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Rozvod elektrické energie v pr ůmyslových 
a administrativních budovách

Sítě se zálohovaným a nep řetržitým napájením

Topologie a uspo řádání rozvodu elektrické energie
v průmyslových objektech a administrativních budovách 
závisí na: 

• spole čenské d ůležitosti objektu
• příkonu jeho spot řebičů
• požadavcích na zálohování napájení
• nepřetržitost  napájení
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Příklady objekt ů se zálohovaným a nep řetržitým 
napájením elektrickou energií

Nemocnice
Telekomunika ční úst ředny
Výpočetní centra
Veřejnoprávní rozhlasové a televizní vysíla če
Bankovní instituce
Budovy státní správy

V těchto objektech se vytvá ří několik vzájemn ě nezávislých elektrických 
napájecích sítí r ůzné důležitosti.
Hierarchické uspo řádání:
1. Nezálohovaná sí ť napájená z ve řejného VN nebo NN rozvodu
2. Nezálohovaná sí ť, napájená ze dvou r ůzných VN p řípojek
3. Zálohovaná sí ť s využitím dieselagregátu, umíst ěným v energocentru

objektu (p ři přechodu na dieselagregát je povoleno krátkodobé p řerušení
dodávky el. proudu).

4. Zálohovaná sí ť s využitím zdroje UPS a  dieselagregátu, umíst ěným 
v energocentru objektu (p ři přechodu na dieselagregát není povoleno 
krátkodobé p řerušení dodávky elektrického proudu ).
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Zajišt ění nep řetržité dodávky elektrické energie
Systémy UPS s akumulátorovými bateriemi jsou schopné dodávat energii 
po dobu několika desítek minut (typicky 20). Po této době buď musí být 
obnovena dodávka z energetické sítě nebo musí být nastartován záložní
generátor, poháněný nejčastěji spalovacím motorem (dieselagregát).
Energie uložená v akumulátorech systému UPS slouží pouze na nepřerušené
překrytí dodávky energie od okamžiku výpadku sítě do náběhu náhradního
generátoru (dieselagregátu). 
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Architektura systém ů UPS

Obr.1  Pasivní systém s p řepínáním
Po výpadku hlavního napájení je krátkodobě přerušena dodávka proudu
vlivem náběhu invertoru a přepínání

FEL
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Obr.2 Line interactive systém

Dojde-li k výpadku vstupního napájení, přepínač se otevře a energie bude proudit z baterie 
do výstupu UPS. Díky tomu, že je invertor stálé zapnutý a připojený k výstupu, poskytuje 
toto uspořádání vyšší možnosti filtrace a redukce spínacích proudových rázů v porovnání
s topologií offline systému UPS. Invertor pracuje v obousměrném režimu. Při napájení ze sítě
pracuje jako usměrňovač a dobíjí baterii. Při výpadku síťového napětí přechází do invertorového
režimu a energii do zátěže čerpá z baterie. 

FEL
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Obr.3 Pasivní UPS s izola čním transformátorem
Přednostmi tohoto uspořádání jsou vysoká spolehlivost a znamenitá filtrace. 
Velmi nízká účinnost tohoto typu však spolu s nestabilitou při použití s některými
generátory a novějšími počítači s korekcí účiníku vedly k výraznému poklesu jeho obliby.

FEL
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Obr. 4  UPS s dvojitou konverzí
U typu online s dvojí konverzí se neaktivuje přepínač při výpadku střídavého vstupního napájení, 
protože střídavý vstup nabíjí záložní baterii, která napájí výstupní invertor. Při výpadku vstupního
střídavého napájení bude proto okamžitě zahájen provoz online.
Vstupní usměrňovač a invertor u tohoto typu systému převádějí celý tok energie zátěže, což vede k nižší
účinnosti a souvisejícímu vytváření tepla. Tento typ systému UPS poskytuje téměř ideální elektrické
výstupní parametry. Neustálá zátěž výkonových součástí však snižuje spolehlivost oproti jiným typům
a energie spotřebovaná kvůli nízké elektrické účinnosti tvoří významnou součást nákladů na provoz
tohoto systému UPS během doby jeho životnosti. Vstupní proud odebíraný výkonným usměrňovačem
je při jednoduchém můstkovém zapojení (6-pulsním) silně neharmonický a může mít nepříznivý vliv
na elektrické rozvody v budově nebo způsobovat problémy se záložními generátory.

FEL
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Online systém UPS s delta konverzí

Tento typ systému UPS, znázorněný na obrázku 5, je založen na
technologii vyvinuté v 90. létech 20. století tak, aby byly
odstraněny nedostatky typu online s dvojí konverzí. 
Tento systém je v současné době (rok 2007) k dispozici pro oblast 
výkonu od 5 kVA do 1,6 MW. 
Podobně jako u typu online s dvojí konverzí i v online systému
UPS s delta konverzí invertor stále dodává napětí do zátěže. 
Energii do výstupu invertoru však dodává také přídavný delta
převodník. Při výpadku nebo poruchách střídavého napájení
vykazuje tento typ stejné chování jako typ
online s dvojí konverzí.

FEL
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Obr.5  Systém UPS s delta konverzí
Delta převodník umožňuje přes proudový „delta“ transformátor injektovat do
napájecího proudu složky, které harmonizují odebíraný proud i při nelineární
zátěži. Delta převodník je napájen z meziobvodu s akumulátorovou baterií
a invertorem v usměrňovačovém režimu. Při výpadku napájení přechází invertor
do střídačového režimu a zajišťuje dodávku energie z akumulátorové baterie.
(Systém totožný s dvojitou inverzí).      

FEL
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Porovnávací analogie systému s dvojitou konverzí a de lta konverzí
Jednoduchý způsob, jak porozumět energetické účinnosti topologie s delta konverzí, je představit 
si energii potřebnou na vynesení balíku ze 4. do 5. patra budovy, jak znázorňuje obrázek 6. 
Technologie delta konverze šetří energii tím, že přenáší pomyslný balík pouze v rozdílu výšek 
(delta) mezi počátečním a koncovým bodem (dodává chybějící proud pro zajištění sinusového 
odběru ze sítě) ale jinak veškerou energii dodává ze sítě přímo do zátěže. Online systém UPS 
s dvojí konverzí převádí veškerou energii přes meziobvod s baterií (vše nejprve usměrní a pak 
znovu vystřídá na stejné frekvenci sítě a na stejném napětí.

FEL
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UPS  NZ2 se setrva čníkovým motor-generátorem firmy Phoenix-Zeppelin

Setrvačníkový
motor-generátor

Diesel-agregát Rozvad ěč D-A

Rozvaděč motor-generátoru

Dobíje č
startovacího 
akumulátoru

Výstup zálohovaného napájení

Vstup napájení (sí ť)

FEL
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Charakteristika systém ů UPS
V následující tabulce jsou uvedeny některé charakteristiky různých typů
systémů UPS. Některé vlastnosti systémů UPS, jako je účinnost, jsou dány
volbou typu systému UPS. 

FEL
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Analýza činnosti systému UPS s delta konverzí

Základní rozdíl mezi systémem s dvojitou konverzí a d elta konverzí

Základní blokové schéma

UPS s dvojitou konverzí UPS s delta konverzí

Rozdíl v zapojení

FEL



Rozvody elektrické energie a 
pohony

A 5 M 14 RPI Min.

Detailnější schéma UPS s dvojitou konverzí

Řízený usměrňovač – zdroj proudu 
Umožňuje udržovat požadované napětí v DC 
meziobvodu a dobíjení baterií

Střídač – zdroj napětí
Generuje střídavé výstupní napětí
pro napájení zátěže                                            

Tok energie v DC meziobvodu

FEL
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Detailnější schéma UPS s delta konverzí

Obousměrný delta- invertor
Umožňuje řízení vstupního výkonu (W)
na základě regulace napětí v DC meziobvodu

Obousměrný hlavní invertor
zdroj napětí, umožňující regulaci 
napětí na zátěži

Balanční výkonový
Bod –
Power balance point
PBP

Delta transformátor

FEL
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Delta transformátor
Převod  p= 0,2

Působí jako  „řízená impedance“ mezi vstupem a výstupem UPS

Základní funkce delta transformátoru

Funkce delta transformátoru vychází ze základních vlastností transformátoru

1. Napětí na sekundárním je funkcí napětí na primárním vinutí a převodu transformátoru.

2. Proud v sekundárním vinutí je funkcí proudu v primárním vinutí a převrácené hodnoty převodu 
transformátoru.

3. Časový průběh proudu je funkcí zátěže    

FEL
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Výkonové toky delta transformátorem

Výchozí p ředpoklady:
Jmenovité nap ětí AC zdroje: 400V,
Zátěž: 400V/100A

Případ 1.: Všechny měniče vypnuty, hlavní vypínač též vypnut
Na primáru i sekundáru delta transformátoru je  0V a 0A

FEL
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Výkonové toky delta transformátorem

Případ 2.: Hlavní vypínač a hlavní invertor zapnut, delta invertor vypnut. 
Do zátěže teče 100 A při 400V. Veškerý výkon je dodáván z baterie. 
Protože napětí z hlavního invertoru je přesně co do velikosti i fáze shodné s 
napětím sítě, je na primáru i sekundáru delta transformátoru  0 V a 0 A

FEL
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Případ 3.: Hlavní vypínač, hlavní invertor a delta invertor zapnut. 
Do zátěže teče 100 A při 400V. Veškerý výkon je dodáván ze sítě.
Na krytí ztrát v invertorech je počítáno 5% výkonu zátěže. Proto je celkový 
příkon 42 kW a proud ze sítě 105 A. Pro protlačení tohoto proudu primárem
delta transformátoru musí být výstupní proud delta invertoru nastaven na 21 A.
Potřebný proud je dodáván z kondenzátoru dobíjeného z hlavního invertoru
který je v usměrňovačovém režimu.  

Výkonové toky delta transformátorem

A 5 M 14 RPI Min. FEL
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Regulace toku výkonu v UPS s delta konverzí

Obousměrný delta- invertor
Umožňuje řízení vstupního výkonu (W)
na základě regulace napětí v DC meziobvodu

Obousměrný hlavní invertor
zdroj napětí, umožňující regulaci 
napětí na zátěži

Balanční výkonový
Bod –
Power balance point
PBP

Delta transformátor

FEL
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Zjednodušené obvodové schéma UPS s delta konverzí se zahrnutím regulačních obvodů

FEL
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105A

21A

5A
100A

Proudové dráhy p ři napájení zát ěže ze sítě – režim U sítě =  Uzátěže
Delta měnič reguluje odebíraný proud ze sít ě

Hlavní m ěnič v usm ěrňovačovém režimu.  DC meziobvodem protéká proud bez odb ěru z baterie 

FEL
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P
r
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Proudové pom ěry p ři poklesu sí ťového nap ětí o 15% (na 340 V)
Na primáru delta transformátoru vzniká 60V p ři proudu 123,5 A  (buzeno 300V/24,7 A)

123,5 A

60V/
123,5A

300V/
24,7A

123,5 A

400V/100 A23,5 A
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Proudové pom ěry p ři síťovém nap ětí zvýšeném o 15% (na 460 V)
Na primáru delta transformátoru vzniká 60V p ři zatěžovacím proudu sekundáru 18,26 A

18,26A/
300 V

91,3A/
60V

2 kW ztráta dvojitou konverzí

8,7
A /
400
V

91,3 A/400V

400V/
100A

FEL
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UPS v režimu dobíjení baterií p ři jmenovitém nap ětí sítě ( 400 V)

46kW

46kW

6kW

4kW

40kW

FEL



Rozvody elektrické energie a 
pohony

A 5 M 14 RPI Min.

UPS v režimu dobíjení baterií p ři napětí sít ě -15% (340 V)

FEL
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UPS v režimu dobíjení baterií p ři napětí sít ě +15% (460 V)

46kW

6 kW

6 kW

40kW

40 kW

4 kWZtráty 2 kW

FEL
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