
* darmowe oprogramowanie do pobrania ze strony www.ups.legrand.pl

Typ Nr ref. oprogramowanie
UPS*

Communicator
Oprogramowanie składające się z szeregu aplikacji 
przeznaczonych do ciągłego sterowania pracą 
zasilacza UPS, gwarantujące integralność systemów 
operacyjnych komputerów zasilanych przez UPS. 
Uzupełnieniem jest oprogramowanie umożliwiające 
wykonywanie poleceń na komputerach zdalnych 
(system RS).

UPS
management 

software

3108 79 Oprogramowanie składające się z szeregu aplikacji 
przeznaczonych do ciągłego sterowania pracą 
zasilacza UPS i gwarantujące integralność systemów 
operacyjnych komputerów zasilanych przez UPS. 
Uzupełnieniem jest oprogramowanie umożliwiające 
wykonywanie poleceń na komputerach zdalnych 
(RCCMD).

UPS
management 

software

3108 80 Oprogramowanie składające się z szeregu aplikacji 
przeznaczonych do ciągłego sterowania pracą 
zasilacza UPS, gwarantujące integralność systemów 
operacyjnych komputerów zasilanych przez UPS. 
Uzupełnieniem jest oprogramowanie umożliwiające 
wykonywanie poleceń na komputerach zdalnych 
(RCCMD). Dodatkowo zawiera konwerter RS232/USB.

AS/400 3109 08 Zestaw umożliwiający połączenie z systemami AS/400. 
Zestaw składa się z przewodu łączeniowego oraz płyty 
CD z instrukcją użytkowania.

RCCMD Oprogramowanie umożliwiające odbieranie 
i wykonywanie przez komputer wszystkich poleceń 
zdalnych wysyłanych przez system zarządzania UPS 
za pomocą protokołu TCP/IP.
Licencja RCCMD wymagana jest do każdego 
sterowanego komputera. Dostarczana jest wyłącznie 
licencja, oprogramowanie można pobrać z internetu 
(po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego*).

RCCMD
RCCMD
RCCMD
RCCMD
RCCMD
RCCMD

3108 85
3108 86
3108 87
3108 88
3108 89
3108 90

Licencja jednostanowiskowa OS RCCMD
Pakiet 5 licencji wielostanowiskowych OS RCCMD
Pakiet 10 licencji wielostanowiskowych OS RCCMD
Pakiet 25 licencji wielostanowiskowych OS RCCMD
Pakiet 50 licencji wielostanowiskowych OS RCCMD
Licencja RCCMD dla AS/400 (wersja minimalna: 
V5R3M0)

UNMS Jest to aplikacja na bazie WEB umożliwiająca stałe 
monitorowanie, poprzez system zarządzania UPS oraz 
protokół TCP/IP, stanu wszystkich zasilaczy UPS.

UNMS
UNMS
UNMS
UNMS
UNMS
UNMS

3108 91
3108 92
3108 93
3108 94
3108 95
3108 96

Licencja UNMS na 25 zasilaczy UPS
Licencja UNMS na 50 zasilaczy UPS
Licencja UNMS na 150 zasilaczy UPS
Licencja UNMS na 250 zasilaczy UPS
Licencja UNMS na 500 zasilaczy UPS
Licencja UNMS na 1000 zasilaczy UPS

Przykłady typów zarządzania i komunikacji uzyskane 
za pomocą oprogramowania i sprzętu

ochrona lokalna
Umożliwia ochronę pojedynczego odbiornika (komputera PC lub serwera) 
umieszczonego w odległości mniejszej niż 12 metrów.

RS232

USB

UPS Communicator 
lub oprogramowanie 
zarządzające UPS

rozszerzona ochrona lokalna
Umożliwia ochronę większej liczby użytkowników (komputerów PC lub 
serwerów), zależnych od komputera sterującego zasilaczem UPS.

UPS Comunicator
lub

oprogramowanie 
zarządzające UPS

agent RS
lub

agent RCCMD

LAN

USB

ochrona scentralizowana
Dzięki oprogramowaniu monitorującemu UNMS możliwe jest sterowanie 
wszystkimi zasilaczami UPS przyłączonymi do sieci TCP/IP.

RS232

RS232

UNMS

LAN/WAN

Dowolny
interfejs sieciowy

Dowolny
interfejs sieciowy

ochrona poprzez sieć tCP/iP
Umożliwia sterowanie wieloma użytkownikami, którzy mogą korzystać 
z karty sieciowej. Zarządzanie całego systemu może odbywać się 
z poziomu dowolnego użytkownika.

RS232

agent RCCMD

agent RCCMD

agent RCCMD

LAN

Dowolny
interfejs sieciowy

Akcesoria
oprogramowanie zarządzające

WSPARCIE

KONSERWACJA

NADZÓR NA MIEJSCU INSTALACJI
Wykonujemy kompleksowe sprawdzenie środowiska pracy UPS, 
aby zapewnić jego bezawaryjną pracę. Nasi eksperci techniczni 
doradzają Wykonawcom i Inżynierom Budowy oraz nadzorują 
montaż UPS przed podaniem zasilania.

MONTAŻ I URUCHOMIENIE UPS
Nasi inżynierowie przeprowadzają rygorystyczne testy  
na miejscu montażu UPS przed podaniem zasilania zgodnie 
z wewnętrznymi procedurami jakościowymi. Uruchomienia UPS 
wykonują wykwalifikowali Inżynierowie dla zagwarantowania 
bezproblemowego rozruchu urządzenia i dalszej eksploatacji.
Raport z testów jest przekazywany odbierającemu instalację.

SZKOLENIA
Oferujemy szkolenia w zakresie eksploatacji zasilaczy UPS  
na miejscu instalacji, aby zagwarantować bezpieczną i sprawną 
dalszą eksploatację.

DORADZTWO
Doradzamy w zakresie projektowania, doboru, realizacji 
i uruchomienia oraz eksploatacji inwestycji UPS.

USŁUGI
Oferujemy pakiety odpłatnych kontraktowanych usług 
serwisowych oraz szkolenia dla administratorów sieci w zakresie 
integracji systemu zasilania gwarantowanego z systemem 
teleinformatycznym.

PRZEGLĄDY PREWENCYJNE
Urządzenia elektroniczne, takie jak zasilacze UPS, zawierające 
podzespoły o ograniczonej żywotności i części, które muszą zostać 
wymienione zgodnie z zaleceniami producenta. Aby zapewnić 
optymalną wydajność i poziom bezpieczeństwa zasilania, 
ważne jest aby regularnie wykonywać przeglądy okresowe oraz 
czynności konserwacyjne. Posiadamy różne rodzaje pakietów 
serwisowych. Plan prewencyjnej konserwacji jest jednym 
z najbardziej opłacanych działań, które pozwalają ograniczyć  
koszt nakładów inwestycyjnych oraz zapewnić zasilani 
gwarantujące ciągłość biznesową.

GOTOWOŚĆ SERWISU
Oferujemy usługi gotowości serwisowej z gwarantowanymi 
czasami reakcji. Nasi inżynierowie dysponują specjalistycznym 
oprogramowaniem diagnostycznym oraz narzędziami,  
by błyskawicznie zdiagnozować UPS i zapewnić możliwie  
krótki czas naprawy UPS.

SZKOLENIA

Zachęcamy do zapoznania się 
z ofertą UPS Legrand na stronie: 
www.ups.legrand.pl na której 
znajdują się broszury oraz karty 
katalogowe, oprogramowanie, 
dane techniczne i kontaktowe.

Kontakt: info@legrand.com.pl, www.ups.legrand.pl
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