Eaton Electric s.r.o.
Drieňová 1/B
821 01 Bratislava
Slovakia
Tel: +421 248 204 311
LubosRevilak@eaton.com

Dátum

03. 09. 2018

K vydaniu

Ihneď

Kontakt

Ing. Ľuboš Reviľák, +421 2 4820 4311

Spoločnosť Eaton predstavuje UPS Eaton 9SX s nižším výkonom
Nové modely sú nástupcom radu prvotriednych UPS - Eaton 9130
Montbonnot, Francúzsko, 3. septembra, 2018 Spoločnosť
modelov

Eaton
s

dnes

nižším

oznámila

výkonom

do

doplnenie
portfólia

neprerušiteľných zdrojov napájania Eaton 9SX
(UPS) v Európe, na Strednom východe a v Afrike
(EMEA). Eaton 9SX ponúka vysokú dostupnosť,
flexibilitu a pokročilú ochranu pre IT, infraštruktúru
malého dátového centra, úložiska, rovnako ako
pre sieťové,

priemyselné,

lekárske

a

telekomunikačné aplikácie. Nové modely rozširujú existujúce produktové portfólio modelov
UPS s výkonom 5 až 11 kVA vo väčšom výkonovom rozsahu od 700 VA do 6 kVA a sú
k dispozícii vo formáte Tower a Rack. Tento rad bude k dispozícii od septembra 2018.
Rady Eaton 9SX sú nástupcom radu Eaton 9130, ktorý bol uvedený na trh v roku 2008 a je
známy vďaka priaznivému pomeru ceny a výkonu. Eaton 9SX je založený na vlastnostiach,
ktoré sú súčasťou skupiny produktov Eaton 9130 spoločnosti Eaton a prináša nové funkcie,
ako sú:
•

Meranie elektrickej energie pre sledovanie spotreby pomocou monitorovania hodnôt kWh
na úrovni UPS

•

Vylepšený LCD displej s viacerými parametrami pre rýchle a presné aktualizácie stavu UPS

•

Zobrazenie informácií o odporúčaných termínoch výmeny batérie

•

Automatické rozpoznanie externého batériového modulu (EBM)

-víac-
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„Model Eaton 9SX sa opiera o silné stránky modelu Eaton 9130. Vzali sme veľmi dobre
skonštruovaný a obľúbený produkt ako základ a zlepšili sme ho pridaním nových vlastností
pre podporu moderných IT aplikácií a infraštruktúry," povedal Christophe Jammes,
produktový manažér spoločnosti Eaton. „Jedná sa o naozaj dôležitý prechod pre Eaton a
našich zákazníkov najmä preto, že Eaton 9130 je náš najpredávanejší online UPS a teraz
našim zákazníkom, ktorí chcú modernizovať svoje IT a infraštruktúru dátového centra
ponúkame ľahkú možnosť upgradu na Eaton 9SX."
Rad Eaton 9SX je vybavený najmodernejšími technológiami spoločnosti Eaton, ktoré
zaisťujú, že zákazníci dostanú ten najlepší pomer ceny a výkonu. Model Eaton 9SX má
účinník 0,9. To znamená, že poskytuje vyšší činný výkon (W), aby sa zabezpečila väčšia
ochrana zariadenia. Je tiež navrhnutý tak, aby bol vďaka robustnej topológii a využitiu
technológie dvojitej konverzie spoľahlivejší. Taktiež, aby bol tiež neustále sledovaný stav
napájania a frekvencie a aby bol iniciovaný automatický prechod do bypassu v prípade
preťaženia alebo zlyhania UPS.
V kombinácii so softvérom Intelligent Power Manager, ktorý je navrhnutý aj pre virtualizáciu,
môže byť monitorovanie a správa systému Eaton 9SX spravovaná v platformách pre správu
virtualizácie ako sú VMware, vCenter a Microsoft HyperV. To umožňuje profesionálom
v oblasti IT ľahko konfigurovať automatizáciu založenú na zásadách pre energetické udalosti,
ako sú automatizované procesy obnovenia po havárii, riadené vypnutie, vyradenie záťaže a
integrácie cloudových automatizovaných systémov.
Ak

sa

chcete

dozvedieť

viac

o

novom

UPS

Eaton

9SX,

navštívte

stránku

www.eaton.eu/powerquality.

Ak chcete vedieť viac o spoločnosti Eaton, navštívte www.eaton.sk. Všetky novinky nájdete
na Twitteri (@ETN_EMEA) alebo ich nájdete na našej (Eaton) Linkedln firemnej stránke.
O skupine EATON Corporation
Elektrotechnický sektor spoločnosti Eaton predstavuje globálnu špičku v oblasti rozvodu
energie a ochrany obvodov; ochrany pomocou záložných zdrojov; riadenia a automatizácie;
osvetľovania a bezpečnosti; štrukturálnych riešení a elektroinštalačných zariadení; vytvárania
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riešení pre sťažené podmienky a nebezpečné prostredie a inžinierskych služieb. Vďaka
súboru globálnych riešení má spoločnosť Eaton možnosť odpovedať na súčasné
najdôležitejšie výzvy v oblasti riadenia spotreby elektrickej energie.
Eaton je spoločnosť zaoberajúca sa riadením spotreby energie a v roku 2017 zaznamenala
obrat vo výške 20,4 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporné riešenia, ktoré našim
zákazníkom pomáhajú efektívne spravovať elektrickú, hydraulickú a mechanickú energiu
účinnejšie, bezpečnejšie a udržateľnejšie. Spoločnosť Eaton sa zaviazala zvyšovať kvalitu
života a zlepšovať životné prostredie prostredníctvom technológií a služieb na riadenie
energie. Máme približne 96 000 zamestnancov a svojim zákazníkom predávame produkty
vo viac ako 175 krajinách. Ďalšie informácie získate na stránke www.eaton.com.
Čitateľské otázky: Eaton Electric s.r.o., Drieňová 1/B, 821 01 Bratislava, Slovakia.
Tel: +421 24820 4311, Email: ElectricSK@eaton.com
Ďalšie tlačové informácie: Prosím, kontaktujte Kate Siwek, Technical Publicity,
Tel: +44 (0)1582 39098, Email: ksiwek@technical-group.com

