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O "know-how" de um único 
fornecedor em termos de 
design, fabrico e manutenção
Desde 1968, a SOCOMEC tem vindo a 
desenvolver produtos e serviços centrados na 
qualidade e na continuidade de uma energia 
de elevada qualidade.

A disponibilidade das peças 
sobresselentes originais
As várias peças e componentes originais 
que possuímos em stock garantem que 
qualquer equipamento deficiente poderá 
ser rapidamente reparado, mantendo o seu 
desempenho e a fiabilidade originais.

Especialistas ao seu serviço
A nossa equipa de manutenção e serviços 
profissionais inclui engenheiros qualificados 
cuja missão é garantir o funcionamento 
correto dos sistemas de UPS.
MPS proporciona um abrangente 
pacote de serviços de assistência que 
proporciona tranquilidade total: arranque 
dos equipamentos, testes no local, visitas 
certificadas de manutenção preventiva, 
assistência de 24 horas e reparações 
rápidas no local, peças sobresselentes 
genuínas, qualidade energética e auditorias 
à eficiência energética, consultoria, design 
e implementação das modificações e 
atualizações das instalações, etc.
MPS é o parceiro mais fiável para 
aconselhá-lo relativamente à manutenção 
do equipamento da SOCOMEC e resolver 
quaisquer problemas de acordo com as 
atuais normas e procedimentos ambientais.

Respeito pelo ambiente
Enquanto fabricante, estamos empenhados 
em proteger o ambiente e participar de forma 
ativa no desenvolvimento da legislação e 
normas relacionadas com esta questão.
Isto garante que iremos responder sempre 
às exigências da legislação relativamente 
à eliminação dos componentes usados e 
respeitar os procedimentos de reciclagem.
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 •  10 sucursais em França.
 •  12 subsidiárias europeias.
 •  8 subsidiárias asiáticas.
 •  Representantes em mais de 70 países.

Mais de 370 especialistas da SOCOMEC apoiados por 175 engenheiros e técnicos dos nossos 
distribuidores, implementam as soluções de acordo com as suas necessidades específicas.

Gestão dos serviços no local
 • 55.000 operações de assistência por ano 
(principalmente visitas preventivas)

 • Taxa de conformidade do acordo
ao nível da assistência de 98%

Rede da linha de assistência 
técnica
 • Mais de 20 idiomas falados
 • 3 centros avançados de assistência técnica
 • Mais de 90.000 chamadas recebidas por ano

Experiência certificada
 • 3.500 horas de formação técnica 
providenciada todos os anos (produtos, 
metodologia e segurança)

Distribuidores

Subsidiárias

Contacte-nos

Serviços fiáveis
Números importantes

98 Catalogo 2015 - 2016



P
ac

ot
es

 d
e 

m
an

ut
en

çã
o

Serviços do fabricante
Para maior durabilidade do equipamento

C
O

U
V

 1
87

 A

O "know-how" de um único 
fornecedor em termos de 
design, fabrico e manutenção
Desde 1968, a SOCOMEC tem vindo a 
desenvolver produtos e serviços centrados na 
qualidade e na continuidade de uma energia 
de elevada qualidade.

A disponibilidade das peças 
sobresselentes originais
As várias peças e componentes originais 
que possuímos em stock garantem que 
qualquer equipamento deficiente poderá 
ser rapidamente reparado, mantendo o seu 
desempenho e a fiabilidade originais.

Especialistas ao seu serviço
A nossa equipa de manutenção e serviços 
profissionais inclui engenheiros qualificados 
cuja missão é garantir o funcionamento 
correto dos sistemas de UPS.
MPS proporciona um abrangente 
pacote de serviços de assistência que 
proporciona tranquilidade total: arranque 
dos equipamentos, testes no local, visitas 
certificadas de manutenção preventiva, 
assistência de 24 horas e reparações 
rápidas no local, peças sobresselentes 
genuínas, qualidade energética e auditorias 
à eficiência energética, consultoria, design 
e implementação das modificações e 
atualizações das instalações, etc.
MPS é o parceiro mais fiável para 
aconselhá-lo relativamente à manutenção 
do equipamento da SOCOMEC e resolver 
quaisquer problemas de acordo com as 
atuais normas e procedimentos ambientais.

Respeito pelo ambiente
Enquanto fabricante, estamos empenhados 
em proteger o ambiente e participar de forma 
ativa no desenvolvimento da legislação e 
normas relacionadas com esta questão.
Isto garante que iremos responder sempre 
às exigências da legislação relativamente 
à eliminação dos componentes usados e 
respeitar os procedimentos de reciclagem.
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 •  10 sucursais em França.
 •  12 subsidiárias europeias.
 •  8 subsidiárias asiáticas.
 •  Representantes em mais de 70 países.

Mais de 370 especialistas da SOCOMEC apoiados por 175 engenheiros e técnicos dos nossos 
distribuidores, implementam as soluções de acordo com as suas necessidades específicas.

Gestão dos serviços no local
 • 55.000 operações de assistência por ano 
(principalmente visitas preventivas)

 • Taxa de conformidade do acordo
ao nível da assistência de 98%

Rede da linha de assistência 
técnica
 • Mais de 20 idiomas falados
 • 3 centros avançados de assistência técnica
 • Mais de 90.000 chamadas recebidas por ano

Experiência certificada
 • 3.500 horas de formação técnica 
providenciada todos os anos (produtos, 
metodologia e segurança)

Distribuidores

Subsidiárias

Contacte-nos

Serviços fiáveis
Números importantes
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Manutenção preventiva 
certificada
Os procedimentos de manutenção 
especializada efetuados diretamente pelo 
fabricante é a melhor forma de evitar tempo 
de inatividade e garantir que a UPS mantém 
um nível ideal de alimentação, fiabilidade, 
segurança e eficiência:
 • Inspeções: mecânica, elétrica, bateria.
 • Remoção do pó/limpeza do equipamento.
 • Atualizações de software.
 • Testes eletrónicos.
 • Verificações ambientais.
 • Verificação de baterias.
 • Relatório de manutenção.

Procedimentos de reparação 
no local 24 horas por dia, 7 dias 
por semana
A proximidade e a assistência de emergência 
efetuada pelo fabricante são as melhores 
garantias de uma assistência técnica de alta 
qualidade e rápida e verdadeira resolução de 
problemas.
 • Equipa especializada de engenheiros 
disponível 24 horas por dia, 7 dias por 
semana.

 • Experiência técnica no local garantida no 
espaço de 4 horas*.

 • Monitorização remota e resolução proativa 
de problemas.

 • Manutenção de reparação com peças 
sobresselentes originais.

 • Disponibilidade de stock de peças 
sobresselentes 24 horas por dia, 7 dias por 
semana com envio de alta prioridade.

3 compromissos com os 
nossos clientes
 • Para proporcionar o pacote de serviço de 
manutenção mais adequado adaptado às 
suas necessidades.

 • Para manter a disponibilidade do sistema 
no seu melhor.

 • Para otimizar os custos de manutenção 
durante toda a vida útil do sistema.

* Verifique a cobertura de serviço na sua ÁREA.

A vida útil da UPS depende de vários fatores como as especificações da carga (percentagem, linearidade e variabilidade) e o ambiente de 
funcionamento (temperatura, humidade, nível de poluição). Para manter a UPS em funcionamento aos níveis máximos de eficiência e para evitar 
tempo de inatividade do sistema com possíveis riscos e danos nas cargas, é crucial efetuar anualmente operações de manutenção programada. 
As nossas soluções, personalizadas de acordo com os requisitos de funcionamento, otimizam a manutenção preventiva e os procedimentos de 
reparação no local em caso de emergência.
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Serviços de manutenção 
Para produtos padrão de alimentação crítica

Imagem principal?

* Verifique a cobertura de serviço na sua ÁREA.

A SOCOMEC oferece um grande portefólio de pacotes de manutenção que personalizam o 
serviço em torno do perfil do cliente em termos de: restrições de funcionamento, atividade 
empresarial e nível de criticalidade para a aplicação.

Pontos-chave 

>  Visitas preventivas 
certificadas

>  Atualizações de software
>  Disponibilidade 24 horas por 

dia, 7 dias por semana
> RTS de 4 horas garantido *
>  Peças sobresselentes 

originais

Benefícios 

>  Ajuda a reduzir avarias no 
equipamento

>  Otimiza a eficiência de 
funcionamento

>  Prolonga a vida útil do 
equipamento

>  Melhora a disponibilidade do 
sistema

Silver Gold Platinum Platinum+

1 visita de manutenção preventiva anual x x x x

Verificação de baterias x x x x

Mão-de-obra e distância para manutenção de reparação x x x

Peças sobresselentes originais x x

Disponibilidade da linha de assistência x x x x

Linha de assistência de emergência 24 horas por dia/7 
dias por semana • • • x

Tempo de resposta no local no próximo dia útil x x x

Tempo de resposta no local no espaço de 6 horas* • • • x

Tempo de resposta no local no espaço de 4 horas* • • • •

Substituição preventiva de consumíveis 
ventilador e condensadores (sem bateria) • • • •

Monitorização remota da UPS (LINK-UPS)
verificação remota + resolução proativa de problemas 
+ relatório

• • • •

Visita de manutenção preventiva adicional • • • •

Visita de manutenção preventiva
durante a noite, fim-de-semana, feriados • • • •

Análise por infravermelhos • • • •

Auditoria à qualidade energética • • • •

X: incluído.
•: opcional.
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Manutenção preventiva 
certificada
Os procedimentos de manutenção 
especializada efetuados diretamente pelo 
fabricante é a melhor forma de evitar tempo 
de inatividade e garantir que a UPS mantém 
um nível ideal de alimentação, fiabilidade, 
segurança e eficiência:
 • Inspeções: mecânica, elétrica, bateria.
 • Remoção do pó/limpeza do equipamento.
 • Atualizações de software.
 • Testes eletrónicos.
 • Verificações ambientais.
 • Verificação de baterias.
 • Relatório de manutenção.

Procedimentos de reparação 
no local 24 horas por dia, 7 dias 
por semana
A proximidade e a assistência de emergência 
efetuada pelo fabricante são as melhores 
garantias de uma assistência técnica de alta 
qualidade e rápida e verdadeira resolução de 
problemas.
 • Equipa especializada de engenheiros 
disponível 24 horas por dia, 7 dias por 
semana.

 • Experiência técnica no local garantida no 
espaço de 4 horas*.

 • Monitorização remota e resolução proativa 
de problemas.

 • Manutenção de reparação com peças 
sobresselentes originais.

 • Disponibilidade de stock de peças 
sobresselentes 24 horas por dia, 7 dias por 
semana com envio de alta prioridade.

3 compromissos com os 
nossos clientes
 • Para proporcionar o pacote de serviço de 
manutenção mais adequado adaptado às 
suas necessidades.

 • Para manter a disponibilidade do sistema 
no seu melhor.

 • Para otimizar os custos de manutenção 
durante toda a vida útil do sistema.

* Verifique a cobertura de serviço na sua ÁREA.

A vida útil da UPS depende de vários fatores como as especificações da carga (percentagem, linearidade e variabilidade) e o ambiente de 
funcionamento (temperatura, humidade, nível de poluição). Para manter a UPS em funcionamento aos níveis máximos de eficiência e para evitar 
tempo de inatividade do sistema com possíveis riscos e danos nas cargas, é crucial efetuar anualmente operações de manutenção programada. 
As nossas soluções, personalizadas de acordo com os requisitos de funcionamento, otimizam a manutenção preventiva e os procedimentos de 
reparação no local em caso de emergência.
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Serviços de manutenção 
Para produtos padrão de alimentação crítica

Imagem principal?

* Verifique a cobertura de serviço na sua ÁREA.

A SOCOMEC oferece um grande portefólio de pacotes de manutenção que personalizam o 
serviço em torno do perfil do cliente em termos de: restrições de funcionamento, atividade 
empresarial e nível de criticalidade para a aplicação.

Pontos-chave 

>  Visitas preventivas 
certificadas

>  Atualizações de software
>  Disponibilidade 24 horas por 

dia, 7 dias por semana
> RTS de 4 horas garantido *
>  Peças sobresselentes 

originais

Benefícios 

>  Ajuda a reduzir avarias no 
equipamento

>  Otimiza a eficiência de 
funcionamento

>  Prolonga a vida útil do 
equipamento

>  Melhora a disponibilidade do 
sistema

Silver Gold Platinum Platinum+

1 visita de manutenção preventiva anual x x x x

Verificação de baterias x x x x

Mão-de-obra e distância para manutenção de reparação x x x

Peças sobresselentes originais x x

Disponibilidade da linha de assistência x x x x

Linha de assistência de emergência 24 horas por dia/7 
dias por semana • • • x

Tempo de resposta no local no próximo dia útil x x x

Tempo de resposta no local no espaço de 6 horas* • • • x

Tempo de resposta no local no espaço de 4 horas* • • • •

Substituição preventiva de consumíveis 
ventilador e condensadores (sem bateria) • • • •

Monitorização remota da UPS (LINK-UPS)
verificação remota + resolução proativa de problemas 
+ relatório

• • • •

Visita de manutenção preventiva adicional • • • •

Visita de manutenção preventiva
durante a noite, fim-de-semana, feriados • • • •

Análise por infravermelhos • • • •

Auditoria à qualidade energética • • • •

X: incluído.
•: opcional.
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Para produtos modulares de alimentação crítica
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Os gestores de IT e de instalações, tendo escolhido um sistema de UPS modular para 
proteger as aplicações críticas, pretendem serviços extra do fabricante para otimizarem o 
investimento ao longo do ciclo de vida útil dos produtos.
A SOCOMEC oferece um pacote único para aproveitar ao máximo a arquitetura modular do 
sistema de UPS: atualização rápida, previsibilidade dos custos e sem mais "criticalidade de 
fim de vida útil".

Pontos-chave 

>  Monitorização remota
>  Gestão inteligente de módulos
>  Atualização total do sistema 

de alimentação

Benefícios 

>  Tempo máximo de atividade
>  Tempo de reparação garantido
>  Tecnologia atualizada… 

sempre 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NORMAL
1-3 anos

PREMIUM
1-3 anos

EVOLUTION PACK
5 anos

Monitorização remota (LINK-UPS) da UPS
Verificação remota + resolução proativa de problemas + relatório x x x

Envio do módulo no espaço de 3 dias úteis x

Hot-swap do módulo no local no dia útil seguinte x

Hot-swap do módulo no local no espaço de 6 horas x

1 substituição completa do módulo por cada período de 5 anos x

1 visita de manutenção preventiva anual x x x

Verificação de baterias x x x

Mão-de-obra e distância para manutenção de reparação x x

Peças sobresselentes originais x x

Disponibilidade da linha de assistência x x x

Linha de assistência de emergência 24 horas por dia/7 dias por 
semana • • x

Tempo de resposta no local no próximo dia útil • x

Tempo de resposta no local no espaço de 6 horas* • • x

Tempo de resposta no local no espaço de 4 horas* • • •

Substituição preventiva de consumíveis
ventilador e condensadores (sem bateria) • x x

Visita de manutenção preventiva adicional • • •

Visita de manutenção preventiva
durante a noite, fim-de-semana, feriados • • •

Análise por infravermelhos • • •

Auditoria à qualidade energética • • •

Foco no EVOLUTION PACK

Benefícios
>  Preço fixo garantido ao longo 

de um período de 5 anos
>  Tranquilidade, com um 

sistema que incorpora 
sempre tecnologia de 
vanguarda e eficiência 
energética superior

>  Acabaram-se as 
preocupações com a 
criticalidade de fim 
de vida útil

Características
>  Programa completo de 5 anos
>  Atualizações periódicas com 

substituição completa do 
módulo

>  Cuidados contínuos com o 
sistema e monitorização do 
desgaste dos componentes 
eletrónicos com base em 
condições específicas de 
utilização

5 YEARSfixed price

* Verifique a cobertura de serviço na sua ÁREA.

X: incluído.
•: opcional.
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Serviços de disponibilidade PRISM
Para alimentação crítica em centros de dados

Todos os centros de dados são únicos com os seus próprios requisitos de alimentação e 
restrições do local. Além disso, os gestores de centros de dados estão empenhados em 
otimizar recursos. Por isso, é essencial que os serviços de manutenção estejam adaptados às 
condições do local e possam oferecer controlo real sobre os custos de manutenção.
Os serviços de disponibilidade PRISM é o novo programa de manutenção proposto pela 
SOCOMEC, o reconhecido fabricante especialista de sistemas de alimentação crítica, para 
garantir continuidade da atividade crítica 24 horas por dia/7 dias por semana e proteger o 
investimento.

Benefícios 

>  Gestão de manutenção 
personalizada e 
melhoramento do local

>  Tempo de atividade 
melhorado do sistema

>  Controlo total sobre os 
custos de manutenção 
durante 5 anos

Pontos-chave 

>  Programa completo 
de 5 anos a um 
preço fixo incluindo 
todos os custos de 
manutenção garantidos sem 
encargos extra

5 YEARSfixed price
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Os gestores de IT e de instalações, tendo escolhido um sistema de UPS modular para 
proteger as aplicações críticas, pretendem serviços extra do fabricante para otimizarem o 
investimento ao longo do ciclo de vida útil dos produtos.
A SOCOMEC oferece um pacote único para aproveitar ao máximo a arquitetura modular do 
sistema de UPS: atualização rápida, previsibilidade dos custos e sem mais "criticalidade de 
fim de vida útil".

Pontos-chave 

>  Monitorização remota
>  Gestão inteligente de módulos
>  Atualização total do sistema 

de alimentação

Benefícios 

>  Tempo máximo de atividade
>  Tempo de reparação garantido
>  Tecnologia atualizada… 

sempre 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NORMAL
1-3 anos

PREMIUM
1-3 anos

EVOLUTION PACK
5 anos

Monitorização remota (LINK-UPS) da UPS
Verificação remota + resolução proativa de problemas + relatório x x x

Envio do módulo no espaço de 3 dias úteis x

Hot-swap do módulo no local no dia útil seguinte x

Hot-swap do módulo no local no espaço de 6 horas x

1 substituição completa do módulo por cada período de 5 anos x

1 visita de manutenção preventiva anual x x x

Verificação de baterias x x x

Mão-de-obra e distância para manutenção de reparação x x

Peças sobresselentes originais x x

Disponibilidade da linha de assistência x x x

Linha de assistência de emergência 24 horas por dia/7 dias por 
semana • • x

Tempo de resposta no local no próximo dia útil • x

Tempo de resposta no local no espaço de 6 horas* • • x

Tempo de resposta no local no espaço de 4 horas* • • •

Substituição preventiva de consumíveis
ventilador e condensadores (sem bateria) • x x

Visita de manutenção preventiva adicional • • •

Visita de manutenção preventiva
durante a noite, fim-de-semana, feriados • • •

Análise por infravermelhos • • •

Auditoria à qualidade energética • • •

Foco no EVOLUTION PACK

Benefícios
>  Preço fixo garantido ao longo 

de um período de 5 anos
>  Tranquilidade, com um 

sistema que incorpora 
sempre tecnologia de 
vanguarda e eficiência 
energética superior

>  Acabaram-se as 
preocupações com a 
criticalidade de fim 
de vida útil

Características
>  Programa completo de 5 anos
>  Atualizações periódicas com 

substituição completa do 
módulo

>  Cuidados contínuos com o 
sistema e monitorização do 
desgaste dos componentes 
eletrónicos com base em 
condições específicas de 
utilização

5 YEARSfixed price

* Verifique a cobertura de serviço na sua ÁREA.

X: incluído.
•: opcional.
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Serviços de disponibilidade PRISM
Para alimentação crítica em centros de dados

Todos os centros de dados são únicos com os seus próprios requisitos de alimentação e 
restrições do local. Além disso, os gestores de centros de dados estão empenhados em 
otimizar recursos. Por isso, é essencial que os serviços de manutenção estejam adaptados às 
condições do local e possam oferecer controlo real sobre os custos de manutenção.
Os serviços de disponibilidade PRISM é o novo programa de manutenção proposto pela 
SOCOMEC, o reconhecido fabricante especialista de sistemas de alimentação crítica, para 
garantir continuidade da atividade crítica 24 horas por dia/7 dias por semana e proteger o 
investimento.

Benefícios 

>  Gestão de manutenção 
personalizada e 
melhoramento do local

>  Tempo de atividade 
melhorado do sistema

>  Controlo total sobre os 
custos de manutenção 
durante 5 anos

Pontos-chave 

>  Programa completo 
de 5 anos a um 
preço fixo incluindo 
todos os custos de 
manutenção garantidos sem 
encargos extra

5 YEARSfixed price
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Monitorização remota LINK-UPS
Serviço de monitorização remota 24 horas por dia, 7 dias por 
semana para maximizar a sua continuidade de negócio
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LINK-UPS é o novo serviço de monitorização remota da SOCOMEC criado para proporcionar 
aos gestores de IT e das instalações apoio 24 horas por dia, 7 dias por semana para garantir 
desempenho, eficiência e segurança contínuos da infraestrutura crítica e evitar tempo de inatividade 
dispendioso. LINK-UPS proporciona uma ligação permanente entre o sistema de monitorização 
interna de qualquer equipamento UPS da SOCOMEC e o centro de assistência SOCOMEC mais 
próximo.
Utilizando uma ligação INTERNET/GPRS redundante, permite aos engenheiros da SOCOMEC 
estarem continuamente ligados à sua UPS, sem qualquer ponto de falha na comunicação. 
Se os parâmetros de funcionamento da UPS saírem do intervalo permitido, o sistema vai identificar 
a anomalia e notificar automaticamente o centro de assistência SOCOMEC mais próximo. Um 
engenheiro especialista da Socomec vai efetuar um diagnóstico acedendo remotamente ao painel 
de parâmetros e efetuar proativamente a ação de reparação mais adequada.
O LINK-UPS mantém-no atualizado acerca do estado operacional da sua UPS, fornecendo-lhe 
relatórios regulares e recomendações técnicas com o intuito de melhorar a qualidade do seu 
sistema.

Pontos-chave 

>  Deteção automática de 
anomalias

>  Diagnóstico proativo
>  Procedimentos otimizados de 

resolução de problemas

Benefícios 

>  Desempenho contínuo do 
equipamento/atualizações do 
estado

>  Prevenção de problemas
>  Tempo de reparação médio 

de reparação
>  Aumenta a disponibilidade do 

sistema 
>  Poupa os custos do tempo 

de inatividade

LOCALIZAÇÃO DO CLIENTE
 • Tempo de operacionalidade do sistema
 • Continuidade de negócio
 • Tranquilidade

CENTRO DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCOMEC 24 / 7
 • Notificações de alarme
 • Diagnósticos remotos
 • Relatórios regulares

Notificação de alarme
Diagnósticos remotos
Relatórios de monitorização 
remota
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VERTELIS: Eficiência energética
Software para otimizar o desempenho energético

O software VERTELIS consolida todos os dados recolhidos medindo e contando dispositivos. 
Com base em tecnologias ilimitadas, pode ser facilmente integrado no ambiente de IT.
Uma interface de Internet simples e intuitiva permite o acesso a várias funções de otimização de 
análise e consumo de energia.

Pontos-chave 

>  Interface única, centralizada e 
fácil de utilizar

>  Decomposição do consumo 
de energia apresentada por 
serviço

>  Monitorização em tempo 
real de todos os parâmetros 
elétricos

>  Notificação de alarme por 
e-mail

>  Resumo das poupanças de 
energia

>  Deteção dos máximos e 
excedências da alimentação 
ativa e reativa

>  Instalação, configuração, 
formação e assistência por 
especialistas da Socomec

Benefícios 

>  Uma solução completa 
(hardware/software/serviços) 
para controlar o consumo e 
efetuar poupanças de energia

>  Assistência total da Socomec 
antes, durante e após a 
instalação

HYPERVIEW
Hospedado 
no servidor local

HYPERVIEW
hospedado no cloud

DIRIS B-30 RF

DIRIS B-30 RS

DIRIS B-30 RF DIRIS G-40

DIRIS G-30

RS485

RS485

2G
/3

G

RS485

DIRIS A

DIRIS Digiware

COUNTIS E

Pulso

Ethernet

Lan/Wan

MEDIDA CENTRALIZAÇÃO ANÁLISE

WEBVIEW
Monitorização da potência
Gateway DIRIS G-30 ou G-40

VERTELIS
HYPERVIEW

DATALOG H60

COUNTIS E Ci3
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Monitorização remota LINK-UPS
Serviço de monitorização remota 24 horas por dia, 7 dias por 
semana para maximizar a sua continuidade de negócio
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LINK-UPS é o novo serviço de monitorização remota da SOCOMEC criado para proporcionar 
aos gestores de IT e das instalações apoio 24 horas por dia, 7 dias por semana para garantir 
desempenho, eficiência e segurança contínuos da infraestrutura crítica e evitar tempo de inatividade 
dispendioso. LINK-UPS proporciona uma ligação permanente entre o sistema de monitorização 
interna de qualquer equipamento UPS da SOCOMEC e o centro de assistência SOCOMEC mais 
próximo.
Utilizando uma ligação INTERNET/GPRS redundante, permite aos engenheiros da SOCOMEC 
estarem continuamente ligados à sua UPS, sem qualquer ponto de falha na comunicação. 
Se os parâmetros de funcionamento da UPS saírem do intervalo permitido, o sistema vai identificar 
a anomalia e notificar automaticamente o centro de assistência SOCOMEC mais próximo. Um 
engenheiro especialista da Socomec vai efetuar um diagnóstico acedendo remotamente ao painel 
de parâmetros e efetuar proativamente a ação de reparação mais adequada.
O LINK-UPS mantém-no atualizado acerca do estado operacional da sua UPS, fornecendo-lhe 
relatórios regulares e recomendações técnicas com o intuito de melhorar a qualidade do seu 
sistema.

Pontos-chave 

>  Deteção automática de 
anomalias

>  Diagnóstico proativo
>  Procedimentos otimizados de 

resolução de problemas

Benefícios 

>  Desempenho contínuo do 
equipamento/atualizações do 
estado

>  Prevenção de problemas
>  Tempo de reparação médio 

de reparação
>  Aumenta a disponibilidade do 

sistema 
>  Poupa os custos do tempo 

de inatividade

LOCALIZAÇÃO DO CLIENTE
 • Tempo de operacionalidade do sistema
 • Continuidade de negócio
 • Tranquilidade

CENTRO DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCOMEC 24 / 7
 • Notificações de alarme
 • Diagnósticos remotos
 • Relatórios regulares

Notificação de alarme
Diagnósticos remotos
Relatórios de monitorização 
remota
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VERTELIS: Eficiência energética
Software para otimizar o desempenho energético

O software VERTELIS consolida todos os dados recolhidos medindo e contando dispositivos. 
Com base em tecnologias ilimitadas, pode ser facilmente integrado no ambiente de IT.
Uma interface de Internet simples e intuitiva permite o acesso a várias funções de otimização de 
análise e consumo de energia.

Pontos-chave 

>  Interface única, centralizada e 
fácil de utilizar

>  Decomposição do consumo 
de energia apresentada por 
serviço

>  Monitorização em tempo 
real de todos os parâmetros 
elétricos

>  Notificação de alarme por 
e-mail

>  Resumo das poupanças de 
energia

>  Deteção dos máximos e 
excedências da alimentação 
ativa e reativa

>  Instalação, configuração, 
formação e assistência por 
especialistas da Socomec

Benefícios 

>  Uma solução completa 
(hardware/software/serviços) 
para controlar o consumo e 
efetuar poupanças de energia

>  Assistência total da Socomec 
antes, durante e após a 
instalação

HYPERVIEW
Hospedado 
no servidor local

HYPERVIEW
hospedado no cloud

DIRIS B-30 RF

DIRIS B-30 RS

DIRIS B-30 RF DIRIS G-40

DIRIS G-30

RS485

RS485

2G
/3

G

RS485

DIRIS A

DIRIS Digiware

COUNTIS E

Pulso

Ethernet
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WEBVIEW
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Gateway DIRIS G-30 ou G-40
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COUNTIS E Ci3
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Substituição das peças consumíveis
Garanta a estabilidade do sistema durante a vida útil

Pontos-chave 

>  Substituição preventiva de 
peças consumíveis com base 
na experiência do fabricante, 

>  Peças sobresselentes originais

Benefícios 

>  Evita a instabilidade e as 
avarias da UPS

>  Evita o risco de avaria do 
sistema  

>  Poupa os custos do tempo 
de inatividade

Cada componente do sistema de UPS foi 
concebido para funcionar fiavelmente durante 
o ciclo de vida normal do produto, em 
conformidade com os ambientes elétricos e 
com as condições ambientais especificadas 
no manual de instalação e operação. 

Para reduzir o impacto do desgaste no 
sistema e, assim, manter a eficiência e a 
disponibilidade da instalação, é importante 
efetuar a substituição preventiva periódica das 
peças sujeitas a desgaste, como ventiladores 
e condensadores.
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Cuidados com a bateria
Garanta a estabilidade do conjunto de bateria durante a vida útil

Pontos-chave 

>  Verificação da bateria durante 
visitas preventivas

>  Substituição preventiva 
periódica com base na 
experiência do fabricante

>  Monitorização da bateria

Benefícios 

>  Mantém o tempo de  
autonomia da bateria

>  Evita o risco de tempo de 
inatividade da UPS

>  Otimiza os custos de 
investimento da bateria

As baterias são um elemento importante de qualquer sistema de UPS. A eficiência e a 
disponibilidade são importantes para evitar tempo de inatividade das cargas mas, ao mesmo 
tempo, as baterias são o componente mais vulnerável e mais propenso a falhas desses 
sistemas. Por isso, a monitorização contínua das baterias, a manutenção anual adequada e a 
substituição preventiva periódica são essenciais para garantir a continuidade das operações.
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Substituição das peças consumíveis
Garanta a estabilidade do sistema durante a vida útil

Pontos-chave 

>  Substituição preventiva de 
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de inatividade

Cada componente do sistema de UPS foi 
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Para reduzir o impacto do desgaste no 
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e condensadores.
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Cuidados com a bateria
Garanta a estabilidade do conjunto de bateria durante a vida útil

Pontos-chave 

>  Verificação da bateria durante 
visitas preventivas

>  Substituição preventiva 
periódica com base na 
experiência do fabricante

>  Monitorização da bateria

Benefícios 

>  Mantém o tempo de  
autonomia da bateria

>  Evita o risco de tempo de 
inatividade da UPS

>  Otimiza os custos de 
investimento da bateria

As baterias são um elemento importante de qualquer sistema de UPS. A eficiência e a 
disponibilidade são importantes para evitar tempo de inatividade das cargas mas, ao mesmo 
tempo, as baterias são o componente mais vulnerável e mais propenso a falhas desses 
sistemas. Por isso, a monitorização contínua das baterias, a manutenção anual adequada e a 
substituição preventiva periódica são essenciais para garantir a continuidade das operações.
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Termografia
Imagens termográficas de alta resolução para manutenção 
preditiva e preventiva

Pontos-chave 

>  Verificação completa da 
instalação LV Identificação 
rápida das situações críticas 
que afetam a distribuição de 
energia e os componentes 
elétricos

>  Avarias identificadas 
imediatamente, não possível 
com a simples inspeção 
visual

>  Estimativa fiável da vida 
útil restante esperada dos 
consumíveis

Benefícios 

>  Aumenta a fiabilidade do 
equipamento

>  Reduz os custos do tempo 
de inatividade

>  Otimiza a vida útil do 
equipamento 

>  Aumenta o MTBF  
(Tempo médio entre falha)

As imagens térmicas são uma técnica que 
mostra os valores de radiação de qualquer 
superfície que utiliza equipamento de 
infravermelhos especial.
A análise termográfica pode detetar quaisquer 
anomalias térmicas nos componentes de 
instalação elétrica, problemas que são 
impossíveis de detetar a olho nu. 

Tais imagens são particularmente úteis nos 
diagnósticos preventivos para determinar o 
risco de avaria dos componentes e localizar 
rapidamente os componentes afetados pelo 
sobreaquecimento anormal, o que pode 
resultar no desperdício de energia ou na falha 
da UPS ou do resto da instalação.
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Benefícios 

>  Ajuda a reduzir avarias no 
equipamento

>  Otimiza a eficiência de 
funcionamento

>  Prolonga a vida útil do  
equipamento

>  Melhora a fiabilidade do 
sistema

Auditoria à qualidade energética
Otimiza a fiabilidade, eficiência e segurança da 
alimentação de energia de alta qualidade

Pontos-chave 

>  A PQA verifica:
- Queda de tensão
- Redução do fator de potência
-  Desequilíbrio da carga trifásica
- Distorção harmónica
- Corrente transitária

>  Relatório abrangente com 
recomendações técnicas

Uma alimentação fiável, eficiente e segura 
de eletricidade é essencial para garantir a 
produtividade do negócio.
Apesar da qualidade geral da instalação 
elétrica, as cargas elétricas produzem 
perturbações e desequilíbrio que podem 
afetar o funcionamento normal do 
equipamento e causar interrupções não 
pretendidas (tempo de inatividade).

A Socomec proporciona um serviço de 
auditoria à qualidade energética que tem 
como objetivo verificar a disponibilidade da 
alimentação de energia (continuidade) e a 
qualidade da tensão.
A PQA proporciona uma relatório detalhado 
sobre quaisquer perturbações detetadas e 
aconselha relativamente a operações que 
devem ser efetuadas imediatamente antes 
de surgir qualquer impacto negativo no 
funcionamento correto do equipamento.
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Termografia
Imagens termográficas de alta resolução para manutenção 
preditiva e preventiva

Pontos-chave 

>  Verificação completa da 
instalação LV Identificação 
rápida das situações críticas 
que afetam a distribuição de 
energia e os componentes 
elétricos

>  Avarias identificadas 
imediatamente, não possível 
com a simples inspeção 
visual

>  Estimativa fiável da vida 
útil restante esperada dos 
consumíveis

Benefícios 

>  Aumenta a fiabilidade do 
equipamento

>  Reduz os custos do tempo 
de inatividade

>  Otimiza a vida útil do 
equipamento 

>  Aumenta o MTBF  
(Tempo médio entre falha)

As imagens térmicas são uma técnica que 
mostra os valores de radiação de qualquer 
superfície que utiliza equipamento de 
infravermelhos especial.
A análise termográfica pode detetar quaisquer 
anomalias térmicas nos componentes de 
instalação elétrica, problemas que são 
impossíveis de detetar a olho nu. 

Tais imagens são particularmente úteis nos 
diagnósticos preventivos para determinar o 
risco de avaria dos componentes e localizar 
rapidamente os componentes afetados pelo 
sobreaquecimento anormal, o que pode 
resultar no desperdício de energia ou na falha 
da UPS ou do resto da instalação.
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Benefícios 

>  Ajuda a reduzir avarias no 
equipamento

>  Otimiza a eficiência de 
funcionamento

>  Prolonga a vida útil do  
equipamento

>  Melhora a fiabilidade do 
sistema

Auditoria à qualidade energética
Otimiza a fiabilidade, eficiência e segurança da 
alimentação de energia de alta qualidade

Pontos-chave 

>  A PQA verifica:
- Queda de tensão
- Redução do fator de potência
-  Desequilíbrio da carga trifásica
- Distorção harmónica
- Corrente transitária

>  Relatório abrangente com 
recomendações técnicas

Uma alimentação fiável, eficiente e segura 
de eletricidade é essencial para garantir a 
produtividade do negócio.
Apesar da qualidade geral da instalação 
elétrica, as cargas elétricas produzem 
perturbações e desequilíbrio que podem 
afetar o funcionamento normal do 
equipamento e causar interrupções não 
pretendidas (tempo de inatividade).

A Socomec proporciona um serviço de 
auditoria à qualidade energética que tem 
como objetivo verificar a disponibilidade da 
alimentação de energia (continuidade) e a 
qualidade da tensão.
A PQA proporciona uma relatório detalhado 
sobre quaisquer perturbações detetadas e 
aconselha relativamente a operações que 
devem ser efetuadas imediatamente antes 
de surgir qualquer impacto negativo no 
funcionamento correto do equipamento.
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Eficiência energética: avaliação
Auditoria, dimensionamento, arranque dos equipamentos e manutenção 
da solução de eficiência energética

Pontos-chave 

>  Avaliação da instalação
>  Análise e mapeamento 

funcional da nossa solução 
proposta

>  Avaliação do equipamento 
solicitado a instalar

>  Avaliação do plano de 
medição

>  Arranque dos instrumentos
>  Agendamento da finalização
>  Manutenção e 

acompanhamento do sistema

Benefícios 

>  Economia de custos 
>  Valor acrescido do edifício

Os especialistas de assistência da Socomec podem efetuar um diagnóstico completo da 
eficiência energética da instalação e, assim, identificar os pontos de medição essenciais para 
atingir os objetivos. Após isto, um engenheiro da Socomec vai configurar os instrumentos de 
medição e efetuar a manutenção do sistema inteiro.
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Eficiência energética: avaliação
Auditoria, dimensionamento, arranque dos equipamentos e manutenção 
da solução de eficiência energética

Benefícios 

>  Assistência da Socomec 
durante todo o ciclo de vida útil

>  Poupanças significativas dos 
custos de energia

>  Eficiência e vida útil 
do equipamento otimizadas

Compensação da alimentação reativa
Uma rede corretamente dimensionada

Pontos-chave 

>  Auditoria e dimensionamento 
da instalação

>  Arranque do  
equipamento Cosys

>  Formação
>  Manutenção

O consumo de energia reativa depende do tipo e utilização das cargas fornecidas pela rede. 
Os especialistas da Socomec têm formação para efetuar os procedimentos necessários 
durante todo o ciclo de vida útil da instalação elétrica, desde auditoria e dimensionamento à 
manutenção do equipamento COSYS.
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Eficiência energética: avaliação
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medição e efetuar a manutenção do sistema inteiro.

A
P

P
LI

 5
72

 A

S
er

vi
ço

s 
no

 lo
ca

l

Eficiência energética: avaliação
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>  Formação
>  Manutenção

O consumo de energia reativa depende do tipo e utilização das cargas fornecidas pela rede. 
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manutenção do equipamento COSYS.
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Controlo do isolamento*
Uma rede fiável

Pontos-chave 

>  Arranque dos equipamentos 
da solução ISOM

>  Formação sobre a rede de 
ligação à terra IT isolada 

>  Manutenção e controlo do 
isolamento

>  Deteção de avarias na 
manutenção e isolamento

Benefícios 

>  Uma rede segura e fiável 
adaptada aos seus requisitos

>  Continuidade ideal do serviço

As equipas de assistência da Socomec têm uma experiência reconhecida em sistemas de 
ligação à terra IT isolados em diferentes setores empresariais: redes de distribuição, indústria 
de controlo remoto e cargas IT médicas, etc. Por isso, podem propor uma solução global para 
auditoria ao isolamento, supervisão e manutenção.

* Serviço apenas disponível em França.

A
P

P
LI

 5
72

 A

S
er

vi
ço

s 
a 

pe
di

do

Benefícios 

>  Serviço tudo incluído (taxa de 
aluguer, transporte, arranque 
dos equipamentos, paragem 
dos equipamentos) 

>  Investimento reduzido 
>  Benefícios fiscais

Aluguer UPS
Aluguer a curto prazo de UPS

Pontos-chave 

> Entrega em 24 horas
> Flexibilidade máxima 
>  Conformidade com as 

normas

Quando necessitar de alimentação de energia ininterrupta de elevada qualidade por um período 
de tempo limitado (semanas ou meses), o aluguer é a resposta mais económica para as suas 
necessidades a curto prazo.
O serviço ALUGUER UPS é a solução perfeita se exigir flexibilidade máxima para gerir a 
continuidade elétrica ao longo de um período limitado de tempo. Os consultores da Socomec 
vão ajudá-lo a identificar a solução mais adequada às suas necessidades, desde a escolha de 
proteção e transporte, ao arranque dos equipamentos e remoção do equipamento no final do 
contrato. Um serviço perfeito para minimizar os custos de gestão e manutenção.
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Controlo do isolamento*
Uma rede fiável

Pontos-chave 

>  Arranque dos equipamentos 
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>  Manutenção e controlo do 
isolamento
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Benefícios 

>  Uma rede segura e fiável 
adaptada aos seus requisitos

>  Continuidade ideal do serviço

As equipas de assistência da Socomec têm uma experiência reconhecida em sistemas de 
ligação à terra IT isolados em diferentes setores empresariais: redes de distribuição, indústria 
de controlo remoto e cargas IT médicas, etc. Por isso, podem propor uma solução global para 
auditoria ao isolamento, supervisão e manutenção.
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Benefícios 

>  Serviço tudo incluído (taxa de 
aluguer, transporte, arranque 
dos equipamentos, paragem 
dos equipamentos) 

>  Investimento reduzido 
>  Benefícios fiscais

Aluguer UPS
Aluguer a curto prazo de UPS

Pontos-chave 

> Entrega em 24 horas
> Flexibilidade máxima 
>  Conformidade com as 

normas

Quando necessitar de alimentação de energia ininterrupta de elevada qualidade por um período 
de tempo limitado (semanas ou meses), o aluguer é a resposta mais económica para as suas 
necessidades a curto prazo.
O serviço ALUGUER UPS é a solução perfeita se exigir flexibilidade máxima para gerir a 
continuidade elétrica ao longo de um período limitado de tempo. Os consultores da Socomec 
vão ajudá-lo a identificar a solução mais adequada às suas necessidades, desde a escolha de 
proteção e transporte, ao arranque dos equipamentos e remoção do equipamento no final do 
contrato. Um serviço perfeito para minimizar os custos de gestão e manutenção.
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Consultoria de projeto
Desde a conceção até ao funcionamento do sistema

Pontos-chave 

>  Auditorias às instalações 
preliminares

>  Análise funcional da solução
>  Recomendações para 

implementação
>  Arranque dos equipamentos 

e testes no local
>  Sistema de rastreamento 

implementado nas primeiras 
semanas de funcionamento

Benefícios 

>  Solução completa
>  Único ponto de contacto 
>  Experiência do fabricante
>  Tempo mais rápido de  

comercialização

A Socomec oferece a sua experiência de fabrico no campo da conceção e implementação 
para instalações de alimentação fiáveis, seguras e eficientes de modo a garantir por completo a 
produtividade do negócio... a qualquer momento e em qualquer lugar.
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Benefícios 

>  Autonomia para gerir 
operações de rotina

>  Consciencialização dos 
procedimentos de alarme

>  Funcionamento e 
manutenção mais seguros

>  Sempre atualizado com as 
mais recentes tecnologias

Formação técnica
Programa certificado de formação do fabricante

Pontos-chave 

> Formação prática
>  No centro de formação da 

Socomec ou nas instalações 
do cliente

>  Debates abertos e 
comentários dos 
participantes

>  Muitos tipos de 
configurações abrangidas

>  Simulações de casos reais 
com base na instalação do 
cliente

>  Formadores experientes

Os especialistas da Socomec podem ajudá-lo a obter as competências necessárias para 
utilizar o equipamento eficientemente, aumentando assim a disponibilidade. Os cursos de 
formação técnica da Socomec podem ocorrer nas suas instalações ou no centro de formação 
da Socomec.
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