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Trendy v záložnom napájaní. 

Dostupnosť napájania bez výpadkov a iných porúch 

Ing. Tibor CILLER, Applipower, s.r.o., Žilina 

Aby sme si uvedomili a docenili vlastnosti súčasnej koncepcie UPS (Uninterruptible 

Power Supply – neprerušiteľného zdroja napájania) je potrebné pripomenúť si niekoľko 

skutočností. 

Záložné napájacie technológie starnú najpomalšie zo zariadení zložených z elektronických 

súčiastok. Ich celosvetové plošné rozšírenie išlo ruka v ruke s  príchodom výpočtovej 

techniky. Ich boom nastal približne pred tridsiatimi rokmi s prvými PC. 

Dnes si nevieme predstaviť elektronické zariadenie bez nejakej formy riadiaceho počítača, 

čo viedlo k rozšíreniu UPS do všetkých sfér hospodárstva. 

Ďalším vážnym kritériom je, že verejná napájacia sieť bude vždy vykazovať všetky druhy 

porúch a to s náhodnou početnosťou. (STN EN50 160..) 

A do tretice, UPS je najviac zaťažené a ohrozené elektronické zariadenie v napájacom 

reťazci. Je prvé v rade pri prepätiach. Prenáša cez seba celý príkon záťaže plus jeho vlastná 

spotreba. 

DOBA ZÁLOHOVANIA – je definovaná normami: zdravotná, požiarno 

bezpečnostná, výpočtami – doba evakuácie, počet a dĺžka uzavretia systémov - shutdown, 

požiadavky výrobných technológii,  riadiacich stredísk, bezobslužných technológii,... 

Ak niekto očakáva ako zdroj energie v UPS nové technológie (batérie LiIon, palivové 

články,...) tak bude asi sklamaný. Predpokladáme, že vzhľadom na cenu budú v najbližších  

rokov naďalej používané olovené akumulátory VRLA (ventilom riadené, bezúdržbové, 

gélové). Doba zálohovania z batérii sa naďalej bude pohybovať vo veľkej väčšine nasadení 

od 5 do 180 minút. Nové druhy akumulátorov sa vo väčšej miere objavia v UPS až 

s rozšírením elektromobilov. Dlhé doby zálohovania budú ako doteraz zabezpečované 

motorgenerátormi. 

DOSTUPNOSŤ NAPÁJANIA – je pojem a zároveň požiadavka trhu, ktorá bude 

trendom v najbližších rokoch v záložnom napájaní. 

V elektrotechnike sa technológia navrhuje od konca – od záťaže. Pozrime sa preto na 
záložný systém očami zákazníka – užívateľa: Väčšina servisných zmlúv definuje nástup na 

servis do 2 až 72 hodín. Málo ktorá však požaduje aj dobu, do ktorej musí byť záložný 

systém funkčný. Nie sú výnimočné situácie, kedy doba opravy trvá aj mesiac. 
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Naďalej ostanú celosvetovo dve najrozšírenejšie technológie UPS: 

- ON LINE s dvojitou konverziou, podľa VFI-SS-111 (výkony 1kVA až 1MVA, 

paralelne do 1,5 až 8 MVA) 

- ON LINE INTERACTIVE – hlavne DUPS – dynamické rotačné UPS (400kVA – 

3,6MVA, paralelne do 50 až 300 MVA) 

V SR ide hlavne o ON LINE s dvojitou konverziou. (Z pohľadu dôležitosti technológie 

OF LINE a Line Interactive malých výkonov do 3 kVA  považujeme za triedu spotrebnej 

elektroniky a nevenujeme im pozornosť). 

Pre dosiahnutie DOSTUPNOSTI NAPÁJANIA musí  UPS ON LINE spĺňať tri základné 

požiadavky: 

- Redundantné zapojenie 
- Možnosť rýchleho odstránenia poruchy 

- Cenu akceptovateľnú trhom 

 

Základné vlastnosti UPS ON LINE dostupných na trhu, ktoré zabezpečujú 

požiadavku na DOSTUPNOSŤ NAPÁJANIA 

1. Pravý ON LINE s dvojitou konverziou. Jediná technológia UPS ktorá spoľahlivo 

zabezpečí ochranu napájaných zariadení pred poruchami v sieti 

2. Za chodu vymeniteľné moduly (kompletné UPS vrátane elektronického bypassu), bez 

nutnosti prepnutia na BY PASS, alebo vypnú pri poruche, alebo servisnej prehliadke 
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3. Multifunkčný dotykový analytický display nezávislý na UPS. (Pri jeho poruche , alebo 

odpojení vlastné UPS pracuje ďalej 

4. Pri testovaní možnosť zaťažiť samu seba cez elektronický bypass až na 95% (nie je 

potrebná pre test umelá záťaž, ani záťaž zákazníka) 

5. Možnosť rozbiehať motorové záťaže (motorový mód) – zníženie záberových prúdov 

6. Výkonová rada za chodu vymeniteľných modulov UPS: 10, 15, 25 kW a 30kVA/27kW, 

50kVA/45kW 

7. Zostavy UPS výkonov od 10 + 10kW (redundancia 1+1) po 1450 + 50 kVA 

(redundancia 29+1) 

8. Každý z modulov dokáže riadiť celé UPS – všetky ostatné moduly 

Najčastejšie projektované riešenia na dobu zálohovania nad 60 až 90 minút budú 

kombinácie redundantno – modulárneho ON LINE UPS a motorgenerátora. Táto 

kombinácia prináša najvyššiu úžitkovú hodnotu pre zákazníka ešte pri optimálnych 

investičných a prevádzkových nákladoch. Predpokladom správneho a spoľahlivého 

fungovania systému sú pravidelné profylaktické prehliadky, pravidelné preskúšanie 

motorgenerátora, prevádzkový predpis a zabezpečená logistika tankovania. 

Pre napájanie serverov sa javí ako cenovo dostupné riešenie s najvyššou pridanou 

hodnotou použitie dvoch napájacích ciest. Každá vybavená modulárno - redundantným 

UPS a napájajúca jeden z dvoch redundantných napájacích zdrojov servera. Systém UPS je 

dlhodobo napájaný z jedného motorgenerátora cez ATS: 
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Skúsenosti s realizáciou v kontexte s realizačnou projektovou dokumentáciou 
(Slabé miesta projektov záložného napájania) 

1.  Technická správa: čo sa zálohuje, ako dlho, výkon navrhnutej UPS, umiestnenie: 
(často chýba doba zálohovania) 

2.  Výkaz – výmer:  najčastejšie vyzerajúci riadok z VV napríklad: 

(UPS 60kVA/60kW, 60 min, typ napríklad Powerwat+ 90DTX) 

Najvážnejší nedostatok je ak chýba príkon záťaže – t.j. pri akej záťaži je 
požadovaná doba zálohovania. 

Tento bod považujem za potrebné podrobnejšie rozviesť, lebo má zásadný vplyv na: 

- Rozmery – výkon UPS je navrhovaný na 70 až 80% príkonu záťaže. Takže ak bude 

záťaž v tom to modelovom prípade 45kW, tak batéria bude mať min o 20% väčší 

rozmer, v niektorých prípadoch to môže znamenať ďalší batériový modul 

- Hmotnosť – batérie narastú na hmotnosti o min 20% 
- Cenu – cena batérii bude o 20% vyššia, pravdepodobne aj cena batériového 

modulu. Cena systému UPS + BM o 10 až 15% drahšia 

- Vyššie náklady na pravidelnú ročnú profylaktickú prehliadku – o 20 % dlhšia doba 

kontroly batérií 

- O min. 20% vyššie náklady na výmenu akumulátorov po piatich až desiatich rokoch 

Ak projekt obsahuje väčší počet UPS, tak navýšenie ceny už vôbec nie je zanedbateľné. 

3.  Pôdorys – umiestnenie: často je nakreslený len  jeden obdĺžnik s označením 

- Pri dlhších dobách zálohovania chýba miesto pre batériové moduly 

- Pozor na nosnosť podlahy (napríklad pri príkone záťaže 15 kW s dobou zálohovania 

3 hodiny je hmotnosť batérii okolo 2500 kg) 

4.  Externý manuálny BYPASS – jeho naprojektovanie považujeme za ústretový krok 

voči používateľovi UPS. V prípade závažnej poruchy je možné napájať záťaž priamo 

z verejnej siete, pôvodnú UPS celú odobrať a nahradiť dočasne, alebo trvalo novou 

UPS. Toto všetko bez výpadku napájania, pokiaľ nenastane na verejnej sieti počas 

výmeny. Výrazne sa skracuje doba obmedzenia chodu technológie zákazníka a tým sa 

aj  znižuje prípadná finančná strata z výpadku napájanej technológie. 

POZOR – manipulácia s prvkami bypassu je riziková operácia. Prvok SA3 by mal 

mať možnosť uzamknutia. Musí byť spracovaný postup zapnutia a vypnutia tak, aby 

nedošlo ku skratu vstupu UPS s jej výstupom. Okrem toho, že nastane výpadok 

napájania, tak je vysoká pravdepodobnosť fatálneho poškodenia UPS. 
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Bypass zároveň môže nahradiť prípojnú skrinku, ktorá slúži ako prechodný bod medzi 

pevnými vodičmi (napr. CYKY, CHKE, N2XH a pod.) a lankovými vodičmi (napr. 

H07RN-F, NSGAFOU a pod.. ak je UPS na kolieskach umožňuje to ľahšiu manipuláciu od 

inštalácie až po servis, zároveň sa aj hrubšie vodiče ľahšie prispôsobia stiesneným 

pomerom pri vstupno - výstupných svorkovniciach: 

Príklad zapojenia Externého manuálneho Bypassu pre UPS 15kVA/15kW: 

 

Pri neustále sa zvyšujúcom výkone UPS a pri zachovaní jeho rovnakých rozmeroch 
je priestor na prípojné káble čím ďalej stiesnenejší, aj preto lankové káble: 
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5. Okolitá teplota – chladenie, vetranie 

UPS môže pracovať v dvoch základných režimoch a to ONLINE a ECO mód (čo je 

vlastne režim OFF LINE). Druhý spomenutý sa používa tam, kde je akceptovateľný 

výpadok v trvaní rádovo milisekúnd a zároveň prioritne ide o vysokú účinnosť systému. 

Týka sa to hlavne záložného napájania pre požiarno - bezpečnostné technológie 

(ventilátory, klapky, sprinklery, evakuačné výťahy,...). 

Ako príklad môžem uviesť UPS pre zálohu evakuačného výťahu. UPS je primerane 

predimenzovaná podľa typu pohonu výťahu a je uzavretá v miestnosti. Keďže pracuje 

v ECO móde, jej účinnosť je 99%. (pri záťaži 9kW bude stratový výkon tesne okolo 100W 

pri nabitých batériách vrátane vlastnej spotreby). 

Na takto malý výkon nemá zmysel uvažovať klimatizačnú jednotku. Riešením je ventilátor 

s teplotným snímačom umiestnený čo najvyššie (nastavený na teplotu 20 až 23 °C 

a vetracie otvory v spodnej časti dverí.  

UPS pracujúci v režime ONLINE v náročnejších aplikáciách už vyžaduje klimatizačnú 

jednotku. Ideálne je túto navrhnúť redundantnú. Ich napájanie je  z dôvodu záberových 

prúdov a oddelenia napájania od kritickej záťaže najlepšie napájať z motorgenerátora. Ak 

nie je k dispozícii motorgenerátor je vhodné použiť invertorovú klimatizačnú jednotku. 

Hlavnou výhodou sú nízke záberové prúdy (je možné použiť ističe s charakteristikou B a aj 

napájať ich  z výstupu UPS aj jednofázovo. 

Okolitá teplota má zásadný vplyv na životnosť akumulátorov: 
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Garanciu na kapacitu bežných VRLA olovených, ventilom riadených, plynotesných, 

gélových akumulátorov výrobca udáva podľa metodiky EUROBAT štandardne 3-5 rokov, 

6-9 rokov 10/12 rokov alebo >12 rokov pri okolitej teplote tesne okolo 20°C (záleží od 

výrobcu, niektorí 23,5°C). 

Pozor: Ak táto teplota stúpne dlhodobo o 10°C, tak garancia na kapacitu sa skracuje na 

polovicu. 

Druhým trendom na najbližšie roky ostáva celosvetovo rozšírená technológia 
ON LINE INTRACTIVE – hlavne DUPS (Dynamická rotačná UPS) vo výkonovom 

rozsahu 400kVA – 3,6MVA, paralelne do výkonov 50 a viac MVA 

Podľa doby zálohovania do 30s s externým motorgenerátorom (400 až 1000kVA), nad 30s 

(460 až 3600kVA) motor na ráme spojený so zotrvačníkom indukčnou spojkou. Indukčná 
spojka zabezpečuje postupné zaťažovanie motora. Žiadny motor preplňovaný turbom, 

a týka sa to aj motorgenerátorov, totiž nedokáže prebrať skokom v prvom kroku viac ako 

40% záťaže, následne 30% a 30% v ďalších dvoch krokoch. 

Hriadeľ zotrvačníka je osadený na presne vycentrovaných valčekových ložiskách a točí sa 

1500 ot./min, čo zodpovedá frekvencii napätia 50Hz. 

V princípe ide o najstarší spôsob záložného napájania, ktorého história výroby siaha až do 

roku 1956. Dokáže pracovať aj na vyšších napäťových hladinách, napríklad  22kV.  

Naďalej bude predstavovať vzhľadom na počet a charakter súčiastok 
najspoľahlivejšiu technológiu pre zálohu a stabilizáciu sieťového napájania 

s príkonmi nad 1MW. 
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Príklad paralelno – redundantného zapojenia dynamickej UPS pre dve napájacie cesty: 

 

U našich susedov sa podarilo navrhnúť a zrealizovať ako súčasť energocentra 2x DUPS 

HITEC typ PowerPro 2700 (2x 2000 kVA / 1600 kW),DATA CENTRUM ŠKODA 
AUTO Česká republika: 
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Najnovšie jednotky DUPS typovej rady PowerPro 2700: 

Dizajn energetických zariadení v kombinácii s ich funkcionalitou má tiež svoje 
opodstatnenie čo dokazuje, že napríklad spoločnosť HITEC Power Protection je víťazom 
tohtoročnej ceny iFDesignAward, ktorá je svetovo uznávanou cenou za dizajn. Každoročne 
organizuje iFDesignAward cenu najstaršej nezávislej dizajnérskej organizácie, 
iFInternationalForumDesign GmbH z nemeckého Hannoveru. 

 

Pre bližšiu predstavu s akými výkonmi DUPS pracuje hovorí skutočnosť, že pri mojej 
poslednej návšteve spoločnosti HITEC Power Protection, mali na streche skúšobnej haly 
záťaž 40 MW. 

Dôvody prečo nie je technológia DUPS rozšírená v SR sú: vyššia cena, neznalosť 
tejto dostupnej technológie, v strategických závodoch dostupné napájanie z viacerých 
smerov, relatívne nízke ekonomické straty vo výrobných technológiách pri výpadku. 

DUPS sa vo svete používajú v energocentrách pre celé budovy, skupiny budov, 
nemocniciach, bankách, tuneloch, dátových centrách a všetkých druhoch priemyslu 
a infraštruktúry. Následné napájané  technológie potom nemusia obsahovať lokálne UPS 
a MG. Šetrí sa priestor, životné prostredie, znižujú sa prevádzkové náklady 
a v neposlednom rade sa pri vysokej  spoľahlivosť záložného napájacieho systému 
spĺňa požiadavka dnešnej doby na DOSTUPNOSŤ napájania bez porúch a prerušenia. 

 

Ing. Tibor Ciller, 
Applipower, s.r.o., Žilina,  
MT: +4210902 533 885, 
applipower@applipower.sk   

 




