RSD), oba dostępne z poziomu
płytki przekaźnikowej. Wejścia mogą być
przyłączone bezpośrednio do przycisków
awaryjnych.

Cechy
• zarządzanie wejściem EPO i RSD
• może zasilać urządzenia napięciem 12 V
i prądem o natężeniu maks. 80 mA

MultiCOM 382
KARTA – PŁYTKA PRZEKAŹNIKOWA
MultiCOM 382 zawiera zestaw przekaźników
umożliwiających przekazanie informacji
o stanie i alarmach zasilacza UPS. Złącza
sygnałowe odpowiadają m.in. za awaryjne
wyłączenie urządzenia (Emergency Power
Oﬀ - EPO), zdalne wyłączenie (Remote Shut
Down - RSD), przekazanie informacji o: pracy
bateryjnej, pracy w trybie by-passu, występowania alarmu i niskim poziomie baterii,
a także możliwe jest wykorzystanie styków
normalnie otwartych.

Cechy
• maksymalne natężenie 3 A przy napięciu
250 V
• możliwość
modyﬁkacji
sygnałów
w zależności od potrzeb

MultiCOM 401
ADAPTER PROTOKOŁU PROFIBUS
Adapter MultiCOM 401 pozwala na podłączenie zasilacza UPS Riello do sieci Proﬁbus DP.
W instalacjach przemysłowych adapter
umożliwia integrację UPS z systemem
kontroli i nadzoru. Protokół wykorzystywany
przez MultiCOM 401 jest jednym z najczęściej wykorzystywanych do komunikacji
między systemami nadzoru a monitorowanymi urządzeniami.

Cechy
•
•
•
•

protokół Proﬁbus DP-V1
konﬁgurowalne adresy od 0 do 99
format danych: Proﬁdrive V2 PP05
prędkość przesyłu danych ustawialna
w granicach od 9,6 kbit/s do 12 Mbit/s
• sygnalizacja przesyłu danych poprzez
diodę LED

Multi I/O
PŁYTKA PRZEKAŹNIKOWA I INTERFEJS MODBUS/JBUS
Konwerter protokołów Multi I/O posiada
konﬁgurowalne złącza wejścia i wyjścia,
które pozwalają na integrację zasilacza UPS
z systemem nadzoru. Multi I/O może być
użyty do przyłączenia dwóch urządzeń do
pojedynczego portu seryjnego UPS. Ponadto
może być stosowany do komunikacji przy
użyciu protokołu MODBUS/JBUS za pomocą
linii szeregowej RS485.

Cechy
• 8 wejść analogowych / cyfrowych
• 8 wyjść przekaźnikowych (3 A, 250 V),
które mogą być skonﬁgurowane przy
użyciu UPS i wejściowych stanów
• możliwość komunikacji z zasilaczem UPS
przez RS232
• możliwość monitorowania UPS za pośrednictwem
dwóch
niezależnych
linii
RS232/RS485 i protokołu MODBUS/JBUS
• aktualizacja oprogramowania przez port
szeregowy

I/O
PŁYTKA PRZEKAŹNIKOWA
Płytka przekaźnikowa I/O dla serii zasilaczy
UPS Master zapewnia:
• 6 wyjść z bezpotencjałowymi stykami
normalnie zamkniętymi / normalnie otwartymi (250 V/5 A). Wyjścia są izolowane
elektrycznie od innych obwodów i od
siebie nawzajem
• 2 zasilane wejścia
Każde z wyjść i wejść może być skonﬁgurowane, by mieć różne znaczenie przy użyciu
dedykowanego oprogramowania.

Modem GSM
MODEM
Modem GSM umożliwia wysyłanie wiadomości SMS zawierających informacje o stanie
pracy i alarmach urządzeń monitorowanych
przez oprogramowanie PowerShield3 lub
PowerNetGuard.

RTG 100
MODEM GPRS
Terminal GPRS RTG 100 umożliwia połączenie zasilacza UPS bezpośrednio z siecią
telefonii komórkowej GSM. Urządzenie
zostało skonstruowane, aby zintegrować
zasilacz z systemem zdalnego nadzoru
TeleNetGuard i umożliwić przesyłanie
informacji o stanie zasilacza w przypadku
awarii bez potrzeby istnienia połączeń
kablowych. RTG 100 może stale komunikować się z zasilaczem UPS, stanowiąc dla
systemów TeleNetGuard i PowerShield3
alternatywę dla połączeń kablowych.

Cechy
• zdolny do wysyłania wiadomości SMS
o stanie i alarmach zasilacza UPS
• kompatybilny
z
oprogramowaniem
PowerShield³ orazTeleNetGuard
• zarządzanie dziennikiem zdarzeń
• możliwość aktualizacji oprogramowania za
pomocą GSM

Multi Panel
PANEL ZDALNEGO NADZORU

Producent ma prawo do zmian informacji zawartych w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie bez uprzedzenia i nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy, które mogą być obecne w dokumencie

Multi Panel to urządzenie umożliwiające
zdalne wyświetlanie danych o stanie zasilacza UPS. Multi Panel jest kompatybilny ze
wszystkimi urządzeniami UPS Riello i może
wyświetlać wartości parametrów wejściowych i wyjściowych, a także pomiary
parametrów baterii. Multi Panel wyświetla
dane w wysokiej rozdzielczości i ma
możliwość pracy w siedmiu językach: angielskim, włoskim, niemieckim, francuskim,
hiszpańskim, rosyjskim i chińskim. Urządzenie posiada 3 niezależne porty szeregowe,
jeden z nich umożliwia nadzór za pośrednictwem protokołu MODBUS/JBUS (na linii
RS232 lub RS485). Pozostałe gniazda
szeregowe mogą być wykorzystane do
współpracy z takimi urządzeniami jak
Netman 204 lub komputer wykorzystujący
oprogramowanie PowerShield³.

Cechy
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• wyświetlacz LCD z wieloma funkcjami
graﬁcznymi
• trzy niezależne połączenia szeregowe
• konﬁguracja portu MODBUS/JBUS jako
RS232 lub RS485
• możliwość wykorzystania do integracji
z głównymi programami zarządzania BMS
• aktualizacja oprogramowania możliwa
poprzez port szeregowy
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