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Custo inicial da UPS

Cálculo baseado em 0,10 €/kWh - UPS de 100 kVA/COP Arrefecimento = 3.

Custo inicial de ar condicionado

Perdas da UPS Consumo de ar condicionado
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Cálculo baseado em 0,10 €/kWh - UPS de 100 kVA/COP Arrefecimento = 3.

Custo inicial de ar condicionado

Perdas da UPS Consumo de ar condicionado

Poupança energética: eficiência 
elevada sem compromisso

 • Oferece a eficiência mais elevada do 
mercado usando VFI – Modo duplo de 
conversão, a única UPS com modo 
de funcionamento que assegura a 
proteção total da carga contra todos os 
problemas de qualidade da rede.

 • Saída extremamente eficiente testada 
e verificada por uma organização de 
certificação internacional independente 

 • Saída extremamente eficiente testada 
e verificada numa vasta gama de 
condições de funcionamento de 
carga e tensão para obter o valor nas 
condições reais da instalação.

 • A eficiência extremamente elevada 
em modo VFI é fornecida por uma 
topologia inovadora (tecnologia de 3 
níveis) que foi desenvolvida para todas 
as gamas de UPS Green Power 2.0.

Potência nominal total: kW=kVA

 • Sem redução de potência quando 
alimenta a mais recente geração de 
servidores (fator de potência dominante 
ou unitário).

 • Potência total real, de acordo com 
IEC 62040: kW=kVA (design do fator 
de potência unitário) significa mais 
25% de potência ativa disponível, em 
comparação com as UPS anteriores.

 • Adequada igualmente para cargas 
com fator de potência dominante até 
0,9 sem descarga de alimentação 
aparente.

Economia de custos significativa 
(TCO)

 • Economia máxima de energia graças 
a 96% de eficiência em modo de 
conversão dupla real: 50% de 
economia em perdas de energia em 
comparação com as UPS anteriores 
resultando em contas de energia mais 
baratas.

 • UPS de “pagamento próprio” com 
economia de energia.

 • Modo de Economia de Energia para 
conseguir o melhoramento global da 
eficiência em sistemas paralelos.

 • kW=kVA significa a potência máxima 
disponível com a mesma classificação 
de UPS: sem custos de design 
complexo e como tal menos €/kW.

 • Otimização dos custos da infraestrutura 
a montante (fontes e distribuição), 
graças ao retificador IGBT de 
desempenho elevado.

Green Power 2.0 Vantagens
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Solução para cumprir com 
disponibilidade, desempenho e 
poupança de energia

TCO (custo total de propriedade) 
após 1 ano a 90% da carga - 200 kVA
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Cálculo baseado em 0,10 €/kWh - UPS de 100 kVA/COP Arrefecimento = 3.

Custo inicial de ar condicionado

Perdas da UPS Consumo de ar condicionado

TCO (custo total de propriedade) 
após 5 anos a 90% da carga - 200 kVA
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Solução para cumprir com disponibilidade, 
desempenho e poupança de energia

Disponível como característica opcional para a série DELPHYS GP, Fast EcoMode é um modo 
de funcionamento automático que otimiza a eficiência, dependendo da qualidade da tensão 
de entrada (tensão, frequência, distorção harmónica). Quando a tensão de entrada está dentro 
da tolerância (o valor é configurável), a carga é fornecida pelo bypass (modo VFD) e a eficiência 
obtida é 99%. Se a tensão sair das tolerâncias, o sistema transfere instantaneamente a carga 
para o modo online até à recuperação da condição normal.
As baterias são permanentemente mantidas sob carregamento flutuante, maximizando a vida 
útil da bateria e evitando rearranques periódicos do retificador.

Fast EcoMode

Modo VFD

Modo VFI

Tensão de 
rede dentro 
da tolerância

Tensão de 
rede fora 
de tolerância

2 ms
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 • Esta função otimiza a eficiência (η) da sua 
UPS em paralelo quando funciona com 
uma carga parcial.

 • Apenas as UPS necessárias para alimentar 
a energia solicitada pelas aplicações estão 
em funcionamento.

 • A redundância pode ser assegurada 
mantendo uma unidade adicional em 
funcionamento. 

 • Quando a potência consumida pelas 
aplicações aumenta, as unidades UPS 
necessárias para responder ao aumento 
dos requisitos de potência arrancam 
imediatamente.

 • Este tipo de funcionamento é perfeitamente 
adequado para aplicações sujeitas a 
variações frequentes de potência.

 • A Economia de energia permite manter o 
aumento da eficiência de todo o sistema.

Economia de energia
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A carga é partilhada 
por todas as UPS 

Duas UPS em funcionamento 
e duas UPS em "hot stand-by"
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Custo inicial da UPS

Cálculo baseado em 0,10 €/kWh - UPS de 100 kVA/COP Arrefecimento = 3.

Custo inicial de ar condicionado

Perdas da UPS Consumo de ar condicionado

TCO (custo total de propriedade) 
após 1 ano a 90% da carga - 100 kVA
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Perdas da UPS Consumo de ar condicionado

Poupança energética: eficiência 
elevada sem compromisso

 • Oferece a eficiência mais elevada do 
mercado usando VFI – Modo duplo de 
conversão, a única UPS com modo 
de funcionamento que assegura a 
proteção total da carga contra todos os 
problemas de qualidade da rede.

 • Saída extremamente eficiente testada 
e verificada por uma organização de 
certificação internacional independente 

 • Saída extremamente eficiente testada 
e verificada numa vasta gama de 
condições de funcionamento de 
carga e tensão para obter o valor nas 
condições reais da instalação.

 • A eficiência extremamente elevada 
em modo VFI é fornecida por uma 
topologia inovadora (tecnologia de 3 
níveis) que foi desenvolvida para todas 
as gamas de UPS Green Power 2.0.

Potência nominal total: kW=kVA

 • Sem redução de potência quando 
alimenta a mais recente geração de 
servidores (fator de potência dominante 
ou unitário).

 • Potência total real, de acordo com 
IEC 62040: kW=kVA (design do fator 
de potência unitário) significa mais 
25% de potência ativa disponível, em 
comparação com as UPS anteriores.

 • Adequada igualmente para cargas 
com fator de potência dominante até 
0,9 sem descarga de alimentação 
aparente.

Economia de custos significativa 
(TCO)

 • Economia máxima de energia graças 
a 96% de eficiência em modo de 
conversão dupla real: 50% de 
economia em perdas de energia em 
comparação com as UPS anteriores 
resultando em contas de energia mais 
baratas.

 • UPS de “pagamento próprio” com 
economia de energia.

 • Modo de Economia de Energia para 
conseguir o melhoramento global da 
eficiência em sistemas paralelos.

 • kW=kVA significa a potência máxima 
disponível com a mesma classificação 
de UPS: sem custos de design 
complexo e como tal menos €/kW.

 • Otimização dos custos da infraestrutura 
a montante (fontes e distribuição), 
graças ao retificador IGBT de 
desempenho elevado.

Green Power 2.0 Vantagens

A
S

I 0
16

 A
 G

B

A
S

I 0
15

 A
 G

B

A
S

I 0
14

 A
 G

B

A
S

I 0
13

 A
 G

B

Solução para cumprir com 
disponibilidade, desempenho e 
poupança de energia

TCO (custo total de propriedade) 
após 1 ano a 90% da carga - 200 kVA
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Perdas da UPS Consumo de ar condicionado
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Perdas da UPS Consumo de ar condicionado

Solução para cumprir com disponibilidade, 
desempenho e poupança de energia

Disponível como característica opcional para a série DELPHYS GP, Fast EcoMode é um modo 
de funcionamento automático que otimiza a eficiência, dependendo da qualidade da tensão 
de entrada (tensão, frequência, distorção harmónica). Quando a tensão de entrada está dentro 
da tolerância (o valor é configurável), a carga é fornecida pelo bypass (modo VFD) e a eficiência 
obtida é 99%. Se a tensão sair das tolerâncias, o sistema transfere instantaneamente a carga 
para o modo online até à recuperação da condição normal.
As baterias são permanentemente mantidas sob carregamento flutuante, maximizando a vida 
útil da bateria e evitando rearranques periódicos do retificador.
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 • Esta função otimiza a eficiência (η) da sua 
UPS em paralelo quando funciona com 
uma carga parcial.

 • Apenas as UPS necessárias para alimentar 
a energia solicitada pelas aplicações estão 
em funcionamento.

 • A redundância pode ser assegurada 
mantendo uma unidade adicional em 
funcionamento. 

 • Quando a potência consumida pelas 
aplicações aumenta, as unidades UPS 
necessárias para responder ao aumento 
dos requisitos de potência arrancam 
imediatamente.

 • Este tipo de funcionamento é perfeitamente 
adequado para aplicações sujeitas a 
variações frequentes de potência.

 • A Economia de energia permite manter o 
aumento da eficiência de todo o sistema.
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A carga é partilhada 
por todas as UPS 
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