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Aplicaţii IT - prezentare generală a soluţiilor de electroalimentare pentru aplicaţii critice
IT și reţele / Camere de servere / Infrastructuri IT / Centre de date

Arhitectură Produs Pagina 0.5 1 2 3 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1500 kVA

UPS Desktop/
Tower

NETYS PL p. 

NETYS PE p. 

NETYS PR p. 

ITYS p. 

ITYS PRO p.

UPS 
convertibil 
19” Rack & 
Rack/Tower

NETYS PR p. 

NETYS PR p. 

NETYS RT p. 

MODULYS RM GP p.

UPS 
individuale 
și 1+1

MASTERYS BC 15-80

MASTERYS BC 100-120

p. 
p. 

DELPHYS BC p. 

Sisteme UPS 
individuale 
și paralele

MASTERYS GP p. 

DELPHYS GP p. 

DELPHYS MX p. 

Sisteme UPS 
modulare 
și scalabile

MODULYS p. 

MODULYS GP p. 

MODULYS RM GP p. 

DELPHYS XTEND GP p.

Aplicaţii non IT
Prezentare generală a soluţiilor de alimentare 
pentru aplicaţii critice ..................................... p. 

Soluţii complementare ............................... p. 
Sisteme de stocare energie, sisteme de transfer static 
(STS-uri), comunicaţii și conectivitate, unitate de distribuţie 
a alimentării (Power Distribution Unit - PDU), soluţii pentru 
performanţă energetică

600 - 800 VA
1/1

Desktop

600 - 2000 VA
1/1 - Tower 

1 - 2 kVA
1/1 - Tower

1 - 10 kVA
1/1 - Tower

1 - 1,5 kVA
1/1 

19” Rack

1,7 - 3,3 kVA
1/1

Rack/Tower convertibil

1,1 - 11 kVA
1/1 - Rack/Tower convertibil

1,5 - 24 kVA
1/1 & 3/1 
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Aplicaţii IT - prezentare generală a soluţiilor de electroalimentare pentru aplicaţii critice
IT și reţele / Camere de servere / Infrastructuri IT / Centre de date

Arhitectură Produs Pagina 0.5 1 2 3 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1500 kVA

UPS Desktop/
Tower

NETYS PL p. 

NETYS PE p. 

NETYS PR p. 

ITYS p. 

ITYS PRO p.

UPS 
convertibil 
19” Rack & 
Rack/Tower

NETYS PR p. 

NETYS PR p. 

NETYS RT p. 

MODULYS RM GP p.

UPS 
individuale 
și 1+1

MASTERYS BC 15-80

MASTERYS BC 100-120

p. 
p. 

DELPHYS BC p. 

Sisteme UPS 
individuale 
și paralele

MASTERYS GP p. 

DELPHYS GP p. 

DELPHYS MX p. 

Sisteme UPS 
modulare 
și scalabile

MODULYS p. 

MODULYS GP p. 

MODULYS RM GP p. 

DELPHYS XTEND GP p.

Servicii profesionale și de mentenanţă ....... p. 

1 - 10 kVA
1/1 - Tower

1,1 - 11 kVA
1/1 - Rack/Tower convertibil

15 - 120 kVA
3/1 & 3/3

160 - 300 kVA
3/3

10 - 120 kVA/kW
3/1 & 3/3 - până la 720 kW

160 - 800 kVA/kW
3/3 - până la 4 MVA

250 - 900 kVA
3/3 - cu transformator 

până la 5,4 MVA

1,5 - 24 kVA
1/1 & 3/1 

25 - 600 kVA/kW
3/3 - Soluţie complet modulară

până la 4 x 25 kW
Sistem UPS modular 

montat pe rack

până la 1,2 MVA/MW
Sistem UPS cu adevărat scalabil

10 - 20 kVA
3/1 & 3/3 - Tower

până la 4 x 25 kW
Sistem UPS modular 

montat pe rack
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Aplicaţii non-IT - prezentare generală a soluţiilor de electroalimentare pentru aplicaţii critice
Procese industriale și de fabricaţie / Infrastructuri de transport / Echipament medical / Sisteme de urgenţă

Arhitectură Produs Pagina 0.5 1 2 3 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1500 kVA

UPS industrial 
robust
pentru medii 
difi cile

MASTERYS IP+

p. 

p. 

UPS cu 
transformator

DELPHYS MP Elite p. 

DELPHYS MX p. 

Sisteme modulare 
de alimentare în 
curent continuu, 
pentru industrie

SHARYS IP p. 

Sisteme de 
electroalimentare 
centralizată 
pentru sisteme 
de urgenţă

EMergency CPSS p. 

Sisteme UPS fără 
transformator 
individuale, 
paralele și 
modulare

MASTERYS GP p.

DELPHYS GP p.

MODULYS GP p.

MODULYS RM GP p.

DELPHYS XTEND GP p.

Soluții pentru 
medii specifi ce

NETYS RT-M p. 

ITYS ES p. 

DELPHYS GP-S p. 

Aplicaţii IT
Prezentare generală a soluţiilor de alimentare 
pentru aplicaţii critice ......................................... p. 

Soluţii complementare ............................... p. 
Sisteme de stocare energie, sisteme de transfer static 
(STS-uri), comunicaţii și conectivitate, unitate de distribuţie 
a alimentării (Power Distribution Unit - PDU), soluţii pentru 
performanţă energetică

24/48/108/120 V, 15 la 200 A
Redresoare - până la 200 A

3 - 6 kVA
1/1

1,1 - 3 kVA
1/1 - pentru aplicaţii marine

1 - 3 kVA
1/1 - pentru posturi de transformare
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Aplicaţii non-IT - prezentare generală a soluţiilor de electroalimentare pentru aplicaţii critice
Procese industriale și de fabricaţie / Infrastructuri de transport / Echipament medical / Sisteme de urgenţă

Arhitectură Produs Pagina 0.5 1 2 3 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1500 kVA

UPS industrial 
robust
pentru medii 
difi cile

MASTERYS IP+

p. 

p. 

UPS cu 
transformator

DELPHYS MP Elite p. 

DELPHYS MX p. 

Sisteme modulare 
de alimentare în 
curent continuu, 
pentru industrie

SHARYS IP p. 

Sisteme de 
electroalimentare 
centralizată 
pentru sisteme 
de urgenţă

EMergency CPSS p. 

Sisteme UPS fără 
transformator 
individuale, 
paralele și 
modulare

MASTERYS GP p.

DELPHYS GP p.

MODULYS GP p.

MODULYS RM GP p.

DELPHYS XTEND GP p.

Soluții pentru 
medii specifi ce

NETYS RT-M p. 

ITYS ES p. 

DELPHYS GP-S p. 

Servicii profesionale și de mentenanţă ....... p. 

10 - 60 kVA
3/1

10 - 80 kVA
3/3

80 - 200 kVA
3/3 - până la 1,2 MVA

250 - 900 kVA
3/3 - până la 5,4 MVA

24/48/108/120 V, 15 la 200 A
Redresoare - până la 200 A

10 - 20 kVA
3/1

160 - 500 kVA
3/3 - pentru aplicaţii seismice

160 - 800 kVA/kW
3/3 - până la 4 MVA

10 - 120 kVA/kW
3/1 & 3/3 - până la 720 kW

25 - 600 kVA/kW
3/3 - Soluţie complet modulară

până la 4 x 25 kW
Sistem UPS modular 

montat pe rack

până la 1,2 MVA/MW
Sistem UPS cu adevărat scalabil

10 - 200 kVA
3/3
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Un producător independent
Avantajul unui specialist

S
Y

D
IV

 1
81

 B

De la înfiinţarea sa acum mai bine 
de 90 de ani, SOCOMEC continuă 
să proiecteze şi să fabrice în Europa 
produsele sale de bază. Soluţii 
speciale pentru misiunea sa principală: 
disponibilitatea, controlul şi siguranţa 
reţelelor electrice de joasă tensiune.

Fiind un producător independent, 
grupul urmăreşte inovarea continuă 
pentru îmbunătăţirea performanţelor 
energetice ale instalaţiilor electrice pentru 
infrastructură, precum şi pentru unităţi 
industriale şi comerciale.

De-a lungul istoriei sale, SOCOMEC a 
anticipat în mod constant schimbările de 
pe piaţă prin dezvoltarea de tehnologii de 
vârf, oferind soluţii adaptate la cerinţele 
clienţilor şi în deplină conformitate cu 
standardele internaţionale.

„Optimizarea performanţei sistemului 
dvs. pe toată durata sa de viaţă” - acesta 
este angajamentul asumat în fiecare zi 
de echipele SOCOMEC în toată lumea, 
oriunde s-ar afla afacerea dvs.

 innovative!
de platforme pentru 
testare

3.500 m2

Unul din laboratoarele 
independente de vârf în 
domeniul testării energiei 
din Europa

60.000
intervenţii la faţa 
locului pe an
Aproape 400 de experţi în 
domeniul punerii în funcţiune, 
auditului tehnic, consultanţei 
şi mentenanţei

din cifra de afaceri 
investită în cercetare 
şi dezvoltare

10 %

Întotdeauna cea mai nouă 
tehnologie, pentru produse 
inovatoare, de calitate ridicată

MADE IN

EUROPE
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Energia dvs., expertiza noastră

Cu gama sa de produse, soluţii şi servicii în 
continuă evoluţie, expertiza Socomec este 
recunoscută în domeniul tehnologiilor de 
ultimă generaţie utilizate pentru a asigura 
cea mai ridicată disponibilitate a alimentării 
cu energie electrică a instalaţiilor şi clădirilor 
critice, incluzând:
•  surse de alimentare neîntreruptibile statice 

(UPS) pentru energie de înaltă calitate fără 

distorsiuni şi întreruperi apărute la sursa de 
alimentare primară, 

•  comutatoare de surse statice de mare 
disponibilitate pentru transferul sarcinii pe o 
sursă de rezervă funcţională, 

•  monitorizarea permanentă a instalaţiilor 
electrice pentru a preveni defecţiunile şi a 
reduce pierderile operaţionale, 

•  stocarea de energie pentru asigurarea 
mixului corespunzător de energie al clădirilor 
şi stabilizarea reţelei de energie electrică.

Critical Power
Asigurarea disponibilităţii 
şi stocarea de energie de 
calitate ridicată

©
 D

at
ad

oc
k

Activă în domeniul comutării industriale de la 
înfiinţarea sa în 1922, Socomec este astăzi un 
lider de necontestat în domenul aparatajului 
de joasă tensiune, oferind soluţii expert care 
asigură:

•  izolarea şi întreruperea sub sarcină a celor 
mai solicitante aplicaţii, 

•  continuitatea alimentării cu energie a 
instalaţiilor electrice prin intermediul 
sistemelor de comutare manuale sau 
automate, 

•  protecţia persoanelor şi bunurilor prin 
intermediul soluţiilor bazate pe siguranţe 
fuzibile şi alte soluţii de specialitate.

Power Control & Safety
Gestionarea alimentării 
cu energie şi protejarea 
persoanelor şi instalaţiilor 

A
P

P
LI

 5
75

A

Socomec se angajează să ofere o gamă 
largă de servicii cu valoare adăugată 
pentru a asigura fiabilitatea şi optimizarea 
echipamentelor utilizatorilor finali:
•  operaţii de prevenire şi service pentru a 

reduce riscurile şi a îmbunătăţi eficienţa 
operaţiilor,

•  măsurarea şi analiza unei game largi 
de parametri electrici care conduc la 
recomandări pentru îmbunătăţirea calităţii 
energiei unităţii,

•  optimizarea costului total de exploatare 
şi suport pentru o tranziţie sigură în cazul 
migrării de la o generaţie veche la una nouă 
de echipamente.

•  consultanţă, punere în funcţiune şi instruire 
începând de la faza de inginerie de proiect şi 
până la achiziţia finală.

Expert Services
Energie disponibilă, sigură 
şi eficientă

A
P

P
LI

 7
60

A

Soluţiile Socomec, de la senzori de curent 
până la o gamă largă de pachete software 
scalabile inovatoare, sunt gestionate de 
experţi în performanţe energetice. Acestea 
îndeplinesc cerinţele critice ale managerilor 
de instalaţii şi operatorilor de clădiri 
comerciale, industriale şi ale autorităţilor 
locale pentru:

•  măsurarea consumului de energie, 
identificarea surselor de consum în exces 
şi ridicarea gradului de conştientizare a 
ocupanţilor cu privire la impactul acestora, 

•  limitarea energiei reactive şi evitarea 
penalităţilor tarifare asociate, 

•  utilizarea celor mai bune tarife disponibile, 
verificarea facturilor la utilităţi şi distribuirea 
cu acurateţe a facturilor de energie între 
consumatori, 

•  monitorizarea şi detectarea defectelor de 
izolaţie.

Energy Efficiency
Gestionarea performanţelor 
energetice ale clădirilor 

A
P

P
LI

 5
71

A
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Soluţii adaptate
pentru atingerea obiectivelor legate de alimentarea electrică

Conversia energiei în medii cu restricţii severe

NAVE MARITIME

NETYS RT-M
UPS

Redresor 
SHARYS IP

UPS şi alte 
produse 
personalizate

MODULYS RM GP
UPS modular montat 
în cabinet rack

Inversor de surse 
automat şi cu 
acţionare de la 
distanţă ATYS

Îndeplinirea cerinţelor de disponibilitate şi 
performanţă a energiei dumneavoastră

CENTRE DE DATE

Reducerea facturilor dvs. de energie şi dependenţa energetică

CLĂDIRI INTELIGENTE

Pachete 
software de 
GESTIONARE 
A ENERGIEI

Sistem de 
măsurare 
multi-circuit 
DIRIS Digiware

Convertor de 
energie şi sistem 
de stocare 
a energiei 
SUNSYS PCS²

Inversor de surse 
automat şi cu 
acţionare de la 
distanţă ATyS

Separatoare de 
sarcină INOSYS 
cu funcţie de 
declanşare

Garantarea performanţei, securităţii şi durabilităţii 
instalaţiilor dvs. fotovoltaice

ENERGIE REGENERABILĂ

SUNSYS PCS²
Sistem de 
conversie şi 
stocare a energiei

Cutie de 
conexiune a 
şirurilor de panouri 
fotovoltaice

Ajutorul dvs. pentru satisfacerea cerinţelor de energie

DISTRIBUŢIE PUBLICĂ ŞI REŢEA INTELIGENTĂ

Sistem de 
conversie şi 
stocare a energiei 
SUNSYS PCS²

Bară de 
alimentare cu 
tensiune joasă 
TIPI şi contor 
multifuncţional 
DIRIS

Unitate 
auxiliară cu 
inversor de 
surse ATyS

Separatoare de 
sarcină SIRCO şi 
SIDER

Sistem de 
măsurare 
multi-circuit 
DIRIS Digiware

Asigurarea continuităţii afacerii şi a siguranţei vizitatorilor

CENTRE COMERCIALE

Pachete 
software de 
GESTIONARE 
A ENERGIEI

Contor de 
energie 
COUNTIS E şi 
concentrator de 
impulsuri pentru 
diferite utilităţi

Inversor de surse 
modular automat 
şi cu acţionare 
de la distanţă 
ATyS M

EMERGENCY 
CPSS, alimentare 
securizată cu 
energie a sistemelor 
de urgenţă

Controlul şi siguranţa energiei  dumneavoastră

UPS 
DELPHYS MX

Contor de energie 
COUNTIS E şi contor 
multifuncţional 
DIRIS A (PMD)

Întreruptoare cu 
fuzibile FUSERBLOC

Garantarea siguranţei pacienţilor şi performanţei 
energetice a spitalului dumneavoastră

UNITĂŢI MEDICALE

UPS Green Power 
2.0

INDUSTRIA  GREA

Separatoare 
de sarcină 
SIRCO

MODULYS RM GP
UPS modular montat 
în cabinet rack

Inversor de surse 
automat şi cu 
acţionare de la 
distanţă ATYS

Îndeplinirea cerinţelor de disponibilitate şi 
performanţă a energiei dumneavoastră

CENTRE DE DATE

UPS MASTERYS 
IP+ Rail

Soluţie ATyS 
Bypass de tipul 
„zero probleme”

Contor 
multifuncţional 
DIRIS A 
(PMD)

Asigurarea continuităţii instalaţiilor dumneavoastră

TRANSPORT

Componente pentru 
cofret de distribuţie 
cu comutatoare cu 
fuzibile FUSERBLOC

Asigurarea competitivităţii unităţii dvs.

INDUSTRIE

Pachete 
software de 
GESTIONARE 
A ENERGIEI

UPS 
MASTERYS IP+ 
pentru medii 
industriale grele

Securizarea administrării instalaţiilor dvs. cu securitate 
ridicată şi a instalaţiilor cu riscuri seismice

CENTRALE ELECTRICE

Convertor 
PHASYS 
DC / AC

ridicată şi a instalaţiilor cu riscuri seismice

Redresor 
SHARYS IP

UPS şi alte 
produse 
personalizate

Controlul şi siguranţa energiei  dumneavoastră

Contor de energie 
COUNTIS E şi contor 
multifuncţional 
DIRIS A (PMD)

Întreruptoare cu 
fuzibile FUSERBLOC

Cofret de siguranţă cu 
întrerupător de sarcină 
pentru medii standard şi 
explozive

Inversor de surse 
automat şi cu 
acţionare de la 
distanţă ATyS

Garantarea siguranţei pacienţilor şi performanţei 
energetice a spitalului dumneavoastră

UNITĂŢI MEDICALE

UPS Green Power 
2.0

Sistem de 
măsurare multi-
circuit DIRIS 
Digiware

Sistem de măsurare 
multi-circuit 
DIRIS Digiware

INDUSTRIA  GREA

DELPHYS Xtend GP
Sistem UPS scalabil în 
timpul funcţionării

Sistem de 
măsurare 
multi-circuit 
DIRIS Digiware

Sistem de 
măsurare 
multi-circuit 
DIRIS Digiware

Separatoare 
de sarcină 
SIRCO
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Soluţii adaptate
pentru atingerea obiectivelor legate de alimentarea electrică

Conversia energiei în medii cu restricţii severe

NAVE MARITIME

NETYS RT-M
UPS

Redresor 
SHARYS IP

UPS şi alte 
produse 
personalizate

MODULYS RM GP
UPS modular montat 
în cabinet rack

Inversor de surse 
automat şi cu 
acţionare de la 
distanţă ATYS

Îndeplinirea cerinţelor de disponibilitate şi 
performanţă a energiei dumneavoastră

CENTRE DE DATE

Reducerea facturilor dvs. de energie şi dependenţa energetică

CLĂDIRI INTELIGENTE

Pachete 
software de 
GESTIONARE 
A ENERGIEI

Sistem de 
măsurare 
multi-circuit 
DIRIS Digiware

Convertor de 
energie şi sistem 
de stocare 
a energiei 
SUNSYS PCS²

Inversor de surse 
automat şi cu 
acţionare de la 
distanţă ATyS

Separatoare de 
sarcină INOSYS 
cu funcţie de 
declanşare

Garantarea performanţei, securităţii şi durabilităţii 
instalaţiilor dvs. fotovoltaice

ENERGIE REGENERABILĂ

SUNSYS PCS²
Sistem de 
conversie şi 
stocare a energiei

Cutie de 
conexiune a 
şirurilor de panouri 
fotovoltaice

Ajutorul dvs. pentru satisfacerea cerinţelor de energie

DISTRIBUŢIE PUBLICĂ ŞI REŢEA INTELIGENTĂ

Sistem de 
conversie şi 
stocare a energiei 
SUNSYS PCS²

Bară de 
alimentare cu 
tensiune joasă 
TIPI şi contor 
multifuncţional 
DIRIS

Unitate 
auxiliară cu 
inversor de 
surse ATyS

Separatoare de 
sarcină SIRCO şi 
SIDER

Sistem de 
măsurare 
multi-circuit 
DIRIS Digiware

Asigurarea continuităţii afacerii şi a siguranţei vizitatorilor

CENTRE COMERCIALE

Pachete 
software de 
GESTIONARE 
A ENERGIEI

Contor de 
energie 
COUNTIS E şi 
concentrator de 
impulsuri pentru 
diferite utilităţi

Inversor de surse 
modular automat 
şi cu acţionare 
de la distanţă 
ATyS M

EMERGENCY 
CPSS, alimentare 
securizată cu 
energie a sistemelor 
de urgenţă

Controlul şi siguranţa energiei  dumneavoastră

UPS 
DELPHYS MX

Contor de energie 
COUNTIS E şi contor 
multifuncţional 
DIRIS A (PMD)

Întreruptoare cu 
fuzibile FUSERBLOC

Garantarea siguranţei pacienţilor şi performanţei 
energetice a spitalului dumneavoastră

UNITĂŢI MEDICALE

UPS Green Power 
2.0

INDUSTRIA  GREA

Separatoare 
de sarcină 
SIRCO

MODULYS RM GP
UPS modular montat 
în cabinet rack

Inversor de surse 
automat şi cu 
acţionare de la 
distanţă ATYS

Îndeplinirea cerinţelor de disponibilitate şi 
performanţă a energiei dumneavoastră

CENTRE DE DATE

UPS MASTERYS 
IP+ Rail

Soluţie ATyS 
Bypass de tipul 
„zero probleme”

Contor 
multifuncţional 
DIRIS A 
(PMD)

Asigurarea continuităţii instalaţiilor dumneavoastră

TRANSPORT

Componente pentru 
cofret de distribuţie 
cu comutatoare cu 
fuzibile FUSERBLOC

Asigurarea competitivităţii unităţii dvs.

INDUSTRIE

Pachete 
software de 
GESTIONARE 
A ENERGIEI

UPS 
MASTERYS IP+ 
pentru medii 
industriale grele

Securizarea administrării instalaţiilor dvs. cu securitate 
ridicată şi a instalaţiilor cu riscuri seismice

CENTRALE ELECTRICE

Convertor 
PHASYS 
DC / AC

ridicată şi a instalaţiilor cu riscuri seismice

Redresor 
SHARYS IP

UPS şi alte 
produse 
personalizate

Controlul şi siguranţa energiei  dumneavoastră

Contor de energie 
COUNTIS E şi contor 
multifuncţional 
DIRIS A (PMD)

Întreruptoare cu 
fuzibile FUSERBLOC

Cofret de siguranţă cu 
întrerupător de sarcină 
pentru medii standard şi 
explozive

Inversor de surse 
automat şi cu 
acţionare de la 
distanţă ATyS

Garantarea siguranţei pacienţilor şi performanţei 
energetice a spitalului dumneavoastră

UNITĂŢI MEDICALE

UPS Green Power 
2.0

Sistem de 
măsurare multi-
circuit DIRIS 
Digiware

Sistem de măsurare 
multi-circuit 
DIRIS Digiware

INDUSTRIA  GREA

DELPHYS Xtend GP
Sistem UPS scalabil în 
timpul funcţionării

Sistem de 
măsurare 
multi-circuit 
DIRIS Digiware

Sistem de 
măsurare 
multi-circuit 
DIRIS Digiware

Separatoare 
de sarcină 
SIRCO
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 Unităţi industriale 

 Conformitate locală Produse 

 Condiţii de mediu 

Echipamentele critice necesită 
energie de înaltă calitate precum 
și alimentare cu energie fără 
întreruperi și fără probleme.
Sistemele noastre neîntreruptibile 
de energie (UPS), sistemele de 
transfer static (STS) și 
convertoarele DC/AC și AC/DC 
(invertoare și, respectiv, 
redresoare) includ cele mai 
complete game din lume și 
acoperă o gamă foarte largă de 
aplicaţii, pentru fiecare sector 
de activitate.

Soluţii care corespund cerinţelor
Având la bază resursele semnificative alocate 
cercetării și dezvoltării, oferta noastră de 
produse evoluează continuu ca urmare a 
contactului cu clienţii.
Produsele noastre și-au câștigat aprobarea de 
la cei mai pretenţioși utilizatori: operatorii de 
telecomunicaţii, industria navală etc.

Service orientat către clienţi
Reţeaua noastră extinsă de vânzare și post-
vânzare ne permite să fim întotdeauna la 
dispoziţia dvs. Clienţii și partenerii noștri 
recunosc calitatea produselor noastre 
și disponibilitatea acestora, precum și 
flexibilitatea și angajamentul nostru de a 
îndeplini cerinţele.

Pentru o alimentare cu energie 
de înaltă calitate
soluţii inovatoare de alimentare

Disponibilitate ridicată
Disponibilitatea energiei electrice reprezintă un 
factor strategic în domenii industriale precum 
telecomunicaţii, centre de prelucrare a datelor 
și procese industriale. Este de asemenea 
vitală pentru anumite aplicaţii din domeniul 
medical. În toate aceste sectoare, SOCOMEC 
vă oferă toate avantajele experienţei sale de 
45 de ani.

> Sisteme neîntreruptibile de alimentare cu energie (UPS)
> Sisteme de transfer static (STS-uri)
> Sisteme de stocare energie
> Redresoare industriale
> Convertoare DC / AC (invertoare)
> Software pentru comunicaţii și management
> Servicii profesionale și de mentenanţă

O organizaţie certificată

VALID FOR FRANCE VALID FOR ITALY

VALID FOR FRANCE VALID FOR ITALY

ISO 9001
FM 28237

ISO14001
EMS 553476

B U R E A U
V E R I T A S E2376 Gost (Russia) TLC (China)
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2003
Excelenţa serviciilor pentru clienţi

2004
Excelenţa serviciilor pentru clienţi

2006
Inovaţia produselor

2009
Strategia liniei de produse sisteme 
energetice și de alimentare 

2011
Inovaţia produselor

2013
Excelenţă în diferenţierea produselor

2014
Compania anului în domeniul UPS din Europa

2015
European UPS Technology Leadership Award

 Accentul pus pe service 
>  Consultanţă în fazele de proiectare

>  Organizaţie mondială CIM

>  Audituri și consultanţă

 Viziunea unui specialist 
>  Soluţii axate pe aplicaţiile clienţilor

>  Luarea în considerare a cerinţelor clienţilor

>  Personal experimentat

 Spiritul inovator
>  Tehnologii de ultimă generaţie

>  Lansare cu regularitate de soluţii noi

>  Produse și soluţii

 Expertiza unui producător 
>  Un angajament pentru calitate

>  Fabricaţie în sistemul LEAN

>  Cea mai mare fabrică de producţie UPS din Europa

4 niveluri de performanţă

Inovaţie continuă Cel mai bun 
producător 
din domeniu1968 

Primul UPS

1987
 Primul sistem de transfer static (STS)

1988
Tehnologie cu tranzistori (600 kVA)

1989
 IGBT și microprocesor

1990
Arhitectură paralelă distribuită

1994
Tehnologie fără transformator

1996
IGBT până la 800 kVA

1998
Digital Signal Processor (DSP)

2001
Primul UPS modular

2003
Redresoare IGBT până la 200 kVA

2004
Design nou pentru încărcarea bateriilor

2006
Sistem dinamic de stocare a energiei 
(Flywheel)

2008
UPS cu randament ridicat

2010
Cel mai compact UPS de 900 kVA

2012
Tehnologie pe 3 niveluri de mare putere

2014
Design „Forever Young” pentru 
UPS modular
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Soluţie green pentru reducerea consumului 
de energie şi a impactului asupra mediului
Produse mai bune pentru aplicaţii sustenabile

Codul de conduită al UE pentru centrele 
de date oferă o platformă care reuneşte 
părţile interesate din Europa pentru a discuta 
şi conveni acţiuni voluntare care vizează 
îmbunătățirea eficienţei energetice.

Acesta propune principii generale şi acţiuni 
concrete de urmat de toate părţile implicate 
în domeniul centrelor de date, care operează 
în UE, vizând utilizarea mai eficientă şi mai 
economică a energiei, fără a pune în pericol 
siguranţa şi continuitatea operaţională a 
serviciilor oferite de centrele de date.

Ca semnatar, Socomec s-a angajat 
să contribuie la creşterea gradului de 
conştientizare a problemelor de eficienţă 
energetică, să introducă şi să încurajeze 
utilizarea de produse de înaltă eficienţă şi să 
promoveze cele mai bune practici stabilite 
în codul de conduită. Socomec s-a angajat 
de asemenea să sprijine codul şi participanţii 
prin dezvoltarea de produse, informaţii, 
servicii, educaţie sau alte programe. 
De asemenea, utilizează codul pentru a 
dezvolta produse şi soluţii care să permită 
proprietarilor şi operatorilor de centre de date 
să răspundă aşteptărilor codului de conduită.

G
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M
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E
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77
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Soluţii UPS Green Power 2.0
de la 10 kVA/kW până la 1,2 MVA/MW

Codul de conduită pentru UPS-uri stabileşte 
principiile de bază care trebuie respectate 
de toate părţile implicate în sisteme de 
alimentare neîntreruptibile, care îşi desfăşoară 
activitatea în Comunitatea Europeană, în 
ceea ce priveşte echipamentele eficiente 
energetic. Se adresează producătorilor care 
sunt de acord să depună toate eforturile 
rezonabile pentru a îmbunătăţi eficienţa 
echipamentelor UPS.

Socomec este unul dintre primii producători 
care semnează acordul în mod voluntar. În 
acest sens, Socomec s-a angajat să facă 
investiţii semnificative în tehnologii inovatoare 
pentru proiectarea de UPS-uri cu eficienţă 
ridicată. Astăzi, suntem mândri să afirmăm că 
toate gamele noastre de produse depăşesc 
nivelurile cerute, ceea ce ne permite să 
oferim clienţilor noştri cele mai înalte niveluri 
de performanţă de pe piaţă.
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principiile de bază care trebuie respectate 
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alimentare neîntreruptibile, care îşi desfăşoară 
activitatea în Comunitatea Europeană, în 
ceea ce priveşte echipamentele eficiente 
energetic. Se adresează producătorilor care 
sunt de acord să depună toate eforturile 
rezonabile pentru a îmbunătăţi eficienţa 
echipamentelor UPS.

Socomec este unul dintre primii producători 
care semnează acordul în mod voluntar. În 
acest sens, Socomec s-a angajat să facă 
investiţii semnificative în tehnologii inovatoare 
pentru proiectarea de UPS-uri cu eficienţă 
ridicată. Astăzi, suntem mândri să afirmăm că 
toate gamele noastre de produse depăşesc 
nivelurile cerute, ceea ce ne permite să 
oferim clienţilor noştri cele mai înalte niveluri 
de performanţă de pe piaţă.

Fondată la Bruxelles în 2011, EUDCA este 
singura asociaţie non-profit la nivel european 
care reprezintă toate aspectele industriei, de 
la operatorii centrelor de date la utilizatorii, 
furnizorii, consultanţii şi producătorii centrelor 
de date. Este în DNA-ul EUDCA de a 
reprezenta asociaţiile naţionale, dar şi de a 
colabora cu acestea şi de a le promova, în 
scopul dezvoltării industriei.

EUDCA reprezintă „vocea şi urechile” industriei 
centrelor de date din Europa, lucrând pentru 
îmbunătăţirea înţelegerii de către autorităţile UE 
a importanţei şi poziţiei industriei, precum şi 
sprijinirea industriei la îmbunătăţirea celor mai 
bune practici ale sale.

Socomec a devenit membru al EUDCA 
în 2011, pentru a contribui la sprijinirea şi 
implementarea obiectivelor cheie de importanţă 
esenţială pentru dezvoltarea şi sănătatea 
viitoare a sectorului centrelor de date.

PEP Eco-passport®, este un program 
internaţional de referinţă pentru declaraţiile 
de mediu cu privire la produsele din industria 
electrică, electronică şi de încălzire/răcire. 
Socomec s-a implicat mai bine de 5 ani în 
asociaţia PEP Eco-passport. Compania este 
implicată în mod activ în internaţionalizarea 
programului PEP Eco-passport şi de 
asemenea în iniţiativa PEF europeană (Product 

Environmental Footprint), care are ca scop 
oferirea unui cadru de lucru declaraţiilor 
de mediu pentru UPS-uri prin intermediul 
regulamentelor armonizate pe plan european. 

Gamele de produse UPS Socomec deţin 
un PEP Eco-passport, aşa cum este cazul 
de exemplu cu gama noastră de UPS-uri 
Green Power 2.0.

Socomec este membru al asociaţiei TGG, 
un consorţiu global dedicat dezvoltării şi 
promovării eficienţei energetice a centrelor de 
date. Green Grid funcţionează cu utilizatori 
finali, furnizori de tehnologie şi guverne din 
întreaga lume, pentru a crea standarde de 
utilizare mai eficientă a energiei în centrele de 
date. Membrii săi lucrează la îmbunătăţirea 
eficienţei resurselor IT şi centrelor de date din 
toată lumea. 

Green Grid oferă expertiza centrelor de date 
la care apelează guvernele pentru o bună 
cunoaştere şi recomandări, punând în mişcare 
influenţa combinată a unui organism divers 
alcătuit din lideri ai industriei ICT. Dinamica 
de compatibilitate şi interschimbabilitate 
a produselor şi tehnologiilor specifică 
consorţiului, creează un mediu bogat, de 
colaborare între colegi, competitori şi experţi 
în domeniu, care lucrează strâns împreună 
pentru a promova misiunea organizaţiei. 
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Soluţii de alimentare 
pentru aplicaţii critice

SOLUŢII PENTRU APLICAŢII IT
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NETYS PL  ...........................................................................................................................................................................  

NETYS PE  ...........................................................................................................................................................................
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p. 
p. 
p. 
p. 
p.

UPS convertibil 19” Rack & Rack/Tower
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NETYS PR  Rack 1U .........................................................................................................................................................
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p.  
p.  
p. 

UPS individuale şi 1+1
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p. 
p. 
p. 

Sisteme UPS individuale şi paralele

MASTERYS GP  ................................................................................................................................................................
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p.  
p.  
p. 

Sisteme UPS modulare şi scalabile
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MODULYS GP  ................................................................................................................................................................

MODULYS RM GP  .......................................................................................................................................................

p. 
p. 
p.
p.

SOLUŢII PENTRU APLICAŢII NON-IT

UPS industrial robust pentru condiţii dificile de funcţionare

MASTERYS IP+  ............................................................................................................................................................... p. 

UPS cu transformator

DELPHYS MP elite  .......................................................................................................................................................

DELPHYS MX  ..................................................................................................................................................................
p. 
p. 

Sisteme modulare de alimentare în curent continuu, pentru industrie

SHARYS IP  ........................................................................................................................................................................ p. 
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EMergency CPSS   .......................................................................................................................................................... p. 
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O soluţie inovatoare şi un 
design superior
 • �Protecţie�compactă�şi�practică�a�alimentării,�
uşor�de�conectat,�ce�include�un�număr�mare�
de�prize�pentru�calculatoare�şi�periferice�IT�
în�medii�specifice�birourilor�mici�şi�de�acasă,�
facilitând�o�conectare�şi�cablare�simplă.

 •  Design�modern,�potrivit�pentru�poziţionarea�
pe/sub�birou�sau�pentru�instalări�pe�podea.

 • �Port�USB�complementar�în�partea�de�sus,�
pentru�reîncărcarea�dispozitivelor�mobile�
(de exemplu�telefoane,�MP3,�etc.).

Protecţie adaptată pentru a face 
faţă tuturor cerinţelor dvs.
 • �6�prize�de�ieşire�(standard�britanic,�francez�
sau�german/italian)�pentru�distribuţie�uşoară,�
direct�la�aplicaţiile�dvs.:
-��4�prize�protejate�împotriva�întreruperilor�de�
alimentare�şi�supratensiunilor,�destinate�
aplicaţiilor�dvs.�cele�mai�sensibile�(sisteme�
desktop�profesionale,�staţii�de�lucru�şi�
monitoare).�Timpul�de�back-up�(până�la�
30 de�minute)�permite�salvarea�activităţilor�
şi�configuraţiilor�standard�de�pe�PC.
-��2�prize�protejate�împotriva�supratensiunilor�
pentru�utilizarea�cu�aplicaţii�mai�puţin�
critice�şi�consumatori�cu�consum�ridicat�
(de exemplu�imprimante�laser).

Uşor de utilizat
 • �Modul�de�funcţionare�indicat�prin�intermediul�
indicaţiilor�luminoase�cu�LED.

 • �Întreţinere�şi�înlocuire�uşoară�a�bateriei.
 • �Cablu�de�intrare�la�reţea�integrat�în�lateral,�
ce�permite�utilizarea�tuturor�celor�şase�prize.

Soluţia pentru 

>  PC: Monitoare LCD sau CRT, 
scanere, imprimante etc.

> Case de marcat
> Terminale interactive

Tehnologie

> VFD „offline”

G
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NETYS PL
600 VA

NETYS PL
800 VA

Certificări

RoHS
COMPLIANT

NETYS PL
Protecţie uşor de utilizat cu prize de ieşire multiple
600�şi�800�VA

NETYS PL 
UPS monofazat

600 şi 800 VA

Date�tehnice

NETYS PL
Sn 600 VA 800 VA
Pn 360 W 480 W
Putere (ramura protejată la 
supratensiune tranzitorie) 1200 VA

Intrare / ieșire 1/1
INTRARE
Tensiune nominală 230 V
Toleranţa tensiunii 180 ÷ 270 V
Frecvenţa nominală 50/60 Hz cu selecţie automată
Conexiune la reţeaua de 
alimentare cu energie Cablu cu ștecher

IEȘIRE
Tensiune nominală 230 V ±10%
Frecvenţa nominală 50/60 Hz ±1%
Formă de undă Undă în trepte
Protecţie Suprasarcină, descărcare semnificativă și scurtcircuit
Prize 4 prize pentru protecţia UPS și la supratensiuni tranzitorii, 2 prize pentru protecţia la supratensiuni tranzitorii
Standard prize Britanic, francez sau german/italian

BATERII
Tip Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric fără întreţinere, cu durată de viaţă estimată 3 – 5 ani
Autonomie(1) 15 min 20 min

COMUNICAŢII
Interfeţe USB
Software de comunicaţie locală Local View

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 220 x 220 x 123 mm
Greutate 3,6 kg 4,1 kg
Culoare Negru Alb

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Declaraţie de conformitate a 
produsului CE, RCM (E2376)

(1) PC + monitor LCD 17”.

Caracteristici�electrice�standard

 • �Port�USB�pentru�încărcarea�dispozitivelor�
mobile

Caracteristici�de�comunicaţie�
standard

 • �LOCAL�VIEW:�soluţia�ideală�punct�la�punct�
de�monitorizare�şi�închidere�UPS�pentru�
sistemele�de�operare�Windows®,�Linux�şi�
Mac�OS�X®.

1. Prize�de�ieşire�filtrate
2. Prize�de�ieşire�invertor
3. LED
4. Buton�Pornit/Oprit
5.  Port�USB�pentru�încărcarea�dispozitivelor�
mobile

6. Siguranţă
7. Port�serial�USB
8. Cablu�de�intrare�reţea�de�alimentare

N
E
TY
S
�0
28
�A

Priză�
franceză

N
E
TY
S
�0
27
�A

Priză�germană/
italiană

N
E
TY
S
�0
33
�A

Priză�
britanică

Tipuri�de�prizeConexiuni
1
2

6

3

7
8

4
5

N
E
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S
�1
35
�B

N
E
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S
�1
50
�B

18 Catalog General 2016-2017



U
P

S
 m

o
no

fa
za

t

O soluţie inovatoare şi un 
design superior
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alimentare�şi�supratensiunilor,�destinate�
aplicaţiilor�dvs.�cele�mai�sensibile�(sisteme�
desktop�profesionale,�staţii�de�lucru�şi�
monitoare).�Timpul�de�back-up�(până�la�
30 de�minute)�permite�salvarea�activităţilor�
şi�configuraţiilor�standard�de�pe�PC.
-��2�prize�protejate�împotriva�supratensiunilor�
pentru�utilizarea�cu�aplicaţii�mai�puţin�
critice�şi�consumatori�cu�consum�ridicat�
(de exemplu�imprimante�laser).

Uşor de utilizat
 • �Modul�de�funcţionare�indicat�prin�intermediul�
indicaţiilor�luminoase�cu�LED.

 • �Întreţinere�şi�înlocuire�uşoară�a�bateriei.
 • �Cablu�de�intrare�la�reţea�integrat�în�lateral,�
ce�permite�utilizarea�tuturor�celor�şase�prize.

Soluţia pentru 

>  PC: Monitoare LCD sau CRT, 
scanere, imprimante etc.

> Case de marcat
> Terminale interactive

Tehnologie

> VFD „offline”
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NETYS PL
600 VA

NETYS PL
800 VA

Certificări

RoHS
COMPLIANT

NETYS PL
Protecţie uşor de utilizat cu prize de ieşire multiple
600�şi�800�VA

NETYS PL 
UPS monofazat

600 şi 800 VA

Date�tehnice

NETYS PL
Sn 600 VA 800 VA
Pn 360 W 480 W
Putere (ramura protejată la 
supratensiune tranzitorie) 1200 VA

Intrare / ieșire 1/1
INTRARE
Tensiune nominală 230 V
Toleranţa tensiunii 180 ÷ 270 V
Frecvenţa nominală 50/60 Hz cu selecţie automată
Conexiune la reţeaua de 
alimentare cu energie Cablu cu ștecher

IEȘIRE
Tensiune nominală 230 V ±10%
Frecvenţa nominală 50/60 Hz ±1%
Formă de undă Undă în trepte
Protecţie Suprasarcină, descărcare semnificativă și scurtcircuit
Prize 4 prize pentru protecţia UPS și la supratensiuni tranzitorii, 2 prize pentru protecţia la supratensiuni tranzitorii
Standard prize Britanic, francez sau german/italian

BATERII
Tip Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric fără întreţinere, cu durată de viaţă estimată 3 – 5 ani
Autonomie(1) 15 min 20 min

COMUNICAŢII
Interfeţe USB
Software de comunicaţie locală Local View

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 220 x 220 x 123 mm
Greutate 3,6 kg 4,1 kg
Culoare Negru Alb

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Declaraţie de conformitate a 
produsului CE, RCM (E2376)

(1) PC + monitor LCD 17”.

Caracteristici�electrice�standard

 • �Port�USB�pentru�încărcarea�dispozitivelor�
mobile

Caracteristici�de�comunicaţie�
standard

 • �LOCAL�VIEW:�soluţia�ideală�punct�la�punct�
de�monitorizare�şi�închidere�UPS�pentru�
sistemele�de�operare�Windows®,�Linux�şi�
Mac�OS�X®.

1. Prize�de�ieşire�filtrate
2. Prize�de�ieşire�invertor
3. LED
4. Buton�Pornit/Oprit
5.  Port�USB�pentru�încărcarea�dispozitivelor�
mobile

6. Siguranţă
7. Port�serial�USB
8. Cablu�de�intrare�reţea�de�alimentare

N
E
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S
�0
28
�A

Priză�
franceză

N
E
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�0
27
�A

Priză�germană/
italiană

N
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�A

Priză�
britanică

Tipuri�de�prizeConexiuni
1
2

6

3
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8

4
5
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Protecţie ideală şi rentabilă 
pentru aplicaţii SOHO 
(Small Office Home Office) 
sau POS (Point Of Sales)
 • �Adaptare�pentru�protecţia�echipamentelor�IT�
acasă,�la�birou�şi�în�medii�de�retail.

 • �O�gamă�completă�de�şase�modele,�
pentru�adaptarea�puterii�la�consumul�
echipamentelor�sau�la�autonomia�necesară.

Uşor de utilizat
 • �Panoul�de�comandă�cu�pictograme�grafice�
cu�LCD�/�LED-uri�permite�monitorizarea�cu�
uşurinţă�a�modului�de�funcţionare.

O soluţie pentru întreruperile 
alimentării cu energie şi 
fluctuaţiile de tensiune
 • �Funcţia�integrată�AVR�(Automatic�Voltage�
Regulation�-�Reglarea�automată�a�tensiunii)�
stabilizează�tensiunea�de�ieşire�şi�evită�
comutarea�în�modul�baterie,�economisind�
astfel�bateria�pentru�cazuri�de�întreruperi�
critice�ale�alimentării.

Conexiune simplificată
 • �Câteva�prize�IEC�320�(standard�IT)�
simplifică�conectivitatea�la�calculator�şi�la�
echipamentele�periferice�IT.

Protecţie pentru linia dvs. 
de date
 • �Protecţie�NTP�integrată�pentru�conexiune�
LAN/ADSL�împotriva�riscului�de�
supratensiune�pe�linia�de�date.

NETYS PE
Protecţie practică şi rentabilă 
de�la�600�la�2000�VA

Soluţia pentru 

>  CAD, staţii de lucru grafice
>  Staţii de lucru multimedia şi 

periferice
>  Ecrane şi monitoare LCD
>  Echipamente tip POS 

(Point Of Sales)

Tehnologie

>  VI cu tehnologia „line interactive” 
cu AVR, undă în trepte

G
A
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M
E
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NETYS PE
600 / 650 / 850 VA

NETYS PE
1000 VA NETYS PE

1500 / 2000 VA

Certificări

RoHS
COMPLIANT

NETYS PE 
UPS monofazat 
600 la 2000 VA

NETYS PE
Protecţie practică şi rentabilă 
de�la�600�la�2000�VA

Date�tehnice

NETYS PE
Sn 600 VA 650 VA 850 VA 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Pn 360 W 360 W 480 W 600 W 900 W 1200 W
Intrare / ieșire 1/1

INTRARE
Tensiune nominală 230 V
Toleranţa tensiunii 170 - 280 V
Frecvenţa nominală 50/60 Hz cu selecţie automată
Conexiune la reţeaua de 
alimentare cu energie Priză IEC320

IEȘIRE

Reglarea automată a tensiunii (AVR) • • • • • •

Tensiune nominală 230 V ±10%
Frecvenţa nominală 50/60 Hz ±1%
Formă de undă Undă în trepte
Protecţie Suprasarcină, descărcare semnificativă și scurtcircuit
Conexiuni 4 x IEC 320 (C13)(1) 6 x IEC 320 (C13)(1)

BATERII
Tip Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric fără întreţinere, cu durată de viaţă estimată 3 – 5 ani
Autonomie(2) 15 min 15 min 20 min 45 min 55 min 60 min

COMUNICAŢII
Interfeţe - USB
Software de comunicaţie locală - Local View
Protecţie a liniei de date - Protecţie la supratensiune a liniei de date

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 100 x 290 x 145 mm 145 x 345 x 165 mm 145 x 390 x 205 mm
Greutate 5,0 kg 5,2 kg 6,0 kg 9,7 kg 11,2 kg 12 kg

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Declaraţie de conformitate a 
produsului CE, RCM (E2376)

(1) Prize standard australiene la modelele Netys PE, special pentru Australia.
(2) PC + monitor LCD 17”.

Caracteristici�de�comunicaţie�
standard

 • �LOCAL�VIEW:�soluţia�ideală�punct�la�punct�
de�monitorizare�şi�închidere�UPS�pentru�
sistemele�de�operare�Windows®,�Linux�şi�
Mac�OS�X®.

600�/�650�/�850�VA

Panoul�de�comandă

1. Alarmă
2. Funcţionare�pe�baterie
3. Funcţionare�normală
4. Pornit�/�Oprit
5. Sarcină�prezentă
6. Nivelul�sarcinii�(5�trepte)

7. Alarmă�generală
8. Defecţiune�baterie�/�Înlocuiţi�bateria
9. Suprasarcină
10. Capacitatea�bateriei
11. Mod�normal�/�Mod�baterie�(intermitent)
12. Funcţia�de�reglare�automată�a�tensiunii�activă
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3

4

1
2

N
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4

7
6
5

9
8

10

12

1000�/�1500�/�2000�VA

Conexiuni

1. Port�serial�USB
2. Protecţie�la�supratensiune�a�liniei�de�date
3. Prize�de�ieşire�UPS
4. Priză�de�intrare�şi�siguranţă
5. Ventilator�/�orificii�de�aer

600�/�650�/�850�VA

1000�VA

1500�/�2000�VA
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4
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2
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Protecţie ideală şi rentabilă 
pentru aplicaţii SOHO 
(Small Office Home Office) 
sau POS (Point Of Sales)
 • �Adaptare�pentru�protecţia�echipamentelor�IT�
acasă,�la�birou�şi�în�medii�de�retail.

 • �O�gamă�completă�de�şase�modele,�
pentru�adaptarea�puterii�la�consumul�
echipamentelor�sau�la�autonomia�necesară.

Uşor de utilizat
 • �Panoul�de�comandă�cu�pictograme�grafice�
cu�LCD�/�LED-uri�permite�monitorizarea�cu�
uşurinţă�a�modului�de�funcţionare.

O soluţie pentru întreruperile 
alimentării cu energie şi 
fluctuaţiile de tensiune
 • �Funcţia�integrată�AVR�(Automatic�Voltage�
Regulation�-�Reglarea�automată�a�tensiunii)�
stabilizează�tensiunea�de�ieşire�şi�evită�
comutarea�în�modul�baterie,�economisind�
astfel�bateria�pentru�cazuri�de�întreruperi�
critice�ale�alimentării.

Conexiune simplificată
 • �Câteva�prize�IEC�320�(standard�IT)�
simplifică�conectivitatea�la�calculator�şi�la�
echipamentele�periferice�IT.

Protecţie pentru linia dvs. 
de date
 • �Protecţie�NTP�integrată�pentru�conexiune�
LAN/ADSL�împotriva�riscului�de�
supratensiune�pe�linia�de�date.

NETYS PE
Protecţie practică şi rentabilă 
de�la�600�la�2000�VA

Soluţia pentru 

>  CAD, staţii de lucru grafice
>  Staţii de lucru multimedia şi 

periferice
>  Ecrane şi monitoare LCD
>  Echipamente tip POS 

(Point Of Sales)

Tehnologie

>  VI cu tehnologia „line interactive” 
cu AVR, undă în trepte

G
A
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M
E
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NETYS PE
600 / 650 / 850 VA

NETYS PE
1000 VA NETYS PE

1500 / 2000 VA

Certificări

RoHS
COMPLIANT

NETYS PE 
UPS monofazat 
600 la 2000 VA

NETYS PE
Protecţie practică şi rentabilă 
de�la�600�la�2000�VA

Date�tehnice

NETYS PE
Sn 600 VA 650 VA 850 VA 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Pn 360 W 360 W 480 W 600 W 900 W 1200 W
Intrare / ieșire 1/1

INTRARE
Tensiune nominală 230 V
Toleranţa tensiunii 170 - 280 V
Frecvenţa nominală 50/60 Hz cu selecţie automată
Conexiune la reţeaua de 
alimentare cu energie Priză IEC320

IEȘIRE

Reglarea automată a tensiunii (AVR) • • • • • •

Tensiune nominală 230 V ±10%
Frecvenţa nominală 50/60 Hz ±1%
Formă de undă Undă în trepte
Protecţie Suprasarcină, descărcare semnificativă și scurtcircuit
Conexiuni 4 x IEC 320 (C13)(1) 6 x IEC 320 (C13)(1)

BATERII
Tip Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric fără întreţinere, cu durată de viaţă estimată 3 – 5 ani
Autonomie(2) 15 min 15 min 20 min 45 min 55 min 60 min

COMUNICAŢII
Interfeţe - USB
Software de comunicaţie locală - Local View
Protecţie a liniei de date - Protecţie la supratensiune a liniei de date

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 100 x 290 x 145 mm 145 x 345 x 165 mm 145 x 390 x 205 mm
Greutate 5,0 kg 5,2 kg 6,0 kg 9,7 kg 11,2 kg 12 kg

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Declaraţie de conformitate a 
produsului CE, RCM (E2376)

(1) Prize standard australiene la modelele Netys PE, special pentru Australia.
(2) PC + monitor LCD 17”.

Caracteristici�de�comunicaţie�
standard

 • �LOCAL�VIEW:�soluţia�ideală�punct�la�punct�
de�monitorizare�şi�închidere�UPS�pentru�
sistemele�de�operare�Windows®,�Linux�şi�
Mac�OS�X®.

600�/�650�/�850�VA

Panoul�de�comandă

1. Alarmă
2. Funcţionare�pe�baterie
3. Funcţionare�normală
4. Pornit�/�Oprit
5. Sarcină�prezentă
6. Nivelul�sarcinii�(5�trepte)

7. Alarmă�generală
8. Defecţiune�baterie�/�Înlocuiţi�bateria
9. Suprasarcină
10. Capacitatea�bateriei
11. Mod�normal�/�Mod�baterie�(intermitent)
12. Funcţia�de�reglare�automată�a�tensiunii�activă
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1000�/�1500�/�2000�VA

Conexiuni

1. Port�serial�USB
2. Protecţie�la�supratensiune�a�liniei�de�date
3. Prize�de�ieşire�UPS
4. Priză�de�intrare�şi�siguranţă
5. Ventilator�/�orificii�de�aer

600�/�650�/�850�VA

1000�VA

1500�/�2000�VA
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NETYS PR
Protecţie fiabilă cu economie de spaţiu
de la 1000 la 2000 VA – Mini Tower

Soluţia pentru 

>  Echipamente profesionale 
şi IT

>  Servere şi echipamente de reţea
>  Staţii de lucru CAD / grafice 

cu monitoare şi periferice
>  Sisteme de comandă

Tehnologie

>  VI cu tehnologia „line interactive” 
cu AVR, undă sinusoidală

G
A

M
M

E
 2

58
 A

NETYS PR
1000 VA NETYS PR

1500 / 2000 VA

UPS line-interactive profesional
 • �Soluţia�ideală�pentru�protecţia�serverelor�
mici�şi�a�staţiilor�de�lucru�CAD�sau�a�
staţiilor grafice.

 • �Asigură�continuitatea�funcţionării�aplicaţiilor�
critice.

 • �Proiectat�pentru�aplicaţii�profesionale:�
tehnologia�cu�invertor�sinusoidal�asigură�
compatibilitate�deplină�cu�orice�fel�de�
sarcină�şi�sursă�de�alimentare.

 • �Carcasă�miniturn,�pentru�a�încăpea�cu�
uşurinţă�aproape�de�sarcina�IT�ce�trebuie�
alimentată�şi�protejată.

O soluţie pentru întreruperile 
alimentării cu energie şi 
fluctuaţiile de tensiune
 • �Funcţia�integrată�AVR�(Automatic�Voltage�
Regulation�-�Reglarea�automată�a�tensiunii)�
stabilizează�tensiunea�de�ieşire�şi�evită�
comutarea�în�modul�baterie,�economisind�
astfel�bateria�pentru�cazuri�de�întreruperi�
critice�ale�alimentării.

Uşor de utilizat
 • �Panoul�de�comandă�cu�pictograme�grafice�
LCD�permite�monitorizarea�cu�uşurinţă�a�
modului�de�funcţionare.

Conexiune simplificată
 • �Câteva�prize�IEC�320�(standard�IT)�
simplifică�conectivitatea�la�calculator�şi�
la echipamentele�periferice�IT.

Protecţie pentru linia dvs. 
de date
 • �Protecţie�NTP�integrată�pentru�conexiune�
LAN/ADSL�împotriva�riscului�de�
supratensiune�pe�linia�de�date.

Certificări

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
UPS monofazat 

de la 1000 la 2000 VA – Mini Tower

Date�tehnice

NETYS PR Mini Tower
Sn 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Pn 700 W 1050 W 1400 W
Intrare / ieșire 1/1

INTRARE
Tensiune nominală 230 V
Toleranţa tensiunii 170 - 280 V
Frecvenţa nominală 50/60 Hz cu selecţie automată
Conexiune la reţeaua de 
alimentare cu energie Priză IEC320

IEȘIRE
Reglarea automată a tensiunii (AVR) • • •
Tensiune nominală 230 V ±10%
Frecvenţa nominală 50/60 Hz ±1%
Formă de undă Sinusoidală
Protecţie Suprasarcină, descărcare semnificativă și scurtcircuit
Conexiuni 4 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 (C13)

BATERII
Tip Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric fără întreţinere, cu durată de viaţă estimată 3 – 5 ani
Autonomie(1) 45 min 55 min 60 min

COMUNICAŢII
Interfeţe USB
Software de comunicaţie locală Local View
Protecţie a liniei de date Protecţie la supratensiune a liniei de date

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 145 x 345 x 165 mm 145 x 390 x 205 mm
Greutate 9,2 kg 12,3 kg 13,2 kg

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Declaraţie de conformitate a 
produsului CE, RCM (E2376)

(1) PC + monitor LCD 17”.

Caracteristici�de�comunicaţie�
standard

 • �LOCAL�VIEW:�soluţia�ideală�punct�la�punct�
de�monitorizare�şi�închidere�UPS�pentru�
sistemele�de�operare�Windows®,�Linux�şi�
Mac�OS�X®.

Conexiuni Panoul�de�comandă

1. Port�serial�USB
2. Protecţie�la�supratensiune�a�liniei�de�date
3. Prize�de�ieşire�UPS

4. Priză�de�intrare�şi�siguranţă
5. Ventilator�/�orificii�de�aer

1. Pornit�/�Oprit
2. Sarcină�prezentă
3. Nivelul�sarcinii�(5�trepte)
4. Alarmă�generală
5. Defecţiune�baterie�/�Înlocuiţi�bateria
6. Suprasarcină
7. Capacitatea�bateriei
8. Mod�normal�/�Mod�baterie�(intermitent)
9. Funcţia�de�reglare�automată�a�tensiunii�activă
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NETYS PR
Protecţie fiabilă cu economie de spaţiu
de la 1000 la 2000 VA – Mini Tower

Soluţia pentru 

>  Echipamente profesionale 
şi IT

>  Servere şi echipamente de reţea
>  Staţii de lucru CAD / grafice 

cu monitoare şi periferice
>  Sisteme de comandă

Tehnologie

>  VI cu tehnologia „line interactive” 
cu AVR, undă sinusoidală
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NETYS PR
1000 VA NETYS PR

1500 / 2000 VA

UPS line-interactive profesional
 • �Soluţia�ideală�pentru�protecţia�serverelor�
mici�şi�a�staţiilor�de�lucru�CAD�sau�a�
staţiilor grafice.

 • �Asigură�continuitatea�funcţionării�aplicaţiilor�
critice.

 • �Proiectat�pentru�aplicaţii�profesionale:�
tehnologia�cu�invertor�sinusoidal�asigură�
compatibilitate�deplină�cu�orice�fel�de�
sarcină�şi�sursă�de�alimentare.

 • �Carcasă�miniturn,�pentru�a�încăpea�cu�
uşurinţă�aproape�de�sarcina�IT�ce�trebuie�
alimentată�şi�protejată.

O soluţie pentru întreruperile 
alimentării cu energie şi 
fluctuaţiile de tensiune
 • �Funcţia�integrată�AVR�(Automatic�Voltage�
Regulation�-�Reglarea�automată�a�tensiunii)�
stabilizează�tensiunea�de�ieşire�şi�evită�
comutarea�în�modul�baterie,�economisind�
astfel�bateria�pentru�cazuri�de�întreruperi�
critice�ale�alimentării.

Uşor de utilizat
 • �Panoul�de�comandă�cu�pictograme�grafice�
LCD�permite�monitorizarea�cu�uşurinţă�a�
modului�de�funcţionare.

Conexiune simplificată
 • �Câteva�prize�IEC�320�(standard�IT)�
simplifică�conectivitatea�la�calculator�şi�
la echipamentele�periferice�IT.

Protecţie pentru linia dvs. 
de date
 • �Protecţie�NTP�integrată�pentru�conexiune�
LAN/ADSL�împotriva�riscului�de�
supratensiune�pe�linia�de�date.

Certificări

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
UPS monofazat 

de la 1000 la 2000 VA – Mini Tower

Date�tehnice

NETYS PR Mini Tower
Sn 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Pn 700 W 1050 W 1400 W
Intrare / ieșire 1/1

INTRARE
Tensiune nominală 230 V
Toleranţa tensiunii 170 - 280 V
Frecvenţa nominală 50/60 Hz cu selecţie automată
Conexiune la reţeaua de 
alimentare cu energie Priză IEC320

IEȘIRE
Reglarea automată a tensiunii (AVR) • • •
Tensiune nominală 230 V ±10%
Frecvenţa nominală 50/60 Hz ±1%
Formă de undă Sinusoidală
Protecţie Suprasarcină, descărcare semnificativă și scurtcircuit
Conexiuni 4 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 (C13)

BATERII
Tip Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric fără întreţinere, cu durată de viaţă estimată 3 – 5 ani
Autonomie(1) 45 min 55 min 60 min

COMUNICAŢII
Interfeţe USB
Software de comunicaţie locală Local View
Protecţie a liniei de date Protecţie la supratensiune a liniei de date

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 145 x 345 x 165 mm 145 x 390 x 205 mm
Greutate 9,2 kg 12,3 kg 13,2 kg

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Declaraţie de conformitate a 
produsului CE, RCM (E2376)

(1) PC + monitor LCD 17”.

Caracteristici�de�comunicaţie�
standard

 • �LOCAL�VIEW:�soluţia�ideală�punct�la�punct�
de�monitorizare�şi�închidere�UPS�pentru�
sistemele�de�operare�Windows®,�Linux�şi�
Mac�OS�X®.

Conexiuni Panoul�de�comandă

1. Port�serial�USB
2. Protecţie�la�supratensiune�a�liniei�de�date
3. Prize�de�ieşire�UPS

4. Priză�de�intrare�şi�siguranţă
5. Ventilator�/�orificii�de�aer

1. Pornit�/�Oprit
2. Sarcină�prezentă
3. Nivelul�sarcinii�(5�trepte)
4. Alarmă�generală
5. Defecţiune�baterie�/�Înlocuiţi�bateria
6. Suprasarcină
7. Capacitatea�bateriei
8. Mod�normal�/�Mod�baterie�(intermitent)
9. Funcţia�de�reglare�automată�a�tensiunii�activă
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NETYS PR
Protecţie cu performanţe ridicate, în variantă rack sau tower
de la 1700 la 3300 VA – Rack/Tower

Soluţia pentru 

>  Echipamente profesionale 
şi IT

>  Servere şi echipamente de reţea
>  Staţii de lucru CAD / grafice 

cu monitoare şi periferice
>  Sisteme de comandă

Tehnologie

>  VI cu tehnologia „line interactive” 
cu AVR, undă sinusoidalăG
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O soluţie sigură si profesională 
de continuitate a alimentării
 • �Soluţia�ideală�pentru�protejarea�serverelor�
mici,�a�echipamentelor�de�reţea�şi�
echipamentelor�periferice.

 • �Asigură�continuitatea�funcţionării�
aplicaţiilor critice.

 • �Proiectat�pentru�aplicaţii�profesionale:�
tehnologia�cu�invertor�sinusoidal�asigură�
compatibilitate�deplină�cu�orice�fel�de�
sarcină�şi�sursă�de�alimentare.

Adaptate pentru reţelistică IT
 • �Opţiunea�de�conversie�tower�/�rack�ce�
economiseşte�spaţiu�şi�timp�înseamnă�că�
se�poate�instala�uşor�în�modul�tower�sau�în�
interiorul�cabinetelor�rack�standard�de�19",�
în�funcţie�de�cerinţele�utilizatorului.

Simplu de instalat
 • Nu�este�necesară�nicio�configurare�la�
prima pornire.

 • �Dimensiuni�compacte�(2U/89�mm)�pentru�
instalarea�în�cabinete�rack.

 • �Design�atractiv�pentru�instalare�la�vedere�
în birouri.

 • �Port�USB�şi�protocol�HID�ca�standard�
pentru�interfaţare�directă�cu�sisteme�
Windows®,�fără�a�fi�nevoie�de�un�specialist�
suplimentar�în�domeniul�software.

Protecţie pentru linia dvs. 
de date
 • �Protecţie�NTP�integrată�pentru�conexiune�
LAN/ADSL�împotriva�riscului�de�
supratensiune�pe�linia�de�date.

Răspunde nevoilor practice
 • �Module�opţionale�pentru�extensia�bateriilor�
(EBM),�pentru�a�răspunde�tuturor�cerinţelor�
legate�de�autonomie,�inclusiv�după�instalare.

 • �Interfaţă�LCD�clară�şi�neaglomerată,�
cu indicaţii�sonore�ce�indică�imediat�starea�
de�funcţionare�a�UPS-ului,�chiar�şi�pentru�
utilizatorii�mai�puţin�specializaţi.

 • �Mentenanţă�simplificată�şi�posibilitate�de�
înlocuire�a�bateriei�în�timpul�funcţionării�
(„hot swap”),�fără�oprirea�altor�aplicaţii.

Uşor de utilizat şi integrat
 • �Gamă�largă�de�protocoale�de�comunicaţie�
disponibile�opţional�(inclusiv�JBUS,�TCP/
IP�şi�SNMP)�pentru�integrarea�în�reţele�LAN�
sau�sisteme�de�management�al�clădirilor�
(building�management�systems�-�BMS).

 • �Conexiuni�uşoare�spre�sarcini�(în�funcţie�de�
putere)�prin�intermediul�a�8�sau�8+1�prize�
IEC�320�(standard�IT).

 • �Funcţie�de�segmentare�a�sarcinii,�
pentru prioritizarea�sarcinilor�şi�gestiunea�
situaţiilor critice.

 • �Oprire�de�urgenţă�EPO�(Emergency�Power�
Off�-�Întrerupere�de�urgenţă�a�alimentării).

 • �Conexiuni�RS232�avansate�pentru�
managementul�sursei�de�alimentare�
şi�închiderea�locală�/�de�la�distanţă�
a aplicaţiilor.

Certificări

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
UPS monofazat

de la 1700 la 3300 VA – Rack/Tower

NETYS PR
Protecţie cu performanţe ridicate, în variantă rack sau tower
de la 1700 la 3300 VA – Rack/Tower

Date�tehnice

NETYS PR Rack/Tower
Sn 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Pn 1350 W 1800 W 2700 W
Intrare / ieșire 1/1

INTRARE
Tensiune nominală 230 V
Toleranţa tensiunii 161 V ±4% (selectând modul extins) -276 V ±4%
Frecvenţa nominală 50/60 Hz cu selecţie automată
Conexiune la reţeaua de alimentare 
cu energie IEC320-C14 (10 A) IEC320-C20 (16 A)

IEȘIRE

Reglarea automată a tensiunii (AVR)

AVR mărește (amplifică) tensiunea de ieșire cu 14% atunci când tensiunea de intrare scade sub 
90% din valoarea nominală.

AVR reduce (atenuează) tensiunea de ieșire cu 12% atunci când tensiunea de intrare crește peste 
106% din valoarea nominală.

Tensiune nominală 230 V ±5%
Frecvenţa nominală 50/60 Hz ±0,1%

Factor de putere 0.9
@ 1500 VA

0.9
@ 2000 VA

0.9
@ 3000 VA

Formă de undă Sinusoidală

Protecţie Modul normal: suprasarcină (110% pentru 3 minute)
Modul baterie: suprasarcină (110% pentru 30 de secunde); protecţie la scurtcircuit

Conexiuni 8 (10 A) x IEC 320 8 (10 A) x IEC 320
1 (16 A) x IEC 320

BATERII

Tip Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric fără întreţinere, cu durată de viaţă estimată 3 – 5 ani

Autonomie(1) 6 min 8 min 6 min
COMUNICAŢII
Interfeţe RS232 - USB
Interfaţă Ethernet Card opţional NET VISION (TCP/IP & SNMP)
Software de comunicaţie locală Local View
Protecţie a liniei de date Protecţie la supratensiune a liniei de date: RJ45 10 Base T

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 440 x 436 x 87 mm 440 x 608 x 87 mm
Greutate 18 kg 28,2 kg 31,5 kg

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)
(1) la 75% din sarcină.

Caracteristici�de�comunicaţie�
standard

 • �LOCAL�VIEW:�soluţia�ideală�punct�la�punct�
de�monitorizare�şi�închidere�UPS�pentru�
sistemele�de�operare�Windows®,�Linux�şi�
Mac Os X®.

 • �HID:�Management�UPS�bazat�pe�un�serviciu�
încorporat�Windows®�şi�Mac�OS�X®�-�
interfaţă�USB.

 • �MODBUS�RTU�(RS232).

Opţiuni�de�comunicaţie

 • �NET�VISION:�interfaţă�WEB/SNMP�
profesională�pentru�monitorizare�UPS�şi�
management�de�shutdown�compatibilă�cu�
mai�multe�sisteme�de�operare.

 • �Interfaţă�cu�contacte�de�releu�libere�
de potenţial.

 • �Șine

Extensii�baterie

NETYS PR + 1 (NPR-B1700-RT) + 2 (NPR-B1700-RT)

1700 VA 22 min 42 min

NETYS PR + 1 (NPR-B3300-RT) + 2 (NPR-B3300-RT)

2200 VA 37 min 72 min

3300 VA 22 min 43 min

Conexiuni Panoul�de�comandă

1. Ventilator�/�orificii�de�aer
2.  EPO�(Emergency�Power�Off�–�Întrerupere�de�
urgenţă�a�alimentării)

3. Port�serial�USB
4. Port�serial�RS232
5. Conector�pentru�extensie�baterie�externă
6. Prize�ieşire�UPS�(2�segmente)
7. Protecţii�NTP�(RJ45)
8. Slot�pentru�plăci�de�comunicaţie�opţionale
9. Priză�de�intrare
10. Priză�de�ieşire�cu�putere�nominală�UPS

1. Pornit�/�Oprit
2. Sarcină�prezentă
3. Nivelul�sarcinii�(5�trepte)
4. Alarmă�generală
5. Defecţiune�baterie�/�Înlocuiţi�bateria
6. Suprasarcină
7. Capacitatea�bateriei
8. Mod�normal�/�Mod�baterie�(intermitent)
9. Funcţia�de�reglare�automată�a�tensiunii�activă
10. Configuraţie
11. Ieşiri�programabile
12. Valoare�de�intrare
13. Test�UPS�/�Sonerie�oprită
14. Buton�de�navigare
15. Enter

1700 VA 2200 VA
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NETYS PR
Protecţie cu performanţe ridicate, în variantă rack sau tower
de la 1700 la 3300 VA – Rack/Tower

Soluţia pentru 

>  Echipamente profesionale 
şi IT

>  Servere şi echipamente de reţea
>  Staţii de lucru CAD / grafice 

cu monitoare şi periferice
>  Sisteme de comandă

Tehnologie

>  VI cu tehnologia „line interactive” 
cu AVR, undă sinusoidalăG
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O soluţie sigură si profesională 
de continuitate a alimentării
 • �Soluţia�ideală�pentru�protejarea�serverelor�
mici,�a�echipamentelor�de�reţea�şi�
echipamentelor�periferice.

 • �Asigură�continuitatea�funcţionării�
aplicaţiilor critice.

 • �Proiectat�pentru�aplicaţii�profesionale:�
tehnologia�cu�invertor�sinusoidal�asigură�
compatibilitate�deplină�cu�orice�fel�de�
sarcină�şi�sursă�de�alimentare.

Adaptate pentru reţelistică IT
 • �Opţiunea�de�conversie�tower�/�rack�ce�
economiseşte�spaţiu�şi�timp�înseamnă�că�
se�poate�instala�uşor�în�modul�tower�sau�în�
interiorul�cabinetelor�rack�standard�de�19",�
în�funcţie�de�cerinţele�utilizatorului.

Simplu de instalat
 • Nu�este�necesară�nicio�configurare�la�
prima pornire.

 • �Dimensiuni�compacte�(2U/89�mm)�pentru�
instalarea�în�cabinete�rack.

 • �Design�atractiv�pentru�instalare�la�vedere�
în birouri.

 • �Port�USB�şi�protocol�HID�ca�standard�
pentru�interfaţare�directă�cu�sisteme�
Windows®,�fără�a�fi�nevoie�de�un�specialist�
suplimentar�în�domeniul�software.

Protecţie pentru linia dvs. 
de date
 • �Protecţie�NTP�integrată�pentru�conexiune�
LAN/ADSL�împotriva�riscului�de�
supratensiune�pe�linia�de�date.

Răspunde nevoilor practice
 • �Module�opţionale�pentru�extensia�bateriilor�
(EBM),�pentru�a�răspunde�tuturor�cerinţelor�
legate�de�autonomie,�inclusiv�după�instalare.

 • �Interfaţă�LCD�clară�şi�neaglomerată,�
cu indicaţii�sonore�ce�indică�imediat�starea�
de�funcţionare�a�UPS-ului,�chiar�şi�pentru�
utilizatorii�mai�puţin�specializaţi.

 • �Mentenanţă�simplificată�şi�posibilitate�de�
înlocuire�a�bateriei�în�timpul�funcţionării�
(„hot swap”),�fără�oprirea�altor�aplicaţii.

Uşor de utilizat şi integrat
 • �Gamă�largă�de�protocoale�de�comunicaţie�
disponibile�opţional�(inclusiv�JBUS,�TCP/
IP�şi�SNMP)�pentru�integrarea�în�reţele�LAN�
sau�sisteme�de�management�al�clădirilor�
(building�management�systems�-�BMS).

 • �Conexiuni�uşoare�spre�sarcini�(în�funcţie�de�
putere)�prin�intermediul�a�8�sau�8+1�prize�
IEC�320�(standard�IT).

 • �Funcţie�de�segmentare�a�sarcinii,�
pentru prioritizarea�sarcinilor�şi�gestiunea�
situaţiilor critice.

 • �Oprire�de�urgenţă�EPO�(Emergency�Power�
Off�-�Întrerupere�de�urgenţă�a�alimentării).

 • �Conexiuni�RS232�avansate�pentru�
managementul�sursei�de�alimentare�
şi�închiderea�locală�/�de�la�distanţă�
a aplicaţiilor.

Certificări

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
UPS monofazat

de la 1700 la 3300 VA – Rack/Tower

NETYS PR
Protecţie cu performanţe ridicate, în variantă rack sau tower
de la 1700 la 3300 VA – Rack/Tower

Date�tehnice

NETYS PR Rack/Tower
Sn 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Pn 1350 W 1800 W 2700 W
Intrare / ieșire 1/1

INTRARE
Tensiune nominală 230 V
Toleranţa tensiunii 161 V ±4% (selectând modul extins) -276 V ±4%
Frecvenţa nominală 50/60 Hz cu selecţie automată
Conexiune la reţeaua de alimentare 
cu energie IEC320-C14 (10 A) IEC320-C20 (16 A)

IEȘIRE

Reglarea automată a tensiunii (AVR)

AVR mărește (amplifică) tensiunea de ieșire cu 14% atunci când tensiunea de intrare scade sub 
90% din valoarea nominală.

AVR reduce (atenuează) tensiunea de ieșire cu 12% atunci când tensiunea de intrare crește peste 
106% din valoarea nominală.

Tensiune nominală 230 V ±5%
Frecvenţa nominală 50/60 Hz ±0,1%

Factor de putere 0.9
@ 1500 VA

0.9
@ 2000 VA

0.9
@ 3000 VA

Formă de undă Sinusoidală

Protecţie Modul normal: suprasarcină (110% pentru 3 minute)
Modul baterie: suprasarcină (110% pentru 30 de secunde); protecţie la scurtcircuit

Conexiuni 8 (10 A) x IEC 320 8 (10 A) x IEC 320
1 (16 A) x IEC 320

BATERII

Tip Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric fără întreţinere, cu durată de viaţă estimată 3 – 5 ani

Autonomie(1) 6 min 8 min 6 min
COMUNICAŢII
Interfeţe RS232 - USB
Interfaţă Ethernet Card opţional NET VISION (TCP/IP & SNMP)
Software de comunicaţie locală Local View
Protecţie a liniei de date Protecţie la supratensiune a liniei de date: RJ45 10 Base T

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 440 x 436 x 87 mm 440 x 608 x 87 mm
Greutate 18 kg 28,2 kg 31,5 kg

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)
(1) la 75% din sarcină.

Caracteristici�de�comunicaţie�
standard

 • �LOCAL�VIEW:�soluţia�ideală�punct�la�punct�
de�monitorizare�şi�închidere�UPS�pentru�
sistemele�de�operare�Windows®,�Linux�şi�
Mac Os X®.

 • �HID:�Management�UPS�bazat�pe�un�serviciu�
încorporat�Windows®�şi�Mac�OS�X®�-�
interfaţă�USB.

 • �MODBUS�RTU�(RS232).

Opţiuni�de�comunicaţie

 • �NET�VISION:�interfaţă�WEB/SNMP�
profesională�pentru�monitorizare�UPS�şi�
management�de�shutdown�compatibilă�cu�
mai�multe�sisteme�de�operare.

 • �Interfaţă�cu�contacte�de�releu�libere�
de potenţial.

 • �Șine

Extensii�baterie

NETYS PR + 1 (NPR-B1700-RT) + 2 (NPR-B1700-RT)

1700 VA 22 min 42 min

NETYS PR + 1 (NPR-B3300-RT) + 2 (NPR-B3300-RT)

2200 VA 37 min 72 min

3300 VA 22 min 43 min

Conexiuni Panoul�de�comandă

1. Ventilator�/�orificii�de�aer
2.  EPO�(Emergency�Power�Off�–�Întrerupere�de�
urgenţă�a�alimentării)

3. Port�serial�USB
4. Port�serial�RS232
5. Conector�pentru�extensie�baterie�externă
6. Prize�ieşire�UPS�(2�segmente)
7. Protecţii�NTP�(RJ45)
8. Slot�pentru�plăci�de�comunicaţie�opţionale
9. Priză�de�intrare
10. Priză�de�ieşire�cu�putere�nominală�UPS

1. Pornit�/�Oprit
2. Sarcină�prezentă
3. Nivelul�sarcinii�(5�trepte)
4. Alarmă�generală
5. Defecţiune�baterie�/�Înlocuiţi�bateria
6. Suprasarcină
7. Capacitatea�bateriei
8. Mod�normal�/�Mod�baterie�(intermitent)
9. Funcţia�de�reglare�automată�a�tensiunii�activă
10. Configuraţie
11. Ieşiri�programabile
12. Valoare�de�intrare
13. Test�UPS�/�Sonerie�oprită
14. Buton�de�navigare
15. Enter

1700 VA 2200 VA
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Un UPS profesional
 •  Proiectat pentru medii profesionale, 
protecţia împotriva întreruperilor de 
alimentare şi a supratensiunii este asigurată 
de tehnologia Line Interactive cu reglarea 
automată a tensiunii (Automatic Voltage 
Regulation – AVR).

O instalare adaptată la medii 
de reţelistică
 •  NETYS PR rack furnizează densitate 
mare a puterii (1U – 45 mm), ceea ce 
economiseşte spaţiu valoros în rack pentru 
alte echipamente.

 •  Se poate instala uşor în cabinete rack de 
19" şi 23", în funcţie de cerinţele utilizatorilor. 
UPS-ul este prevăzut cu şine şi accesorii 
de montare.

Conexiuni adaptate
 •  Conexiuni uşoare la aplicaţii prin intermediul 
celor 4 prize IEC 320 (standard IT).

Protecţie a liniei de date
 •  Cu conector RJ45.

Comunicaţie cu calculatorul
 •  Conexiuni RS232 sau USB avansate 
pentru managementul sursei de alimentare 
şi închiderea locală / de la distanţă 
a aplicaţiilor.

 •  Diagnosticare avansată şi control de 
la distanţă prin intermediul diferitelor 
protocoale şi medii utilizator: JBUS, HID, 
SNMP, TCP / IP.

NETYS PR 
Soluţie compactă de protecţie a alimentării pentru rack-uri  
cu densitate ridicată 
1000 şi 1500 VA – Rack 1U

Soluţia pentru 

>  Echipamente profesionale 
şi IT

>  Servere şi echipamente de reţea
>  Staţii de lucru CAD / grafice 

cu monitoare şi periferice
>  Sisteme de comandă

Tehnologie

>  VI cu tehnologia „line interactive” 
cu AVR, undă sinusoidală
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Certificări

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
UPS monofazat

1000 şi 1500 VA – Rack 1U
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Baterie de tipul „Hot-swap”

 •  Bateriile sunt de tipul „hot swap” (pot fi 
schimbate în timpul funcţionării) fără a fi 
necesară oprirea echipamentului conectat.

 •  Bateria poate fi înlocuită prin partea din faţă 
fără a îndepărta şi deconecta UPS-ul.

 •  Sistem de verificare a bateriei şi indicator 
de înlocuire.

NETYS PR 
Soluţie compactă de protecţie a alimentării pentru rack-uri 
cu densitate ridicată 
1000 şi 1500 VA – Rack 1U

Date tehnice

NETYS PR Rack 1U
Sn 1000 VA 1500 VA
Pn 670 W 1000 W
Intrare / ieșire 1/1

INTRARE
Tensiune nominală 230 V (implicită), 220 V, 230 V, 240 V selectabilă
Frecvenţa nominală 50/60 Hz cu detectare automată

IEȘIRE
Tensiune nominală 230 V
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Prize 4 x IEC 320 (10 A)
Protecţie a liniei de date Protecţie la supratensiune a liniei de date: RJ45 10 Base T

BATERII

Tip Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric fără întreţinere, cu durată de viaţă estimată 
3 – 5 ani

Autonomie(1) 12 min
COMUNICAŢII
Interfeţe RS232 - USB
Software de comunicaţie locală Local View

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 440 x 578 x 44,5 mm
Greutate 21 kg 23 kg

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)
(1) PC + monitor LCD 15”.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  LOCAL VIEW: soluţia ideală punct la punct 
de monitorizare şi închidere UPS pentru 
sistemele de operare Windows®, Linux şi 
Mac OS X®.

 • HID: Management UPS bazat pe un serviciu 
încorporat Windows® şi Mac OS X® - 
interfaţă USB.

 •  MODBUS RTU (RS232).

Opţiuni de comunicaţie

 •  NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS şi 
management de shutdown compatibilă cu 
mai multe sisteme de operare.

Conexiuni

1. Slot pentru plăci de comunicaţie opţionale
2. Protecţie intrare
3.  Protecţie contra supratensiunilor tranzitorii 

din reţea
4. Prize de ieşire (IEC 320 10 A)
5. Comutatoare DIP
6. Port serial RS232
7. Port USB
8. Priză de intrare principală (IEC 320)

N
E

TY
S

 0
52

 A

Panoul de comandă

1. Buton PORNIT-OPRIT
2. Buton test / resetare alarmă
3. Alimentare pornită 
4. Suprasarcină 
5. Mod baterie 
6. Service 
7. Segment sarcină 2 
8. Segment sarcină 1 

1

5
6
7

2
3
4

8

Inclus

 •  Consolă de montare pentru cabinet rack 
de 19"

1. Consolă de montare
2. Șuruburi M3 x 6 pentru consolă

 •  Șine reglabile

1. Consolă de fixare spate
2. Ansamblu cu şină
3. Piuliţe fluture pentru asamblare
4. Piuliţă fluture pentru consolă de fixare spate

N
E

TY
S

 1
06

 A

1
2

N
E

TY
S

 1
07

 A

1

Spate

Faţă

4

Faţă

3
2

1

8

N
E

TY
S

 0
95

 A

2

4
3

5
6
7
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Un UPS profesional
 •  Proiectat pentru medii profesionale, 
protecţia împotriva întreruperilor de 
alimentare şi a supratensiunii este asigurată 
de tehnologia Line Interactive cu reglarea 
automată a tensiunii (Automatic Voltage 
Regulation – AVR).

O instalare adaptată la medii 
de reţelistică
 •  NETYS PR rack furnizează densitate 
mare a puterii (1U – 45 mm), ceea ce 
economiseşte spaţiu valoros în rack pentru 
alte echipamente.

 •  Se poate instala uşor în cabinete rack de 
19" şi 23", în funcţie de cerinţele utilizatorilor. 
UPS-ul este prevăzut cu şine şi accesorii 
de montare.

Conexiuni adaptate
 •  Conexiuni uşoare la aplicaţii prin intermediul 
celor 4 prize IEC 320 (standard IT).

Protecţie a liniei de date
 •  Cu conector RJ45.

Comunicaţie cu calculatorul
 •  Conexiuni RS232 sau USB avansate 
pentru managementul sursei de alimentare 
şi închiderea locală / de la distanţă 
a aplicaţiilor.

 •  Diagnosticare avansată şi control de 
la distanţă prin intermediul diferitelor 
protocoale şi medii utilizator: JBUS, HID, 
SNMP, TCP / IP.

NETYS PR 
Soluţie compactă de protecţie a alimentării pentru rack-uri  
cu densitate ridicată 
1000 şi 1500 VA – Rack 1U

Soluţia pentru 

>  Echipamente profesionale 
şi IT

>  Servere şi echipamente de reţea
>  Staţii de lucru CAD / grafice 

cu monitoare şi periferice
>  Sisteme de comandă

Tehnologie

>  VI cu tehnologia „line interactive” 
cu AVR, undă sinusoidală

N
E

TY
S

 0
90

 A

Certificări

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
UPS monofazat

1000 şi 1500 VA – Rack 1U

N
E

TY
S

 0
94

 A

Baterie de tipul „Hot-swap”

 •  Bateriile sunt de tipul „hot swap” (pot fi 
schimbate în timpul funcţionării) fără a fi 
necesară oprirea echipamentului conectat.

 •  Bateria poate fi înlocuită prin partea din faţă 
fără a îndepărta şi deconecta UPS-ul.

 •  Sistem de verificare a bateriei şi indicator 
de înlocuire.

NETYS PR 
Soluţie compactă de protecţie a alimentării pentru rack-uri 
cu densitate ridicată 
1000 şi 1500 VA – Rack 1U

Date tehnice

NETYS PR Rack 1U
Sn 1000 VA 1500 VA
Pn 670 W 1000 W
Intrare / ieșire 1/1

INTRARE
Tensiune nominală 230 V (implicită), 220 V, 230 V, 240 V selectabilă
Frecvenţa nominală 50/60 Hz cu detectare automată

IEȘIRE
Tensiune nominală 230 V
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Prize 4 x IEC 320 (10 A)
Protecţie a liniei de date Protecţie la supratensiune a liniei de date: RJ45 10 Base T

BATERII

Tip Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric fără întreţinere, cu durată de viaţă estimată 
3 – 5 ani

Autonomie(1) 12 min
COMUNICAŢII
Interfeţe RS232 - USB
Software de comunicaţie locală Local View

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 440 x 578 x 44,5 mm
Greutate 21 kg 23 kg

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)
(1) PC + monitor LCD 15”.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  LOCAL VIEW: soluţia ideală punct la punct 
de monitorizare şi închidere UPS pentru 
sistemele de operare Windows®, Linux şi 
Mac OS X®.

 • HID: Management UPS bazat pe un serviciu 
încorporat Windows® şi Mac OS X® - 
interfaţă USB.

 •  MODBUS RTU (RS232).

Opţiuni de comunicaţie

 •  NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS şi 
management de shutdown compatibilă cu 
mai multe sisteme de operare.

Conexiuni

1. Slot pentru plăci de comunicaţie opţionale
2. Protecţie intrare
3.  Protecţie contra supratensiunilor tranzitorii 

din reţea
4. Prize de ieşire (IEC 320 10 A)
5. Comutatoare DIP
6. Port serial RS232
7. Port USB
8. Priză de intrare principală (IEC 320)

N
E

TY
S

 0
52

 A

Panoul de comandă

1. Buton PORNIT-OPRIT
2. Buton test / resetare alarmă
3. Alimentare pornită 
4. Suprasarcină 
5. Mod baterie 
6. Service 
7. Segment sarcină 2 
8. Segment sarcină 1 

1

5
6
7

2
3
4

8

Inclus

 •  Consolă de montare pentru cabinet rack 
de 19"

1. Consolă de montare
2. Șuruburi M3 x 6 pentru consolă

 •  Șine reglabile

1. Consolă de fixare spate
2. Ansamblu cu şină
3. Piuliţe fluture pentru asamblare
4. Piuliţă fluture pentru consolă de fixare spate

N
E

TY
S

 1
06

 A

1
2
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E

TY
S

 1
07

 A

1

Spate

Faţă

4

Faţă

3
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1
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Protecţie şi disponibilitate ridicate
 • Tehnologie online dublă conversie cu formă 
sinusoidală a tensiunii, filtrează complet 
toate perturbaţiile de la/către reţeaua de 
alimentare şi asigură maximă protecţie a 
sarcinii.

 • Reglarea permanentă a tensiunii şi 
frecvenţei de ieşire.

 • Toleranţa mărită a tensiunii de intrare reduce 
comutările în modul baterie, prelungind 
durata de viaţă a bateriei. 

Simplu de instalat
 • Nu este necesară nicio configurare la prima 
pornire.

 • Mod conversie „tower-la-rack” care 
economiseşte spaţiu şi timp.

 • Conectori IEC de intrare şi de ieşire 
(1100-3300 VA) sau borne de intrare şi de 
ieşire cu întreruptor de intrare magneto-
termic încorporat (5000-11000 VA).

 • Amprentă la sol compactă (modul tower).
 • Cutia rack compactă permite economisirea 
unui spaţiu preţios în cabinetul rack.

Uşor de utilizat
 • Interfaţă LCD clară şi neaglomerată, cu 
indicaţii sonore ce indică imediat starea 
de funcţionare a UPS-ului, chiar şi pentru 
utilizatorii mai puţin specializaţi.

 • Gamă largă de protocoale de comunicaţie 
pentru integrarea în reţele LAN sau sisteme 
de management al clădirilor (Building 
Management Systems – BMS).

 • Funcţie de segmentare a sarcinii, pentru 
prioritizarea sarcinilor şi gestiunea situaţiilor 
critice.

 • EPO (Emergency Power Off - Întrerupere de 
urgenţă a alimentării).

 • Conexiune RS232 avansată pentru 
managementul sursei de alimentare 
şi închiderea locală / de la distanţă a 
aplicaţiilor.

Răspunde nevoilor practice
 •   Cabinet de extensie modulară a bateriei 
(EBM) pentru a face faţă tuturor cerinţelor 
de autonomie, chiar după instalare.

 •   Posibilitatea unei configuraţii paralele 
redundante de tip 1+1 pentru a maximiza 
disponibilitatea sarcinilor critice, chiar şi în 
cazul defectării unui modul (5000-11000 VA). 

NETYS RT
Protecţie totală, în variantă rack sau tower
de la 1100 la 11000 VA

Soluţia pentru 

>  Comutare
>  Stocare
>  Servere şi echipamente de reţea
>  Sisteme de comunicaţie VoIP
>  Sisteme de cablare 

structurată
>  Sisteme de comandă
>  Sisteme de supraveghere video

Tehnologie

> VFI „online dublă conversie”

G
A
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Avantaje

Certificări

RoHS
COMPLIANT

NETYS RT 
UPS monofazat

de la 1100 la 11000 VA

NETYS RT
Protecţie totală, în variantă rack sau tower
de la 1100 la 11000 VA

Date tehnice
NETYS RT 

Sn 1100 VA 1700 VA 2200 VA 3300 VA 5000 VA 7000 VA 9000 VA 11000 VA
Pn 900 W 1350 W 1800 W 2700 W 4500 W 5400 W 7200 W 9000 W
Arhitectură online dublă conversie VFI cu intrare PFC şi bypass automat
Funcţie redundantă paralelă - - - - 1+1 1+1 1+1 1+1

INTRARE
Tensiune 230 V (1 fază) 175÷280 V; până la 120 V la 70% din sarcină 230 V (1 fază) 181÷280 V; până la 100 V la 50% din sarcină
Frecvenţa 50/60 Hz +/-10% (auto-selectabilă)
Factor de putere / THDi >0,99 / <5%
Priză de intrare  IEC 320-C14 (10 A) IEC 320-C20 (16 A) borne

IEŞIRE
Tensiune 230 V (1 fază) selectabilă 200 / 208 / 220 / 240 V - 50 sau 60 Hz ± 2% (± 0,05 Hz în modul baterie)
Factor de putere 0,9 la 1000 VA 0,9 la 1500 VA 0,9 la 2000 VA 0,9 la 3000 VA 0,9 la 5000 VA 0,9 la 6000 VA 0,9 la 8000 VA 0,9 la 10000 VA
Randament până la 93% în modul online până la 92% în modul online
Capacitate suprasarcină până la 105% în modul continuu; 125% x 3 min; 150% x 30 sec până la 105% în modul continuu; 125% x 5 min; 150% x 30 sec
Conexiuni de ieşire 6 x IEC 320-C13 (10 A) 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A) borne

BATERIE
Autonomie standard(1) 8 12 8 10 8 6 8 6
Tensiune 24 Vcc 48 Vcc 48 Vcc 72 Vcc 192 Vcc 192 Vcc 240 Vcc 240 Vcc
Timp de reîncărcare < 3 h pentru a reîncărca 90% din capacitate < 6 h pentru a reîncărca 90% din capacitate

COMUNICAŢIE
Panou sinoptic LCD cu pictograme LCD cu meniu disponibil în 6 limbi
RS232 protocol MODBUS • • • • • • • •
Protocol USB HID • • • • - - - -
WEB/SNMP (port Ethernet RJ45) opţiune opţiune opţiune opţiune • • • •
Slot COMM • • • • • • • •
Card cu contacte de releu opţiune opţiune opţiune opţiune opţiune opţiune opţiune opţiune 
Intrare EPO (port RJ11) • • • • • • • •
Port paralel - - - - • • • •

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Declaraţie de conformitate a 
produsului(2) CE, RCM (E2376)

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de 
funcţionare de la 0 °C la +40 °C (de la 15 °C la 25 °C pentru cea mai bună durată de viaţă a bateriei)

Gama de temperatură pentru 
depozitare de la -15 °C la +50 °C (de la 15 °C la 25 °C pentru cea mai bună durată de viaţă a bateriei)

Umiditate relativă 5-95% fără condensare
Nivel de zgomot (ISO 3746) < 45 dBA < 50 dBA < 55 dBA

CABINET UPS
Dimensiune UPS standard (l x A x H) 89x333x440 mm 89x430x440 mm 89x430x440 mm 89x608x440 mm 177,5 x 670 x 440 mm 177,5 x 670 x 440 mm 261 x 623 x440 mm 261 x 623 x 440 mm
Dimensiuni UPS – RACK 2U 2U 2U 2U 2U+2U 2U+2U 3U+3U 3U+3U
Greutate standard UPS 13 kg 18 kg 19 kg 30 kg 15,5+40 kg 16+40 kg 19,5+66 kg 20+66 kg
Grad de protecţie IP IP20
Dimensiune modul EBM (l x A x H) 89x340x440 mm 89x438x440 mm 89x438x440 mm 89x610x440 mm 89 x 608 x 440 mm 89 x 608 x 440 130,5 x 623 x 440 mm 130,5 x 623 x 440 mm
RACK modul EBM 2U 2U 2U 2U 2U 2U 3U 3U

Greutate modul EBM 16 kg 29 kg 29 kg 43 kg 40 kg 40 kg 66 kg 66 kg

(1) la 75% din sarcina nominală PF 0,7. (2) Conformitatea BIS pentru modelul 5000 VA.

Caracteristici electrice standard

 • Protecţie integrată împotriva fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea).

 •  Conexiune RJ11 pentru întrerupere de urgenţă 
a alimentării (Emergency Power Off – EPO).

 •  Conexiune pentru module de extensie a bateriei.
 •  Port pentru funcţionare paralelă (5000-
11000 VA).

Opţiuni electrice

 •  Modul paralel 1+1 (5000-11000 VA).
 • Module de extensie a bateriei.
 •  Bypass manual fără întrerupere 
(5000-11000 VA).

 • Bypass manual cu posibilitate de înlocuire în 
timpul funcţionării (1100-3300 VA).

 • Prize portabile multiple conform 
standardelor germane, cu cablu şi fişă 
IEC 320-C20.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  LOCAL VIEW: soluţia ideală punct la punct 
de monitorizare şi închidere UPS pentru 
sistemele de operare Windows®, Linux şi 
Mac OS X®.

 •  HID: Management UPS bazat pe un serviciu 
integrat în Windows® şi Mac OS X® - 
interfaţă USB (1100-3300 VA).

 •  MODBUS RTU (RS232).
 •  RT-VISION: interfaţă WEB/SNMP profesională 
pentru monitorizare UPS şi management de 
shutdown compatibilă cu mai multe sisteme 
de operare (5000-11000 VA).

Opţiuni de comunicaţie

 •  RT-VISION: interfaţă WEB/SNMP profesională 
pentru monitorizare UPS şi management de 
shutdown compatibilă cu mai multe sisteme 
de operare (1100-3300 VA).

 •  Interfaţă cu contacte de releu libere de 
potenţial.

 • Dispozitiv de Monitorizare a Mediului 
Ambiant (EMD).
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Protecţie şi disponibilitate ridicate
 • Tehnologie online dublă conversie cu formă 
sinusoidală a tensiunii, filtrează complet 
toate perturbaţiile de la/către reţeaua de 
alimentare şi asigură maximă protecţie a 
sarcinii.

 • Reglarea permanentă a tensiunii şi 
frecvenţei de ieşire.

 • Toleranţa mărită a tensiunii de intrare reduce 
comutările în modul baterie, prelungind 
durata de viaţă a bateriei. 

Simplu de instalat
 • Nu este necesară nicio configurare la prima 
pornire.

 • Mod conversie „tower-la-rack” care 
economiseşte spaţiu şi timp.

 • Conectori IEC de intrare şi de ieşire 
(1100-3300 VA) sau borne de intrare şi de 
ieşire cu întreruptor de intrare magneto-
termic încorporat (5000-11000 VA).

 • Amprentă la sol compactă (modul tower).
 • Cutia rack compactă permite economisirea 
unui spaţiu preţios în cabinetul rack.

Uşor de utilizat
 • Interfaţă LCD clară şi neaglomerată, cu 
indicaţii sonore ce indică imediat starea 
de funcţionare a UPS-ului, chiar şi pentru 
utilizatorii mai puţin specializaţi.

 • Gamă largă de protocoale de comunicaţie 
pentru integrarea în reţele LAN sau sisteme 
de management al clădirilor (Building 
Management Systems – BMS).

 • Funcţie de segmentare a sarcinii, pentru 
prioritizarea sarcinilor şi gestiunea situaţiilor 
critice.

 • EPO (Emergency Power Off - Întrerupere de 
urgenţă a alimentării).

 • Conexiune RS232 avansată pentru 
managementul sursei de alimentare 
şi închiderea locală / de la distanţă a 
aplicaţiilor.

Răspunde nevoilor practice
 •   Cabinet de extensie modulară a bateriei 
(EBM) pentru a face faţă tuturor cerinţelor 
de autonomie, chiar după instalare.

 •   Posibilitatea unei configuraţii paralele 
redundante de tip 1+1 pentru a maximiza 
disponibilitatea sarcinilor critice, chiar şi în 
cazul defectării unui modul (5000-11000 VA). 

NETYS RT
Protecţie totală, în variantă rack sau tower
de la 1100 la 11000 VA

Soluţia pentru 

>  Comutare
>  Stocare
>  Servere şi echipamente de reţea
>  Sisteme de comunicaţie VoIP
>  Sisteme de cablare 

structurată
>  Sisteme de comandă
>  Sisteme de supraveghere video

Tehnologie

> VFI „online dublă conversie”
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Avantaje

Certificări

RoHS
COMPLIANT

NETYS RT 
UPS monofazat

de la 1100 la 11000 VA

NETYS RT
Protecţie totală, în variantă rack sau tower
de la 1100 la 11000 VA

Date tehnice
NETYS RT 

Sn 1100 VA 1700 VA 2200 VA 3300 VA 5000 VA 7000 VA 9000 VA 11000 VA
Pn 900 W 1350 W 1800 W 2700 W 4500 W 5400 W 7200 W 9000 W
Arhitectură online dublă conversie VFI cu intrare PFC şi bypass automat
Funcţie redundantă paralelă - - - - 1+1 1+1 1+1 1+1

INTRARE
Tensiune 230 V (1 fază) 175÷280 V; până la 120 V la 70% din sarcină 230 V (1 fază) 181÷280 V; până la 100 V la 50% din sarcină
Frecvenţa 50/60 Hz +/-10% (auto-selectabilă)
Factor de putere / THDi >0,99 / <5%
Priză de intrare  IEC 320-C14 (10 A) IEC 320-C20 (16 A) borne

IEŞIRE
Tensiune 230 V (1 fază) selectabilă 200 / 208 / 220 / 240 V - 50 sau 60 Hz ± 2% (± 0,05 Hz în modul baterie)
Factor de putere 0,9 la 1000 VA 0,9 la 1500 VA 0,9 la 2000 VA 0,9 la 3000 VA 0,9 la 5000 VA 0,9 la 6000 VA 0,9 la 8000 VA 0,9 la 10000 VA
Randament până la 93% în modul online până la 92% în modul online
Capacitate suprasarcină până la 105% în modul continuu; 125% x 3 min; 150% x 30 sec până la 105% în modul continuu; 125% x 5 min; 150% x 30 sec
Conexiuni de ieşire 6 x IEC 320-C13 (10 A) 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A) borne

BATERIE
Autonomie standard(1) 8 12 8 10 8 6 8 6
Tensiune 24 Vcc 48 Vcc 48 Vcc 72 Vcc 192 Vcc 192 Vcc 240 Vcc 240 Vcc
Timp de reîncărcare < 3 h pentru a reîncărca 90% din capacitate < 6 h pentru a reîncărca 90% din capacitate

COMUNICAŢIE
Panou sinoptic LCD cu pictograme LCD cu meniu disponibil în 6 limbi
RS232 protocol MODBUS • • • • • • • •
Protocol USB HID • • • • - - - -
WEB/SNMP (port Ethernet RJ45) opţiune opţiune opţiune opţiune • • • •
Slot COMM • • • • • • • •
Card cu contacte de releu opţiune opţiune opţiune opţiune opţiune opţiune opţiune opţiune 
Intrare EPO (port RJ11) • • • • • • • •
Port paralel - - - - • • • •

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Declaraţie de conformitate a 
produsului(2) CE, RCM (E2376)

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de 
funcţionare de la 0 °C la +40 °C (de la 15 °C la 25 °C pentru cea mai bună durată de viaţă a bateriei)

Gama de temperatură pentru 
depozitare de la -15 °C la +50 °C (de la 15 °C la 25 °C pentru cea mai bună durată de viaţă a bateriei)

Umiditate relativă 5-95% fără condensare
Nivel de zgomot (ISO 3746) < 45 dBA < 50 dBA < 55 dBA

CABINET UPS
Dimensiune UPS standard (l x A x H) 89x333x440 mm 89x430x440 mm 89x430x440 mm 89x608x440 mm 177,5 x 670 x 440 mm 177,5 x 670 x 440 mm 261 x 623 x440 mm 261 x 623 x 440 mm
Dimensiuni UPS – RACK 2U 2U 2U 2U 2U+2U 2U+2U 3U+3U 3U+3U
Greutate standard UPS 13 kg 18 kg 19 kg 30 kg 15,5+40 kg 16+40 kg 19,5+66 kg 20+66 kg
Grad de protecţie IP IP20
Dimensiune modul EBM (l x A x H) 89x340x440 mm 89x438x440 mm 89x438x440 mm 89x610x440 mm 89 x 608 x 440 mm 89 x 608 x 440 130,5 x 623 x 440 mm 130,5 x 623 x 440 mm
RACK modul EBM 2U 2U 2U 2U 2U 2U 3U 3U

Greutate modul EBM 16 kg 29 kg 29 kg 43 kg 40 kg 40 kg 66 kg 66 kg

(1) la 75% din sarcina nominală PF 0,7. (2) Conformitatea BIS pentru modelul 5000 VA.

Caracteristici electrice standard

 • Protecţie integrată împotriva fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea).

 •  Conexiune RJ11 pentru întrerupere de urgenţă 
a alimentării (Emergency Power Off – EPO).

 •  Conexiune pentru module de extensie a bateriei.
 •  Port pentru funcţionare paralelă (5000-
11000 VA).

Opţiuni electrice

 •  Modul paralel 1+1 (5000-11000 VA).
 • Module de extensie a bateriei.
 •  Bypass manual fără întrerupere 
(5000-11000 VA).

 • Bypass manual cu posibilitate de înlocuire în 
timpul funcţionării (1100-3300 VA).

 • Prize portabile multiple conform 
standardelor germane, cu cablu şi fişă 
IEC 320-C20.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  LOCAL VIEW: soluţia ideală punct la punct 
de monitorizare şi închidere UPS pentru 
sistemele de operare Windows®, Linux şi 
Mac OS X®.

 •  HID: Management UPS bazat pe un serviciu 
integrat în Windows® şi Mac OS X® - 
interfaţă USB (1100-3300 VA).

 •  MODBUS RTU (RS232).
 •  RT-VISION: interfaţă WEB/SNMP profesională 
pentru monitorizare UPS şi management de 
shutdown compatibilă cu mai multe sisteme 
de operare (5000-11000 VA).

Opţiuni de comunicaţie

 •  RT-VISION: interfaţă WEB/SNMP profesională 
pentru monitorizare UPS şi management de 
shutdown compatibilă cu mai multe sisteme 
de operare (1100-3300 VA).

 •  Interfaţă cu contacte de releu libere de 
potenţial.

 • Dispozitiv de Monitorizare a Mediului 
Ambiant (EMD).

29Catalog General 2016-2017



NETYS RT 
UPS monofazat
de la 1100 la 11000 VA

Conexiuni

Opţiuni electrice

1. Priză de intrare reţea (IEC 320)
2. Ventilator
3. Priză de ieşire (putere nominală)
4. Intrare EPO (Emergency Power Off – 
Întrerupere de urgenţă a alimentării)
5.  Interfaţă RS232 (protocol MODBUS)
6. Port USB
7. Protecţie intrare
8. Prize de ieşire (IEC 320 – 10 A)

9. Conector pentru extensie baterie externă
10. Slot pentru plăci de comunicaţie opţionale
11. Conector extensie baterie
12. Borne de ieşirev 
13. Borne de intrare
14. Comutator intrare
15.  Conector LAN Ethernet RJ45
16.  Conector port paralel
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1100 VA

9000 VA - 11000 VA + baterie5000 VA - 7000 VA + baterie

Prize portabile multiple
conform standardelor germane

Bypass manual
(5000-11000 VA)

Bypass manual cu posibilitate de înlocuire 
în timpul funcţionării (1100-3300 VA)
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Conversie de la montare tip 
tower la rack

1700 VA - 2200 VA - 3300 VA
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NETYS RT 
UPS monofazat

de la 1100 la 11000 VA

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
UPS EBM Timp de back-up (minute)

NRT-5000K Standard

NRT-5000K 1 x NRT-B7000

NRT-5000K 2 x NRT-B7000

NRT-7000K Standard

NRT-7000K 1 x NRT-B7000

NRT-7000K 2 x NRT-B7000

NRT-9000K Standard

NRT-9000K 1 x NRT-B11000

NRT-9000K 2 x NRT-B11000

NRT-11000K Standard

NRT-11000K 1 x NRT-B11000

NRT-11000K 2 x NRT-B11000

50% din sarcina nominală PF 0,7 75% din sarcina nominală PF 0,7 100% din sarcina nominală PF 0,7   

UPS EBM
Timp de back-up (minute)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

NRT2-U1100 Intern

NRT2-U1100 1 x NRT-B1100

NRT2-U1100 2 x NRT-B1100

NRT2-U1700 Intern

NRT2-U1700 1 x NRT-B2200

NRT2-U1700 2 x NRT-B2200

NRT2-U2200 Intern

NRT2-U2200 1 x NRT-B2200

NRT2-U2200 2 x NRT-B2200

NRT2-U3300 Intern

NRT2-U3300 1 x NRT-B3000

NRT2 -U3300 2 x NRT-B3000

50% din sarcina nominală PF 0,7 75% din sarcina nominală PF 0,7 100% din sarcina nominală PF 0,7   

UPS + 1 EBM

UPS + 2 EBM

UPS 
(standard)
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UPS + 1 MBE

UPS + 2 MBE

UPS 

NETYS RT 1100-3300 VA - extensie baterie

NETYS RT 5000-11000 VA - extensie baterie
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Panoul de comandă

1.  LED-ul galben aprins. Funcţionare în modul 
bypass

2. LED-ul verde aprins. Reţea în stare bună
3. Buton OPRIT
4.  LED-ul verde aprins. Funcţionare normală 

(invertor în linie)
5.  Buton PORNIT / TEST şi anulare sonerie
6.  Buton Navigator
7.  Afişaj LCD alfanumeric
8. LED-ul verde aprins. Starea sarcinii
9. Starea sarcinii
10. Configuraţie
11. Ieşiri programabile
12. Starea bateriei
13. Nivelul sarcinii (5 trepte)
14. Sonerie oprită
15. Sarcină prezentă
16. Defecţiune baterie / Înlocuiţi bateria
17. Alarmă generală
18. Suprasarcină
19. Valoare de intrare
20. Mod normal / Mod baterie (intermitent)
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Load

Load

Funcţionare redundantă paralelă 
pentru continuitatea serviciului

Pentru a obţine cel mai ridicat nivel de 
disponibilitate şi a alimenta sarcini critice, 
modulele UPS NETYS RT peste 3,3 kVA pot fi 
configurate pentru redundanţă 1:1.
Funcţionarea redundantă (1+1) înseamnă: 
sistemul încorporează încă un modul UPS 
necesar pentru a proteja sarcina; în cazul 
unei defecţiuni, UPS-ul garantează suficientă 
capacitate de alimentare a sarcinii prin 
menţinerea protecţiei online.
Tehnologia de montare în paralel are la bază 
principiul partajării sarcinii, prin care ambele 
unităţi sunt păstrate întotdeauna active.
Într-o configuraţie redundantă, disponibilitatea 
totală a sistemului este mult mai mare decât 
în cazul unui sistem UPS convenţional ce 
utilizează tehnologie similară.
Configuraţia redundantă 1+1 nu necesită 
circuite suplimentare şi de aceea poate fi 
setată la o dată ulterioară, prin simpla utilizare 
a două module UPS şi un modul colector / 
bypass manual care simplifică mentenanţa şi 
cablarea instalaţiei UPS.
Pentru a raţionaliza mai mult soluţia, este 
posibil de asemenea să selectaţi între 
funcţionarea cu baterie separată sau baterie 
partajată, ceea ce este extrem de util în cazul 
aplicaţiilor ce necesită niveluri ridicate de 
autonomie.

8

N
E

TY
S

 1
17

 A
 G

B

5000 VA - 7000 VA - 9000 VA - 11000 VA1100 VA - 1700 VA - 2200 VA - 3300 VA

N
E

TY
S

 1
10

 A
N

E
TY

S
 1

10
 A

N
E

TY
S

 1
10

 A
N

E
TY

S
 1

10
 A

30 Catalog General 2016-2017



NETYS RT 
UPS monofazat
de la 1100 la 11000 VA

Conexiuni

Opţiuni electrice

1. Priză de intrare reţea (IEC 320)
2. Ventilator
3. Priză de ieşire (putere nominală)
4. Intrare EPO (Emergency Power Off – 
Întrerupere de urgenţă a alimentării)
5.  Interfaţă RS232 (protocol MODBUS)
6. Port USB
7. Protecţie intrare
8. Prize de ieşire (IEC 320 – 10 A)

9. Conector pentru extensie baterie externă
10. Slot pentru plăci de comunicaţie opţionale
11. Conector extensie baterie
12. Borne de ieşirev 
13. Borne de intrare
14. Comutator intrare
15.  Conector LAN Ethernet RJ45
16.  Conector port paralel
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1100 VA

9000 VA - 11000 VA + baterie5000 VA - 7000 VA + baterie

Prize portabile multiple
conform standardelor germane

Bypass manual
(5000-11000 VA)

Bypass manual cu posibilitate de înlocuire 
în timpul funcţionării (1100-3300 VA)
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Conversie de la montare tip 
tower la rack

1700 VA - 2200 VA - 3300 VA
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NETYS RT 
UPS monofazat

de la 1100 la 11000 VA

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
UPS EBM Timp de back-up (minute)

NRT-5000K Standard

NRT-5000K 1 x NRT-B7000

NRT-5000K 2 x NRT-B7000

NRT-7000K Standard

NRT-7000K 1 x NRT-B7000

NRT-7000K 2 x NRT-B7000

NRT-9000K Standard

NRT-9000K 1 x NRT-B11000

NRT-9000K 2 x NRT-B11000

NRT-11000K Standard

NRT-11000K 1 x NRT-B11000

NRT-11000K 2 x NRT-B11000

50% din sarcina nominală PF 0,7 75% din sarcina nominală PF 0,7 100% din sarcina nominală PF 0,7   

UPS EBM
Timp de back-up (minute)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

NRT2-U1100 Intern

NRT2-U1100 1 x NRT-B1100

NRT2-U1100 2 x NRT-B1100

NRT2-U1700 Intern

NRT2-U1700 1 x NRT-B2200

NRT2-U1700 2 x NRT-B2200

NRT2-U2200 Intern

NRT2-U2200 1 x NRT-B2200

NRT2-U2200 2 x NRT-B2200

NRT2-U3300 Intern

NRT2-U3300 1 x NRT-B3000

NRT2 -U3300 2 x NRT-B3000

50% din sarcina nominală PF 0,7 75% din sarcina nominală PF 0,7 100% din sarcina nominală PF 0,7   

UPS + 1 EBM

UPS + 2 EBM

UPS 
(standard)
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UPS + 1 MBE

UPS + 2 MBE

UPS 

NETYS RT 1100-3300 VA - extensie baterie

NETYS RT 5000-11000 VA - extensie baterie
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Panoul de comandă

1.  LED-ul galben aprins. Funcţionare în modul 
bypass

2. LED-ul verde aprins. Reţea în stare bună
3. Buton OPRIT
4.  LED-ul verde aprins. Funcţionare normală 

(invertor în linie)
5.  Buton PORNIT / TEST şi anulare sonerie
6.  Buton Navigator
7.  Afişaj LCD alfanumeric
8. LED-ul verde aprins. Starea sarcinii
9. Starea sarcinii
10. Configuraţie
11. Ieşiri programabile
12. Starea bateriei
13. Nivelul sarcinii (5 trepte)
14. Sonerie oprită
15. Sarcină prezentă
16. Defecţiune baterie / Înlocuiţi bateria
17. Alarmă generală
18. Suprasarcină
19. Valoare de intrare
20. Mod normal / Mod baterie (intermitent)
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Load

Load

Funcţionare redundantă paralelă 
pentru continuitatea serviciului

Pentru a obţine cel mai ridicat nivel de 
disponibilitate şi a alimenta sarcini critice, 
modulele UPS NETYS RT peste 3,3 kVA pot fi 
configurate pentru redundanţă 1:1.
Funcţionarea redundantă (1+1) înseamnă: 
sistemul încorporează încă un modul UPS 
necesar pentru a proteja sarcina; în cazul 
unei defecţiuni, UPS-ul garantează suficientă 
capacitate de alimentare a sarcinii prin 
menţinerea protecţiei online.
Tehnologia de montare în paralel are la bază 
principiul partajării sarcinii, prin care ambele 
unităţi sunt păstrate întotdeauna active.
Într-o configuraţie redundantă, disponibilitatea 
totală a sistemului este mult mai mare decât 
în cazul unui sistem UPS convenţional ce 
utilizează tehnologie similară.
Configuraţia redundantă 1+1 nu necesită 
circuite suplimentare şi de aceea poate fi 
setată la o dată ulterioară, prin simpla utilizare 
a două module UPS şi un modul colector / 
bypass manual care simplifică mentenanţa şi 
cablarea instalaţiei UPS.
Pentru a raţionaliza mai mult soluţia, este 
posibil de asemenea să selectaţi între 
funcţionarea cu baterie separată sau baterie 
partajată, ceea ce este extrem de util în cazul 
aplicaţiilor ce necesită niveluri ridicate de 
autonomie.
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Protecţie şi disponibilitate 
ridicate
 • Tehnologia online cu conversie dublă reală 
(VFI) asigură o disponibilitate ridicată şi 
protecţia totală a sarcinii.

 • Tensiunea  de ieşire  constantă şi reglarea 
frecvenţei face ca ITYS să fie compatibil 
cu diferite aplicaţii, medii de funcţionare şi 
grupuri electrogene.

 • Bypass-ul automat alimentează sarcinile în 
caz de suprasarcini sau defecţiuni.

Rezistent şi versatil
 • Sistemul UPS în formă de turn compact 
economiseşte spaţiu în zona de funcţionare.

 • Nu este necesară nicio configurare specială 
la prima pornire.

 • Conexiuni rapide prin intermediul prizelor 
IEC 320 sau a bornelor.

 • Toleranţa mare a tensiunii de intrare 
limitează comutările în modul baterie, 
prelungind durata de viaţă a bateriei.

 • Bypass manual pentru mentenanţă 
periodică sau de urgenţă.

Posibilitate largă de configurare 
a bateriilor
 • Gestiune flexibilă a bateriei disponibilă 
la toate modelele ITYS, pentru a 
asigura continuitatea alimentării în cazul 
unei întreruperi.

 • Extensia modulară a bateriei corespunde 
unei game largi de timpi de back-up 
a alimentării, în funcţie de sarcina care 
trebuie alimentată.

 • Extensia modulară a bateriei permite creşteri 
nelimitate ale autonomiei, chiar şi după 
instalare.

 • Modelele de încărcătoare puternice de 
baterii garantează funcţionarea constantă 
şi fiabilă, permiţând utilizarea unor baterii 
externe cu capacitate mare, astfel 
asigurând continuitatea alimentării în 
timpul întreruperilor de lungă durată ale 
curentului electric.

ITYS
Protecţie a alimentării fiabilă şi versatilă
de la 1 la 10 kVA

Tehnologie

> VFI „dublă conversie online”

Configuraţii cu autonomie 
(1/1 modele)

>  Autonomie flexibilă

>  Autonomie extensibilă

> Autonomie lungă 

UPS cu
baterii interne

(model standard) 

Extensie modulară a 
bateriei cu

1 sau 2 şiruri

Extensie modulară a bateriei 
N+1 cu 1 sau 2 şiruri

UPS fără baterii interne 
şi cu încărcător de 

baterie puternic

Cabinet de baterii 
extern

+

+

+

Soluţia pentru 

>  Staţii de lucru profesionale
>  Servere şi reţele corporative
>  Sisteme de stocare
>  Automatizări industriale
>  Sisteme de securitate
>  Sisteme de telecomunicaţii

Certificări

RoHS
COMPLIANT

+

UPS fără baterii 
interne şi cu 
încărcător de 

baterie puternic
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ITYS 
UPS monofazat

de la 1 la 10 kVA

ITYS
Protecţie a alimentării fiabilă şi versatilă
de la 1 la 10 kVA

Date tehnice Posibilităţi avansate de comunicaţie

Soluţii de management locale şi 
prin reţele IP

Conexiuni

(1) La 75% din sarcina nominală (modele cu baterii interne) cu factor de putere de 0,7. (2) Modele cu baterii interne. (3) Modele fără baterii.

 •  Gamă largă de protocoale de comunicaţie 
disponibile opţional (inclusiv JBUS, TCP/
IP şi SNMP) pentru integrarea în reţele LAN 
sau sisteme de management al clădirilor 
(building management systems - BMS).

 •  Conexiune RS232 avansată pentru 
gestiunea alimentării cu energie şi shutdown 
local/distant a aplicaţiilor pentru sisteme de 
operare Windows®, Linux şi Mac OS X®.

 •   Port USB pentru interfaţa directă cu 
sistemele de operare Windows® şi 
Mac OS X®.

 • Interfaţă LCD clară şi aerisită pentru 
monitorizare uşoară a UPS-ului, chiar şi 
pentru utilizatorii mai puţin specializaţi.

 •  LOCAL VIEW: soluţia ideală punct la punct de 
monitorizare şi închidere UPS pentru sistemele 
de operare Windows®, Linux şi MAC OS X® 
(standard pentru toate modelele).

 •  NET VISION: interfaţă profesională de reţea 
pentru monitorizarea şi controlul unităţilor 
UPS dintr-o locaţie distantă (opţiune pentru 
toate modelele).

ITYS 1-2-3 kVA ITYS 6-10 kVA
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1. Port serial USB
2. Port serial RS232
3.  EPO (Emergency Power Off - Întrerupere de 

urgenţă a alimentării)
4.  Interfaţă cu contacte de releu libere de 

potenţial (DB9)
5.  Slot pentru plăci de comunicaţie opţionale(1)

6. Bypass manual
7. Protecţie intrare (întrerupător termic)
8. Suport siguranţe baterie
9.  Roată de dirijare cu blocare de siguranţă
10.  Borne pentru conexiuni de intrare, ieşire şi 

baterie externă
11.  Conexiune pentru cabinetul de extensie 

modulară a bateriei

12. Prize de ieşire (IEC 320)
13. Protecţie intrare
14. Priză de intrare (IEC 320)
15. Borne de ieşire
(1)  Interfaţă cu contacte de releu libere de potenţial sau 

adaptor de reţea WEB / SNMP.

ITYS - UPS
Sn 1000 VA 2000 VA 3000 VA 6000 VA 10000 VA 10000 VA
Pn 800 W 1600 W 2400 W 5400 W 9000 W 9000 W
Intrare / ieșire 1 / 1 1/1 sau 3/1

INTRARE
Tensiune nominală 230 V (110÷300 V) 230 V (176÷276 V) 400 V (3/1), 230 V (1/1)
Frecvenţa nominală 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz ± 10 %
Factor de putere 0.98 0.99

IEȘIRE
Tensiune nominală 208 / 220 / 230 / 240 V (± 2 %) 208 / 220 / 230 / 240 V (± 1 %)
Frecvenţa nominală 50 / 60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz)

Suprasarcină Până la 150 % timp de 10 secunde Până la 150 % 
timp de 1 minut

Până la 150 % 
timp de 10 secunde

Factor de vârf 3:1

Conexiuni 3 x IEC 320 
(C13)

6 x IEC 320 
(C13)

4 x IEC 320 
(C13)+ borne borne

BATERII
Tip Acumulator etanş cu plăci de plumb şi acid sulfuric fără întreţinere, cu durată de viaţă estimată 3 – 5 ani
Tensiune 36 V DC 96 V DC 240 V DC 288 V DC
Autonomie(1)(2) 10 min 17 min 9 min 13 min 9 min 9 min
Încărcător baterie(3) 8 A 4 A -

COMUNICAŢII

Interfeţe RS232 - USB RS232 - USB - Contact de 
releu liber de potenţial RS232 - USB

Adaptor Ethernet Card opţional NET VISION (TCP / IP & SNMP)
Software de comunicaţie locală Local View

RANDAMENT
Mod online până la 92 % până la 94 %

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatură ambiantă de funcţionare 0 °C la +40 °C (15 °C la 25 °C pentru durata maximă de viaţă a bateriei)
Umiditate relativă < 95 % fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea sarcinii de funcţionare
Nivel de zgomot la 1 m < 50 dBA < 55 dBA

CABINET UPS

Dimensiuni (l x A x H) 145 x 400 x 
220 mm 192 x 460 x 347 mm 260 x 550 x 708 mm 350 x 650 x 890 mm

Greutate (modele cu baterii interne) 13 kg 31 kg 80 kg 84 kg 115 kg
Greutate (modele fără baterii interne) 7 kg 13 kg 25.5 kg 29.5 kg -
Grad de protecţie IP20

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)
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Protecţie şi disponibilitate 
ridicate
 • Tehnologia online cu conversie dublă reală 
(VFI) asigură o disponibilitate ridicată şi 
protecţia totală a sarcinii.

 • Tensiunea  de ieşire  constantă şi reglarea 
frecvenţei face ca ITYS să fie compatibil 
cu diferite aplicaţii, medii de funcţionare şi 
grupuri electrogene.

 • Bypass-ul automat alimentează sarcinile în 
caz de suprasarcini sau defecţiuni.

Rezistent şi versatil
 • Sistemul UPS în formă de turn compact 
economiseşte spaţiu în zona de funcţionare.

 • Nu este necesară nicio configurare specială 
la prima pornire.

 • Conexiuni rapide prin intermediul prizelor 
IEC 320 sau a bornelor.

 • Toleranţa mare a tensiunii de intrare 
limitează comutările în modul baterie, 
prelungind durata de viaţă a bateriei.

 • Bypass manual pentru mentenanţă 
periodică sau de urgenţă.

Posibilitate largă de configurare 
a bateriilor
 • Gestiune flexibilă a bateriei disponibilă 
la toate modelele ITYS, pentru a 
asigura continuitatea alimentării în cazul 
unei întreruperi.

 • Extensia modulară a bateriei corespunde 
unei game largi de timpi de back-up 
a alimentării, în funcţie de sarcina care 
trebuie alimentată.

 • Extensia modulară a bateriei permite creşteri 
nelimitate ale autonomiei, chiar şi după 
instalare.

 • Modelele de încărcătoare puternice de 
baterii garantează funcţionarea constantă 
şi fiabilă, permiţând utilizarea unor baterii 
externe cu capacitate mare, astfel 
asigurând continuitatea alimentării în 
timpul întreruperilor de lungă durată ale 
curentului electric.

ITYS
Protecţie a alimentării fiabilă şi versatilă
de la 1 la 10 kVA

Tehnologie

> VFI „dublă conversie online”

Configuraţii cu autonomie 
(1/1 modele)

>  Autonomie flexibilă

>  Autonomie extensibilă

> Autonomie lungă 

UPS cu
baterii interne

(model standard) 

Extensie modulară a 
bateriei cu

1 sau 2 şiruri

Extensie modulară a bateriei 
N+1 cu 1 sau 2 şiruri

UPS fără baterii interne 
şi cu încărcător de 

baterie puternic

Cabinet de baterii 
extern

+

+

+

Soluţia pentru 

>  Staţii de lucru profesionale
>  Servere şi reţele corporative
>  Sisteme de stocare
>  Automatizări industriale
>  Sisteme de securitate
>  Sisteme de telecomunicaţii

Certificări

RoHS
COMPLIANT

+

UPS fără baterii 
interne şi cu 
încărcător de 

baterie puternic
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ITYS 
UPS monofazat

de la 1 la 10 kVA

ITYS
Protecţie a alimentării fiabilă şi versatilă
de la 1 la 10 kVA

Date tehnice Posibilităţi avansate de comunicaţie

Soluţii de management locale şi 
prin reţele IP

Conexiuni

(1) La 75% din sarcina nominală (modele cu baterii interne) cu factor de putere de 0,7. (2) Modele cu baterii interne. (3) Modele fără baterii.

 •  Gamă largă de protocoale de comunicaţie 
disponibile opţional (inclusiv JBUS, TCP/
IP şi SNMP) pentru integrarea în reţele LAN 
sau sisteme de management al clădirilor 
(building management systems - BMS).

 •  Conexiune RS232 avansată pentru 
gestiunea alimentării cu energie şi shutdown 
local/distant a aplicaţiilor pentru sisteme de 
operare Windows®, Linux şi Mac OS X®.

 •   Port USB pentru interfaţa directă cu 
sistemele de operare Windows® şi 
Mac OS X®.

 • Interfaţă LCD clară şi aerisită pentru 
monitorizare uşoară a UPS-ului, chiar şi 
pentru utilizatorii mai puţin specializaţi.

 •  LOCAL VIEW: soluţia ideală punct la punct de 
monitorizare şi închidere UPS pentru sistemele 
de operare Windows®, Linux şi MAC OS X® 
(standard pentru toate modelele).

 •  NET VISION: interfaţă profesională de reţea 
pentru monitorizarea şi controlul unităţilor 
UPS dintr-o locaţie distantă (opţiune pentru 
toate modelele).

ITYS 1-2-3 kVA ITYS 6-10 kVA
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Y

S
 0

60
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Y

S
 0

59
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ITYS 1 kVA ITYS 2 kVA ITYS 6 - 10 kVAITYS 3 kVA

3
2
1
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ITYS 10 kVA  - X/1
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1. Port serial USB
2. Port serial RS232
3.  EPO (Emergency Power Off - Întrerupere de 

urgenţă a alimentării)
4.  Interfaţă cu contacte de releu libere de 

potenţial (DB9)
5.  Slot pentru plăci de comunicaţie opţionale(1)

6. Bypass manual
7. Protecţie intrare (întrerupător termic)
8. Suport siguranţe baterie
9.  Roată de dirijare cu blocare de siguranţă
10.  Borne pentru conexiuni de intrare, ieşire şi 

baterie externă
11.  Conexiune pentru cabinetul de extensie 

modulară a bateriei

12. Prize de ieşire (IEC 320)
13. Protecţie intrare
14. Priză de intrare (IEC 320)
15. Borne de ieşire
(1)  Interfaţă cu contacte de releu libere de potenţial sau 

adaptor de reţea WEB / SNMP.

ITYS - UPS
Sn 1000 VA 2000 VA 3000 VA 6000 VA 10000 VA 10000 VA
Pn 800 W 1600 W 2400 W 5400 W 9000 W 9000 W
Intrare / ieșire 1 / 1 1/1 sau 3/1

INTRARE
Tensiune nominală 230 V (110÷300 V) 230 V (176÷276 V) 400 V (3/1), 230 V (1/1)
Frecvenţa nominală 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz ± 10 %
Factor de putere 0.98 0.99

IEȘIRE
Tensiune nominală 208 / 220 / 230 / 240 V (± 2 %) 208 / 220 / 230 / 240 V (± 1 %)
Frecvenţa nominală 50 / 60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz)

Suprasarcină Până la 150 % timp de 10 secunde Până la 150 % 
timp de 1 minut

Până la 150 % 
timp de 10 secunde

Factor de vârf 3:1

Conexiuni 3 x IEC 320 
(C13)

6 x IEC 320 
(C13)

4 x IEC 320 
(C13)+ borne borne

BATERII
Tip Acumulator etanş cu plăci de plumb şi acid sulfuric fără întreţinere, cu durată de viaţă estimată 3 – 5 ani
Tensiune 36 V DC 96 V DC 240 V DC 288 V DC
Autonomie(1)(2) 10 min 17 min 9 min 13 min 9 min 9 min
Încărcător baterie(3) 8 A 4 A -

COMUNICAŢII

Interfeţe RS232 - USB RS232 - USB - Contact de 
releu liber de potenţial RS232 - USB

Adaptor Ethernet Card opţional NET VISION (TCP / IP & SNMP)
Software de comunicaţie locală Local View

RANDAMENT
Mod online până la 92 % până la 94 %

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatură ambiantă de funcţionare 0 °C la +40 °C (15 °C la 25 °C pentru durata maximă de viaţă a bateriei)
Umiditate relativă < 95 % fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea sarcinii de funcţionare
Nivel de zgomot la 1 m < 50 dBA < 55 dBA

CABINET UPS

Dimensiuni (l x A x H) 145 x 400 x 
220 mm 192 x 460 x 347 mm 260 x 550 x 708 mm 350 x 650 x 890 mm

Greutate (modele cu baterii interne) 13 kg 31 kg 80 kg 84 kg 115 kg
Greutate (modele fără baterii interne) 7 kg 13 kg 25.5 kg 29.5 kg -
Grad de protecţie IP20

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)
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Descrierea gamei şi 
caracteristici
Posibilitate de upgrade ulterior
 • �MODULYS�se�adaptează�uşor�la�modificări�
şi�la�dezvoltarea�sistemului�dvs.�Pentru�
a asigura�configuraţia�ideală,�modulele�
de�alimentare�de�1,5,�3,�4,5�şi�6�kVA�sunt�
combinate�cu�uşurinţă�în�versiuni�tower,�
rack şi�system.

Protecţie totală
 • �MODULYS�este�un�UPS�modular.�Numărul�
de�unităţi�Mod-Power�şi�Mod-Battery�
poate�fi�mărit�cu�uşurinţă�pentru�a�asigura�
funcţionarea�redundantă,�de�la�N�+ 1�la�N�
+ X.�În�acest�fel�se�obţine�disponibilitatea�
totală�a�sistemului,�chiar�dacă�unul�sau�mai�
multe�module�sunt�nefuncţionale.

Protecţie continuă
 • �MODULYS�are�module�de�putere�şi�module�
de�back-up�de�tipul�„hot�swap”,�ce�pot�fi�
înlocuite�sau�introduse�în�timp�ce�sistemul�
funcţionează.�În�acest�fel,�se�obţine�
o continuitate�reală�a�alimentării�furnizate�
sarcinii,�fără�nicio�întrerupere�a�funcţionării.

Organizarea dezvoltării 
dvs. viitoare
 • �MODULYS�are�un�design�modular�ce�
permite�creşterea�numărului�de�module�
şi�astfel,�creşterea�puterii�şi�a�timpului�de�
back-up�al�sistemului�UPS.�În�acest�fel�
puteţi�face�faţă�situaţiilor�viitoare�pe�care�nu�
le�puteţi�anticipa�momentan.

Spaţiul de lucru
 • �MODULYS�este�cel�mai�compact�UPS�din�
categoria�sa.�Indiferent�dacă�este�în�versiune�
de�sine�stătătoare�sau�în�una�din�multele�
configuraţii�de�sistem,�instalarea�utilizează�
foarte�puţin�din�zona�dvs.�de�lucru.

Soluţii fără puncte singulare 
de defect („No Single Point 
of Failure”)
 • �Fiecare�modul�de�putere�are�propriul�său�
controller�integrat�şi�un�bypass�automat.�
În versiunea�sistem,�această�variantă�oferă�o�
garanţie�suplimentară,�deoarece�sarcina�va�
fi�alimentată�chiar�dacă�unul�dintre�module�
nu�funcţionează.

MODULYS 
Soluţie modulară scalabilă şi flexibilă 
de�la�1,5�la�24�kVA

Soluţia pentru 

>  e.business
>  Ferme de servere
>  Telecomunicaţii
>  Domeniul medical
>  Reţele de calculatoare

Tehnologie

> VFI „dublă conversie online”
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MODULYS 
UPS monofazat 

de la 1,5 la 24 kVA

MODULYS 
Soluţie modulară scalabilă şi flexibilă 
de�la�1,5�la�24�kVA

Date�tehnice

MODULYS
Mod-Power
Sn [VA] 1500 3000 4500 6000

Pn [W] 1050 2100 3150 4200
Intrare / ieşire 1/1 1/1, 3/1

INTRARE
Tensiune nominală 230 V (1 fază) 230 V (1 fază + N) sau 400 V (3 faze + N)
Toleranţa tensiunii ± 20% (până la -30% la 70% din sarcina nominală)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 10%
Factor de putere / THDI > 0,99 / 6 %

IEŞIRE
Tensiune nominală 230 V (1 fază + N)
Toleranţa tensiunii ± 3% (se poate seta la 208/220/240 V)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (± 0,1% frecvenţă autonomă)
Suprasarcină 110% pentru 1 minut, 130% pentru 10 secunde, 200% pentru 5 cicluri
Factor de vârf 3:1

BYPASS
Tensiune nominală selectabilă
Toleranţa tensiunii ± 15%
Frecvenţa nominală selectabilă
Toleranţa frecvenţei ± 2%

RANDAMENT
Mod online până la 91%
Mod Eco 97%

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare 0 °C la + 40 °C (15 °C la 25 °C pentru cea mai bună durată de viaţă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 90% fără condensare
Altitudine maximă (peste nivelul mării) 1000 m fără reducerea valorilor nominale (maximum 3000 m)

Mod-System MODULYS MC
Mod-MC 4XX - 4 sloturi (l x A x H) 550 x 625 x 760 mm
Mod-MC 6XX - 6 sloturi (l x A x H) 550 x 625 x 1026 mm
Mod-MC 9XX - 9 sloturi (l x A x H) 550 x 625 x 1425 mm
Greutate în funcţie de configuraţie
Grad de protecţie IP20
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 52 dBA (Mod-MC 4XX) < 60 dBA (Mod-MC 6XX şi Mod-MC 9XX)
Disipaţie de căldură 530 W (Mod-MC 4XX) 700 W (Mod-MC 6XX) 2090 W (Mod-MC 9XX)
Conexiuni borne

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)

Caracteristici�electrice�standard

 • �Intrare�bypass�separată.
 • Card�cu�4�contacte�de�releu�libere�
de potenţial.

Opţiuni�electrice

 • �Senzor�de�temperatură.

Caracteristici�de�comunicaţie�
standard

 • �2�sloturi�pentru�opţiuni�de�comunicaţie.
 • �MODBUS/JBUS�RTU�(RS232).

Opţiuni�de�comunicaţie

 • �Interfaţă�cu�contacte�de�releu�libere�de�potenţial.
 • �Panou�sinoptic�distant.
 • �NET�VISION:�interfaţă�WEB/SNMP�
profesională�pentru�monitorizare�UPS�şi�
management�de�shutdown�compatibilă�cu�
mai�multe�sisteme�de�operare.

Un�sistem�adaptabil

25 50 75 100 125 150 175 200
UPS

Timp de back-up (minute)(1)

Mod-MC 415 1,5

3

4,5

6

6

6

9

12

Mod-MC 430

Mod-MC 645

Mod-MC 660

Mod-MC 660six

Mod-MC 960

Mod-MC 990

Mod-MC 912six

Standard (1) BUT maxim la 75% din sarcină
Maxim
Extensibil

kVA

6 kVA

6 kVA

13,5 kVA

12 kVA

18 kVA

12 kVA

18 kVA

24 kVAM
O
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
UPS

Timp de back-up (minute)(1)

Mod-EB 1290 9

12Mod-EB 1212 six

Standard (1) BUT maxim la 75% din sarcină
Maxim
Extensibil

kVA

18 kVA

24 kVAM
O
D
�0
76
�B
�R
O

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
VA

Timp de back-up (minute)(1)

1500

3000

4500

9000

BUT standard (1) BUT maxim la 75% din sarcină
BUT maxim
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Gama

 
Model RM 315 RM 330 MC 415 MC 430 MC 645 MC 660 MC 660 SIX MC 960 MC 990 SIX MC 912 SIX EB1290 EB 1212 SIX
Mod-Power 1 x 1500 VA 1 x 3000 VA 1 x 1500 VA 1 x 3000 VA 1 x 4500 VA 2 x 3000 VA 1 x 6000 VA 2 x 3000 VA 2 x 4500 VA 2 x 6000 VA 2 x 4500 VA 2 x 6000 VA
Set baterii 1 2 1 2 3 4 4 4 6 8 6 8

MODULYS

MODULYS M
O
D
�0
68
�A

Mod-RM extensibil de la 1,5 la 9 kVA

Mod-RM

Mod-EB

Mod-MC

Mod-MC extensibil de la 1,5 la 24 kVA

MODULYS

MODULYS

M
O
D
�0
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�A

MODULYS

MODULYS

M
O
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MODULYS

MODULYS

MODULYS

M
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MODULYS

MODULYS

MODULYS

M
O
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Mod-EB extensibil de la 9 la 24 kVA

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
UPS

Timp de back-up (minute)(1)

Mod-EB 1290 9

12Mod-EB 1212 six

Standard (1) BUT maxim la 75% din sarcină
Maxim
Extensibil

kVA

18 kVA

24 kVA
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Descrierea gamei şi 
caracteristici
Posibilitate de upgrade ulterior
 • �MODULYS�se�adaptează�uşor�la�modificări�
şi�la�dezvoltarea�sistemului�dvs.�Pentru�
a asigura�configuraţia�ideală,�modulele�
de�alimentare�de�1,5,�3,�4,5�şi�6�kVA�sunt�
combinate�cu�uşurinţă�în�versiuni�tower,�
rack şi�system.

Protecţie totală
 • �MODULYS�este�un�UPS�modular.�Numărul�
de�unităţi�Mod-Power�şi�Mod-Battery�
poate�fi�mărit�cu�uşurinţă�pentru�a�asigura�
funcţionarea�redundantă,�de�la�N�+ 1�la�N�
+ X.�În�acest�fel�se�obţine�disponibilitatea�
totală�a�sistemului,�chiar�dacă�unul�sau�mai�
multe�module�sunt�nefuncţionale.

Protecţie continuă
 • �MODULYS�are�module�de�putere�şi�module�
de�back-up�de�tipul�„hot�swap”,�ce�pot�fi�
înlocuite�sau�introduse�în�timp�ce�sistemul�
funcţionează.�În�acest�fel,�se�obţine�
o continuitate�reală�a�alimentării�furnizate�
sarcinii,�fără�nicio�întrerupere�a�funcţionării.

Organizarea dezvoltării 
dvs. viitoare
 • �MODULYS�are�un�design�modular�ce�
permite�creşterea�numărului�de�module�
şi�astfel,�creşterea�puterii�şi�a�timpului�de�
back-up�al�sistemului�UPS.�În�acest�fel�
puteţi�face�faţă�situaţiilor�viitoare�pe�care�nu�
le�puteţi�anticipa�momentan.

Spaţiul de lucru
 • �MODULYS�este�cel�mai�compact�UPS�din�
categoria�sa.�Indiferent�dacă�este�în�versiune�
de�sine�stătătoare�sau�în�una�din�multele�
configuraţii�de�sistem,�instalarea�utilizează�
foarte�puţin�din�zona�dvs.�de�lucru.

Soluţii fără puncte singulare 
de defect („No Single Point 
of Failure”)
 • �Fiecare�modul�de�putere�are�propriul�său�
controller�integrat�şi�un�bypass�automat.�
În versiunea�sistem,�această�variantă�oferă�o�
garanţie�suplimentară,�deoarece�sarcina�va�
fi�alimentată�chiar�dacă�unul�dintre�module�
nu�funcţionează.

MODULYS 
Soluţie modulară scalabilă şi flexibilă 
de�la�1,5�la�24�kVA

Soluţia pentru 

>  e.business
>  Ferme de servere
>  Telecomunicaţii
>  Domeniul medical
>  Reţele de calculatoare

Tehnologie

> VFI „dublă conversie online”
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MODULYS 
UPS monofazat 

de la 1,5 la 24 kVA

MODULYS 
Soluţie modulară scalabilă şi flexibilă 
de�la�1,5�la�24�kVA

Date�tehnice

MODULYS
Mod-Power
Sn [VA] 1500 3000 4500 6000

Pn [W] 1050 2100 3150 4200
Intrare / ieşire 1/1 1/1, 3/1

INTRARE
Tensiune nominală 230 V (1 fază) 230 V (1 fază + N) sau 400 V (3 faze + N)
Toleranţa tensiunii ± 20% (până la -30% la 70% din sarcina nominală)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 10%
Factor de putere / THDI > 0,99 / 6 %

IEŞIRE
Tensiune nominală 230 V (1 fază + N)
Toleranţa tensiunii ± 3% (se poate seta la 208/220/240 V)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (± 0,1% frecvenţă autonomă)
Suprasarcină 110% pentru 1 minut, 130% pentru 10 secunde, 200% pentru 5 cicluri
Factor de vârf 3:1

BYPASS
Tensiune nominală selectabilă
Toleranţa tensiunii ± 15%
Frecvenţa nominală selectabilă
Toleranţa frecvenţei ± 2%

RANDAMENT
Mod online până la 91%
Mod Eco 97%

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare 0 °C la + 40 °C (15 °C la 25 °C pentru cea mai bună durată de viaţă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 90% fără condensare
Altitudine maximă (peste nivelul mării) 1000 m fără reducerea valorilor nominale (maximum 3000 m)

Mod-System MODULYS MC
Mod-MC 4XX - 4 sloturi (l x A x H) 550 x 625 x 760 mm
Mod-MC 6XX - 6 sloturi (l x A x H) 550 x 625 x 1026 mm
Mod-MC 9XX - 9 sloturi (l x A x H) 550 x 625 x 1425 mm
Greutate în funcţie de configuraţie
Grad de protecţie IP20
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 52 dBA (Mod-MC 4XX) < 60 dBA (Mod-MC 6XX şi Mod-MC 9XX)
Disipaţie de căldură 530 W (Mod-MC 4XX) 700 W (Mod-MC 6XX) 2090 W (Mod-MC 9XX)
Conexiuni borne

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)

Caracteristici�electrice�standard

 • �Intrare�bypass�separată.
 • Card�cu�4�contacte�de�releu�libere�
de potenţial.

Opţiuni�electrice

 • �Senzor�de�temperatură.

Caracteristici�de�comunicaţie�
standard

 • �2�sloturi�pentru�opţiuni�de�comunicaţie.
 • �MODBUS/JBUS�RTU�(RS232).

Opţiuni�de�comunicaţie

 • �Interfaţă�cu�contacte�de�releu�libere�de�potenţial.
 • �Panou�sinoptic�distant.
 • �NET�VISION:�interfaţă�WEB/SNMP�
profesională�pentru�monitorizare�UPS�şi�
management�de�shutdown�compatibilă�cu�
mai�multe�sisteme�de�operare.

Un�sistem�adaptabil

25 50 75 100 125 150 175 200
UPS

Timp de back-up (minute)(1)

Mod-MC 415 1,5

3

4,5

6

6

6

9

12

Mod-MC 430

Mod-MC 645

Mod-MC 660

Mod-MC 660six

Mod-MC 960

Mod-MC 990

Mod-MC 912six

Standard (1) BUT maxim la 75% din sarcină
Maxim
Extensibil

kVA

6 kVA

6 kVA

13,5 kVA

12 kVA

18 kVA

12 kVA

18 kVA

24 kVAM
O
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
UPS

Timp de back-up (minute)(1)

Mod-EB 1290 9

12Mod-EB 1212 six

Standard (1) BUT maxim la 75% din sarcină
Maxim
Extensibil

kVA

18 kVA

24 kVAM
O
D
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O

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
VA

Timp de back-up (minute)(1)

1500

3000

4500

9000

BUT standard (1) BUT maxim la 75% din sarcină
BUT maxim

M
O
D
�0
78
�B
�R
O

Gama

 
Model RM 315 RM 330 MC 415 MC 430 MC 645 MC 660 MC 660 SIX MC 960 MC 990 SIX MC 912 SIX EB1290 EB 1212 SIX
Mod-Power 1 x 1500 VA 1 x 3000 VA 1 x 1500 VA 1 x 3000 VA 1 x 4500 VA 2 x 3000 VA 1 x 6000 VA 2 x 3000 VA 2 x 4500 VA 2 x 6000 VA 2 x 4500 VA 2 x 6000 VA
Set baterii 1 2 1 2 3 4 4 4 6 8 6 8

MODULYS

MODULYS M
O
D
�0
68
�A

Mod-RM extensibil de la 1,5 la 9 kVA

Mod-RM

Mod-EB

Mod-MC

Mod-MC extensibil de la 1,5 la 24 kVA

MODULYS

MODULYS

M
O
D
�0
70
�A

MODULYS

MODULYS

M
O
D
�0
71
�A

MODULYS

MODULYS

MODULYS

M
O
D
�0
72
�A

MODULYS

MODULYS

MODULYS

M
O
D
�0
73
�B

Mod-EB extensibil de la 9 la 24 kVA

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
UPS

Timp de back-up (minute)(1)

Mod-EB 1290 9

12Mod-EB 1212 six

Standard (1) BUT maxim la 75% din sarcină
Maxim
Extensibil

kVA

18 kVA

24 kVA
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Protecţie compactă, rentabilă
 • Uşor de comandat, instalat şi utilizat.
 • Tehnologie de ultimă generaţie care oferă 
niveluri ridicate de performanţă într-o unitate 
extrem de compactă.

 • Mod online dublă conversie cu un factor de 
putere la ieşire de 0,9 ce asigură cu 12% 
mai multă putere activă comparativ cu un 
UPS cu un factor de putere de 0,8.

 • Cea mai bună eficienţă online din clasa sa. 
 • Management inovator al bateriilor care 
prelungeşte durata de viaţă a bateriilor (riplu 
ZERO la baterii).

 • Protecţia redundantă la bypass reduce 
riscul de întrerupere a alimentării.

 • Monitorizare integrată a reţelei LAN prin 
browser web. Afişaj în mai multe limbi.

Adaptare la mediul dvs. de lucru
 • Concepute pentru a funcţiona în medii 
electrice dificile.

 • Ideale pentru protejarea aplicaţiilor sensibile 
IT şi non-IT.

 • Configurarea flexibilă a bateriilor fără 
modificarea amprentei la sol.

 • Transformator de izolaţie intern (la cerere).
 • Emisii electromagnetice reduse conforme 
pentru instalaţii comerciale.

ITYS PRO
Protecţie a alimentării fiabilă şi eficientă
de la 10 la 20 kVA

G
A

M
M

E
 5

13
 A

Soluţia pentru 

> Săli de servere
> Servicii
> Infrastructură
> Domeniul asigurării sănătăţii
> Aplicaţii industriale uşoare

Tehnologie 

> VFI „online dublă conversie”

Avantaje 

Configuraţii UPS

UPS - tip S
Fără baterii

UPS - tip M
Cu baterii

UPS - tip T
Cu baterii

Certificări

RoHS
COMPLIANT

ITYS PRO
UPS monofazat şi trifazat

de la 10 la 20 kVA

IT
Y

S
 0

91
 A

Caracteristici electrice standard

 • Bypass intern pentru mentenanţă.
 • Protecţie împotriva fenomenului de backfeed 
(returul de energie în reţea): circuit de detecţie.

 • EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 • Interfaţă în mai multe limbi uşor de utilizat, cu 
afişaj grafic.

 • Monitorizare integrată a reţelei LAN prin 
browser web. 

 • 2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.

Opţiuni de comunicaţie

 • Interfaţă cu contacte de releu libere de 
potenţial.

 • Interfaţă MODBUS.

Soluţii de management locale şi 
prin reţele IP

 • LOCAL VIEW: soluţia software ideală punct la 
punct de monitorizare UPS şi management 
de shutdown pentru sistemele de operare 
Windows®, Linux şi MAC OS X®.

 • NET VISION: interfaţă profesională de reţea 
pentru monitorizarea şi controlul unităţilor UPS 
dintr-o locaţie distantă (opţiune pentru toate 
modelele).

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă

 • LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. în 
electroalimentare.

ITYS PRO
Sn [kVA] 10 15 20
Pn [kW] 9 13,5 18
Intrare / ieşire 3/1 - 3/3 3/3

INTRARE
Tensiune nominală 3 faze+N 400 V
Toleranţa tensiunii ± 20 % (-40 % la 70 % din sarcina nominală)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz ± 10 %
Factor de putere / THDI 0,99 / <2,5 %

OUTPUT (IEŞIRE)

Tensiune nominală
1 fază+N: 230 V (configurabilă: 208(1)/220/230/240)
3 faze+N: 400 V (configurabilă: 360(1)/380/400/415)

Toleranţa tensiunii ± 1 %
Frecvenţa nominală 50/60 Hz ±2 (până la ±5 cu generator - selectabil)
Suprasarcină Până la 150 % timp de 30 secunde
Factor de vârf 3:1 (în conformitate cu IEC 62040-3)
Conexiuni (ieşire) Borne

BYPASS
Tensiune nominală tensiune de ieşire nominală
Toleranţa tensiunii ±15 % (± 20 % cu generator - selectabil)
Toleranţa / frecvenţa nominală 50/60 Hz ±2 (până la ±5 cu generator - selectabil)

COMUNICAŢIE
Interfeţe  RS232 - Ethernet
Plăci opţionale Card SNMP - card ADC/RS485 - card MODBUS
Software de comunicaţie LOCAL VIEW - NETVISION - WEB BROWSER

RANDAMENT
Mod online până la 95 %
Mod ECO până la 98 %

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă 0 la 40 °C (15 la 25 °C pentru durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0 la 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale
Nivel de zgomot la 1 m <51 dBA <54 dBA

CABINET UPS
Tipul S - dimensiuni l x A x H 370 x 780 x 810 mm
Tipul S - greutate (fără baterii) 58 kg
Tipul M - dimensiuni l x A x H 370 x 780 x 1170 mm
Tipul M - greutate (fără baterii) 75 kg
Tipul T - dimensiuni l x A x H 370 x 780 x 1385 mm
Tipul T - greutate (fără baterii) 82 kg
Grad de protecţie IP20

STANDARDE
Siguranţă EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2 clasa C2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)

(1) Pieşire = 90 % Pnominală

Date tehnice

UPS with 
internal batteries kVA

Back-up time (minutes)(1)

Type M

Type T

10

15

20

10

15

20

10 20 30 40 50 60

Vedere din spate a conexiunilor

1.  EPO (Emergency Power Off - Întrerupere 
de urgenţă a alimentării)

2. Port Ethernet
3. Port serial RS232
4. Slot pentru plăci de comunicaţie opţionale
5.  Dispozitive de protecţie pentru reţeaua 

principală, reţeaua auxiliară, ieşire şi 
bypass manual

6.  Borne pentru conexiuni de intrare, 
ieşire şi baterie externă

7. Protecţia bateriei (modele M şi T)
8. Roată de dirijare cu blocare de siguranţă

1
2
3

4

5

6

7

8

(1) Funcţionare cu sarcină normală.
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Protecţie compactă, rentabilă
 • Uşor de comandat, instalat şi utilizat.
 • Tehnologie de ultimă generaţie care oferă 
niveluri ridicate de performanţă într-o unitate 
extrem de compactă.

 • Mod online dublă conversie cu un factor de 
putere la ieşire de 0,9 ce asigură cu 12% 
mai multă putere activă comparativ cu un 
UPS cu un factor de putere de 0,8.

 • Cea mai bună eficienţă online din clasa sa. 
 • Management inovator al bateriilor care 
prelungeşte durata de viaţă a bateriilor (riplu 
ZERO la baterii).

 • Protecţia redundantă la bypass reduce 
riscul de întrerupere a alimentării.

 • Monitorizare integrată a reţelei LAN prin 
browser web. Afişaj în mai multe limbi.

Adaptare la mediul dvs. de lucru
 • Concepute pentru a funcţiona în medii 
electrice dificile.

 • Ideale pentru protejarea aplicaţiilor sensibile 
IT şi non-IT.

 • Configurarea flexibilă a bateriilor fără 
modificarea amprentei la sol.

 • Transformator de izolaţie intern (la cerere).
 • Emisii electromagnetice reduse conforme 
pentru instalaţii comerciale.

ITYS PRO
Protecţie a alimentării fiabilă şi eficientă
de la 10 la 20 kVA

G
A

M
M

E
 5

13
 A

Soluţia pentru 

> Săli de servere
> Servicii
> Infrastructură
> Domeniul asigurării sănătăţii
> Aplicaţii industriale uşoare

Tehnologie 

> VFI „online dublă conversie”

Avantaje 

Configuraţii UPS

UPS - tip S
Fără baterii

UPS - tip M
Cu baterii

UPS - tip T
Cu baterii

Certificări

RoHS
COMPLIANT

ITYS PRO
UPS monofazat şi trifazat

de la 10 la 20 kVA

IT
Y

S
 0

91
 A

Caracteristici electrice standard

 • Bypass intern pentru mentenanţă.
 • Protecţie împotriva fenomenului de backfeed 
(returul de energie în reţea): circuit de detecţie.

 • EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 • Interfaţă în mai multe limbi uşor de utilizat, cu 
afişaj grafic.

 • Monitorizare integrată a reţelei LAN prin 
browser web. 

 • 2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.

Opţiuni de comunicaţie

 • Interfaţă cu contacte de releu libere de 
potenţial.

 • Interfaţă MODBUS.

Soluţii de management locale şi 
prin reţele IP

 • LOCAL VIEW: soluţia software ideală punct la 
punct de monitorizare UPS şi management 
de shutdown pentru sistemele de operare 
Windows®, Linux şi MAC OS X®.

 • NET VISION: interfaţă profesională de reţea 
pentru monitorizarea şi controlul unităţilor UPS 
dintr-o locaţie distantă (opţiune pentru toate 
modelele).

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă

 • LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. în 
electroalimentare.

ITYS PRO
Sn [kVA] 10 15 20
Pn [kW] 9 13,5 18
Intrare / ieşire 3/1 - 3/3 3/3

INTRARE
Tensiune nominală 3 faze+N 400 V
Toleranţa tensiunii ± 20 % (-40 % la 70 % din sarcina nominală)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz ± 10 %
Factor de putere / THDI 0,99 / <2,5 %

OUTPUT (IEŞIRE)

Tensiune nominală
1 fază+N: 230 V (configurabilă: 208(1)/220/230/240)
3 faze+N: 400 V (configurabilă: 360(1)/380/400/415)

Toleranţa tensiunii ± 1 %
Frecvenţa nominală 50/60 Hz ±2 (până la ±5 cu generator - selectabil)
Suprasarcină Până la 150 % timp de 30 secunde
Factor de vârf 3:1 (în conformitate cu IEC 62040-3)
Conexiuni (ieşire) Borne

BYPASS
Tensiune nominală tensiune de ieşire nominală
Toleranţa tensiunii ±15 % (± 20 % cu generator - selectabil)
Toleranţa / frecvenţa nominală 50/60 Hz ±2 (până la ±5 cu generator - selectabil)

COMUNICAŢIE
Interfeţe  RS232 - Ethernet
Plăci opţionale Card SNMP - card ADC/RS485 - card MODBUS
Software de comunicaţie LOCAL VIEW - NETVISION - WEB BROWSER

RANDAMENT
Mod online până la 95 %
Mod ECO până la 98 %

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă 0 la 40 °C (15 la 25 °C pentru durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0 la 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale
Nivel de zgomot la 1 m <51 dBA <54 dBA

CABINET UPS
Tipul S - dimensiuni l x A x H 370 x 780 x 810 mm
Tipul S - greutate (fără baterii) 58 kg
Tipul M - dimensiuni l x A x H 370 x 780 x 1170 mm
Tipul M - greutate (fără baterii) 75 kg
Tipul T - dimensiuni l x A x H 370 x 780 x 1385 mm
Tipul T - greutate (fără baterii) 82 kg
Grad de protecţie IP20

STANDARDE
Siguranţă EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2 clasa C2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)

(1) Pieşire = 90 % Pnominală

Date tehnice

UPS with 
internal batteries kVA

Back-up time (minutes)(1)

Type M

Type T

10

15

20

10

15

20

10 20 30 40 50 60

Vedere din spate a conexiunilor

1.  EPO (Emergency Power Off - Întrerupere 
de urgenţă a alimentării)

2. Port Ethernet
3. Port serial RS232
4. Slot pentru plăci de comunicaţie opţionale
5.  Dispozitive de protecţie pentru reţeaua 

principală, reţeaua auxiliară, ieşire şi 
bypass manual

6.  Borne pentru conexiuni de intrare, 
ieşire şi baterie externă

7. Protecţia bateriei (modele M şi T)
8. Roată de dirijare cu blocare de siguranţă

1
2
3

4

5

6

7

8

(1) Funcţionare cu sarcină normală.
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O soluţie completă, rentabilă
 •  Mod online dublă conversie cu un factor de 
putere la ieşire de 0,9 ce asigură cu 12% 
mai multă putere activă comparativ cu un 
UPS cu un factor de putere de 0,8.

 •  Cele două reţele de intrare vă permit 
să gestionaţi independent sursele 
de alimentare.

 •  Disponibilitate mărită a sistemului prin 
conectarea a două unităţi UPS în paralel 
pentru redundanţă 1+1.

 •  Bypass manual intern pentru mentenanţă 
uşoară fără întreruperea alimentării.

 •  Baterii interne care asigură mai mult de 
1 oră timp de funcţionare.

 •  Afişaj în mai multe limbi.

Adaptat la mediul dvs. de lucru
 •  Economie de spaţiu datorită unei amprente 
la sol redusă şi o dimensiune optimizată 
a cabinetului.

 •  Nivel redus de zgomot.
 •  Soluţii flexibile în ceea ce priveşte bateria
 •  Compact, cu o greutate redusă şi uşor 
de instalat.

 •  Durată lungă de viaţă a bateriei şi 
performanţe ridicate, cu sistem propriu 
EBS de gestionare a regimului de încărcare 
a bateriei, pentru o durată de viaţă mărită.

MASTERYS BC
Protecţie a alimentării fiabilă, simplă şi gata de utilizare 
de la 15 la 80 kVA

Soluţia pentru 

> Săli de servere
> Servicii
> Infrastructură
> Domeniul asigurării sănătăţii
> Aplicaţii industriale uşoare

Certificări

Gama MASTERYS BC este 
certificată de TÜV SÜD cu 

privire la siguranţa produselor 
(EN 62040-1).

Tehnologie

> VFI „dublă conversie online”
M

A
S

TE
 0

62
 A

M
A

S
TE

 0
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 C

M
A

S
TE
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 A

MASTERYS BC 
UPS monofazat şi trifazat

de la 15 la 80 kVA 

MASTERYS BC
Protecţie a alimentării fiabilă, simplă şi gata de utilizare 
de la 15 la 80 kVA

Date tehnice

MASTERYS BC 
Sn [kVA] 15 20 30 40 60 80

Pn [kW] 13,5 18 27 36 54 72
Intrare / ieşire 3/1 • • - - - -
Intrare / ieşire 3/3 • • • • • •
Configuraţie paralelă 1+1(1)

INTRARE
Tensiune nominală 400 V 3 faze + N
Toleranţa tensiunii 240 V la 480 V(2)

Frecvenţa nominală 50/60 Hz ± 10%
Factor de putere / THDI 0,99 / < 3%

IEŞIRE

Tensiune nominală 1 fază + N: 230 V (se poate configura la 220/240 V)
3 faze + N: 400 V (se poate configura la 380/415 V)

Toleranţa tensiunii sarcină statică ±1% sarcină dinamică în conformitate cu VFI-SS-111
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă de la 1% la 8%)
Suprasarcină  125% pentru 10 minute, 150% pentru 1 minut
Factor de vârf 3:1

BYPASS
Tensiune nominală tensiune de ieşire nominală
Toleranţa tensiunii ± 15% (configurabilă de la 10% la 20%)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

RANDAMENT
Mod online la 100 % din sarcină până la 94,5%

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare de la 0 °C până la +40 (2) °C (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 62 dBA

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 444 x 795 x 800/1000/1400 mm 444 x 795 x 1400 mm
Greutatea(3) 105 kg 110 kg 135 kg 152 kg 180 kg 200 kg
Grad de protecţie IP20
Culori RAL 7012

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaraţie de conformitate 
a produsului CE, RCM (E2376)

(1)  Modelul standard este pregătit pentru un sistem redundant 1+1. La cerere, este posibilă conectarea a până la 6 module în 
sistem paralel. (2) În anumite condiţii. (3) Fără baterii.

UPS şi baterii interne

10 20 30 40 50 60 70
UPS

Intrare/
Ieşire KVA

Timp de back-up (minute)(1)

BC 115 3/1 15

3/1 20

3/3

3/3

3/3

3/3

15

20

30

40

BC 120

BC 315

BC 320

BC 330

BC 340

Cabinet tipul “S” (1) BUT maxim la 70% din sarcină

Cabinet tipul “T”
Cabinet tipul “M”

M
A

S
TE

 0
57

 B
 R

O

Caracteristici electrice standard

 •  Două reţele de intrare (15-40 kVA).
 •  Bypass manual intern.
 •  Protecţie împotriva fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea): circuit 
de detecţie.

 •  EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

Opţiuni electrice

 •  Două reţele de intrare (60-80 kVA).
 •  Cabinet de baterii extern.
 •  Senzor pentru temperatura externă.
 •  Încărcătoare de baterii suplimentare.
 •  Transformator de izolaţie galvanică.
 •  Kit paralel.
 •  Sistem de sincronizare ACS. 

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  MODBUS RTU.
 •  2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.

Opţiuni de comunicaţie

 •  Interfaţă cu contacte de releu libere 
de potenţial.

 •  PROfIBUS.
 •  NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS şi 
management de shutdown compatibilă 
cu mai multe sisteme de operare.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă

 •  LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. în 
electroalimentare.
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O soluţie completă, rentabilă
 •  Mod online dublă conversie cu un factor de 
putere la ieşire de 0,9 ce asigură cu 12% 
mai multă putere activă comparativ cu un 
UPS cu un factor de putere de 0,8.

 •  Cele două reţele de intrare vă permit 
să gestionaţi independent sursele 
de alimentare.

 •  Disponibilitate mărită a sistemului prin 
conectarea a două unităţi UPS în paralel 
pentru redundanţă 1+1.

 •  Bypass manual intern pentru mentenanţă 
uşoară fără întreruperea alimentării.

 •  Baterii interne care asigură mai mult de 
1 oră timp de funcţionare.

 •  Afişaj în mai multe limbi.

Adaptat la mediul dvs. de lucru
 •  Economie de spaţiu datorită unei amprente 
la sol redusă şi o dimensiune optimizată 
a cabinetului.

 •  Nivel redus de zgomot.
 •  Soluţii flexibile în ceea ce priveşte bateria
 •  Compact, cu o greutate redusă şi uşor 
de instalat.

 •  Durată lungă de viaţă a bateriei şi 
performanţe ridicate, cu sistem propriu 
EBS de gestionare a regimului de încărcare 
a bateriei, pentru o durată de viaţă mărită.

MASTERYS BC
Protecţie a alimentării fiabilă, simplă şi gata de utilizare 
de la 15 la 80 kVA

Soluţia pentru 

> Săli de servere
> Servicii
> Infrastructură
> Domeniul asigurării sănătăţii
> Aplicaţii industriale uşoare

Certificări

Gama MASTERYS BC este 
certificată de TÜV SÜD cu 

privire la siguranţa produselor 
(EN 62040-1).

Tehnologie

> VFI „dublă conversie online”
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MASTERYS BC 
UPS monofazat şi trifazat

de la 15 la 80 kVA 

MASTERYS BC
Protecţie a alimentării fiabilă, simplă şi gata de utilizare 
de la 15 la 80 kVA

Date tehnice

MASTERYS BC 
Sn [kVA] 15 20 30 40 60 80

Pn [kW] 13,5 18 27 36 54 72
Intrare / ieşire 3/1 • • - - - -
Intrare / ieşire 3/3 • • • • • •
Configuraţie paralelă 1+1(1)

INTRARE
Tensiune nominală 400 V 3 faze + N
Toleranţa tensiunii 240 V la 480 V(2)

Frecvenţa nominală 50/60 Hz ± 10%
Factor de putere / THDI 0,99 / < 3%

IEŞIRE

Tensiune nominală 1 fază + N: 230 V (se poate configura la 220/240 V)
3 faze + N: 400 V (se poate configura la 380/415 V)

Toleranţa tensiunii sarcină statică ±1% sarcină dinamică în conformitate cu VFI-SS-111
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă de la 1% la 8%)
Suprasarcină  125% pentru 10 minute, 150% pentru 1 minut
Factor de vârf 3:1

BYPASS
Tensiune nominală tensiune de ieşire nominală
Toleranţa tensiunii ± 15% (configurabilă de la 10% la 20%)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

RANDAMENT
Mod online la 100 % din sarcină până la 94,5%

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare de la 0 °C până la +40 (2) °C (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 62 dBA

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 444 x 795 x 800/1000/1400 mm 444 x 795 x 1400 mm
Greutatea(3) 105 kg 110 kg 135 kg 152 kg 180 kg 200 kg
Grad de protecţie IP20
Culori RAL 7012

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaraţie de conformitate 
a produsului CE, RCM (E2376)

(1)  Modelul standard este pregătit pentru un sistem redundant 1+1. La cerere, este posibilă conectarea a până la 6 module în 
sistem paralel. (2) În anumite condiţii. (3) Fără baterii.

UPS şi baterii interne
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Caracteristici electrice standard

 •  Două reţele de intrare (15-40 kVA).
 •  Bypass manual intern.
 •  Protecţie împotriva fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea): circuit 
de detecţie.

 •  EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

Opţiuni electrice

 •  Două reţele de intrare (60-80 kVA).
 •  Cabinet de baterii extern.
 •  Senzor pentru temperatura externă.
 •  Încărcătoare de baterii suplimentare.
 •  Transformator de izolaţie galvanică.
 •  Kit paralel.
 •  Sistem de sincronizare ACS. 

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  MODBUS RTU.
 •  2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.

Opţiuni de comunicaţie

 •  Interfaţă cu contacte de releu libere 
de potenţial.

 •  PROfIBUS.
 •  NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS şi 
management de shutdown compatibilă 
cu mai multe sisteme de operare.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă

 •  LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. în 
electroalimentare.

39Catalog General 2016-2017



U
P

S
 t

ri
fa

za
t

O soluţie completă, rentabilă
 • �Mod�online�dublă�conversie�cu�un�factor�de�
putere�la�ieşire�de�0,9�ce�asigură�cu�12%�
mai�multă�putere�activă�comparativ�cu�un�
UPS�cu�un�factor�de�putere�de�0,8.

 • �Cele�două�reţele�de�intrare�vă�permit�
să�gestionaţi�independent�sursele�
de alimentare.

 • �Disponibilitate�mărită�a�sistemului�prin�
conectarea�a�două�unităţi�UPS�în�paralel�
pentru�redundanţă�1+1.

 • �Bypass�manual�intern�pentru�mentenanţă�
uşoară�fără�întreruperea�alimentării.

 • �Afişaj�în�mai�multe�limbi.

Adaptat la mediul dvs. de lucru
 • �Economie�de�spaţiu�datorită�unei�amprente�
la�sol�redusă�şi�o�dimensiune�optimizată�a�
cabinetului.

 • �Nivel�redus�de�zgomot.
 • �Soluţii�flexibile�în�ceea�ce�priveşte�bateria
 • �Compact,�cu�o�greutate�redusă�şi�uşor�
de instalat.

 • �Durată�lungă�de�viaţă�a�bateriei�şi�
performanţe�ridicate,�cu�sistem�propriu�
EBS�de�gestionare�a�regimului�de�încărcare�
a bateriei,�pentru�o�durată�de�viaţă�mărită.

MASTERYS BC
Protecţie a alimentării fiabilă, simplă şi gata de utilizare
de�la�100�la�120�kVA

Soluţia pentru 

> Săli de servere
> Servicii
> Infrastructură
> Domeniul asigurării sănătăţii
> Aplicaţii industriale uşoare

Certificări

Gama MASTERYS BC este 
certificată de TÜV SÜD cu 

privire la siguranţa produselor 
(EN 62040-1).
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MASTERYS BC 
UPS trifazat

de la 100 la 120 kVA 

Date�tehnice

MASTERYS BC
Sn [kVA] 100 120

Pn [kW] 90 108
Configuraţie paralelă 1+1(1)

INTRARE
Tensiune nominală 400 V 3 faze + N
Toleranţa tensiunii 240 V la 480 V(2)

Frecvenţa nominală 50/60 Hz ± 10%
Factor de putere / THDI 0,99 / < 3%

IEŞIRE
Tensiune nominală 400 V (se poate configura la 380/415 V)
Toleranţa tensiunii sarcină statică ±1% sarcină dinamică în conformitate cu VFI-SS-111
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă de la 1% la 8%)
Suprasarcină 125% pentru 10 minute, 150% pentru 1 minut
Factor de vârf 3:1

BYPASS
Tensiune nominală tensiune de ieşire nominală
Toleranţa tensiunii ± 15% (configurabilă de la 10% la 20%)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

RANDAMENT
Mod online la 100 % din sarcină până la 94,5%

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare de la 0 °C până la +40 (2) °C (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 65 dBA

CABINET UPS

Dimensiuni (l x A x H) 700 x 800 x 1930 mm

Greutate 410 kg 430 kg

Grad de protecţie IP20
Culori RAL 7012, gri argintiu la uşa frontală

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaraţie de conformitate 
a produsului CE, RCM (E2376)

(1)  Modelul standard este pregătit pentru un sistem redundant 1+1. La cerere, este posibilă conectarea a până la 6 module în 
sistem paralel.

(2) În anumite condiţii.

Caracteristici�electrice�standard

 • �Două�reţele�de�intrare
 • �Bypass�manual�intern.
 • �Protecţie�împotriva�fenomenului�de�
backfeed�(returul�de�energie�în�reţea):�
circuit de�detecţie.

 • �EBS�(Expert�Battery�System)�pentru�
managementul�bateriei.

Opţiuni�electrice

 • �Cabinet�de�baterii�extern.
 • �Senzor�pentru�temperatura�externă.
 • �Încărcătoare�de�baterii�suplimentare.
 • �Transformator�de�izolaţie�galvanică.
 • �Kit�paralel.
 •  Sistem�de�sincronizare�ACS.�

Caracteristici�de�comunicaţie�
standard

 • Interfaţă�cu�contacte�de�releu�libere�
de potenţial.

 • �MODBUS�RTU.�
 • �2�sloturi�pentru�opţiuni�de�comunicaţie.

Opţiuni�de�comunicaţie

 • �MODBUS�TCP.
 •  PROFIBUS.
 • �NET�VISION:�interfaţă�WEB/SNMP�
profesională�pentru�monitorizare�UPS�şi�
management�de�shutdown�compatibilă�cu�
mai�multe�sisteme�de�operare.

Serviciu�de�monitorizare�de�la�
distanţă

 • �LINK-UPS,�serviciu�de�monitorizare�de�la�
distanţă�care�permite�conectarea�24�de�
ore�din�24�a�UPS-ului�la�specialistul�dvs.�în�
electroalimentare.
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O soluţie completă, rentabilă
 • �Mod�online�dublă�conversie�cu�un�factor�de�
putere�la�ieşire�de�0,9�ce�asigură�cu�12%�
mai�multă�putere�activă�comparativ�cu�un�
UPS�cu�un�factor�de�putere�de�0,8.

 • �Cele�două�reţele�de�intrare�vă�permit�
să�gestionaţi�independent�sursele�
de alimentare.

 • �Disponibilitate�mărită�a�sistemului�prin�
conectarea�a�două�unităţi�UPS�în�paralel�
pentru�redundanţă�1+1.

 • �Bypass�manual�intern�pentru�mentenanţă�
uşoară�fără�întreruperea�alimentării.

 • �Afişaj�în�mai�multe�limbi.

Adaptat la mediul dvs. de lucru
 • �Economie�de�spaţiu�datorită�unei�amprente�
la�sol�redusă�şi�o�dimensiune�optimizată�a�
cabinetului.

 • �Nivel�redus�de�zgomot.
 • �Soluţii�flexibile�în�ceea�ce�priveşte�bateria
 • �Compact,�cu�o�greutate�redusă�şi�uşor�
de instalat.

 • �Durată�lungă�de�viaţă�a�bateriei�şi�
performanţe�ridicate,�cu�sistem�propriu�
EBS�de�gestionare�a�regimului�de�încărcare�
a bateriei,�pentru�o�durată�de�viaţă�mărită.

MASTERYS BC
Protecţie a alimentării fiabilă, simplă şi gata de utilizare
de�la�100�la�120�kVA

Soluţia pentru 

> Săli de servere
> Servicii
> Infrastructură
> Domeniul asigurării sănătăţii
> Aplicaţii industriale uşoare

Certificări

Gama MASTERYS BC este 
certificată de TÜV SÜD cu 

privire la siguranţa produselor 
(EN 62040-1).

D
E
FY
S
�1
91
�B

MASTERYS BC 
UPS trifazat

de la 100 la 120 kVA 

Date�tehnice

MASTERYS BC
Sn [kVA] 100 120

Pn [kW] 90 108
Configuraţie paralelă 1+1(1)

INTRARE
Tensiune nominală 400 V 3 faze + N
Toleranţa tensiunii 240 V la 480 V(2)

Frecvenţa nominală 50/60 Hz ± 10%
Factor de putere / THDI 0,99 / < 3%

IEŞIRE
Tensiune nominală 400 V (se poate configura la 380/415 V)
Toleranţa tensiunii sarcină statică ±1% sarcină dinamică în conformitate cu VFI-SS-111
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă de la 1% la 8%)
Suprasarcină 125% pentru 10 minute, 150% pentru 1 minut
Factor de vârf 3:1

BYPASS
Tensiune nominală tensiune de ieşire nominală
Toleranţa tensiunii ± 15% (configurabilă de la 10% la 20%)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

RANDAMENT
Mod online la 100 % din sarcină până la 94,5%

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare de la 0 °C până la +40 (2) °C (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 65 dBA

CABINET UPS

Dimensiuni (l x A x H) 700 x 800 x 1930 mm

Greutate 410 kg 430 kg

Grad de protecţie IP20
Culori RAL 7012, gri argintiu la uşa frontală

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaraţie de conformitate 
a produsului CE, RCM (E2376)

(1)  Modelul standard este pregătit pentru un sistem redundant 1+1. La cerere, este posibilă conectarea a până la 6 module în 
sistem paralel.

(2) În anumite condiţii.

Caracteristici�electrice�standard

 • �Două�reţele�de�intrare
 • �Bypass�manual�intern.
 • �Protecţie�împotriva�fenomenului�de�
backfeed�(returul�de�energie�în�reţea):�
circuit de�detecţie.

 • �EBS�(Expert�Battery�System)�pentru�
managementul�bateriei.

Opţiuni�electrice

 • �Cabinet�de�baterii�extern.
 • �Senzor�pentru�temperatura�externă.
 • �Încărcătoare�de�baterii�suplimentare.
 • �Transformator�de�izolaţie�galvanică.
 • �Kit�paralel.
 •  Sistem�de�sincronizare�ACS.�

Caracteristici�de�comunicaţie�
standard

 • Interfaţă�cu�contacte�de�releu�libere�
de potenţial.

 • �MODBUS�RTU.�
 • �2�sloturi�pentru�opţiuni�de�comunicaţie.

Opţiuni�de�comunicaţie

 • �MODBUS�TCP.
 •  PROFIBUS.
 • �NET�VISION:�interfaţă�WEB/SNMP�
profesională�pentru�monitorizare�UPS�şi�
management�de�shutdown�compatibilă�cu�
mai�multe�sisteme�de�operare.

Serviciu�de�monitorizare�de�la�
distanţă

 • �LINK-UPS,�serviciu�de�monitorizare�de�la�
distanţă�care�permite�conectarea�24�de�
ore�din�24�a�UPS-ului�la�specialistul�dvs.�în�
electroalimentare.
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DELPHYS BC
Protecţie a alimentării fiabilă, simplă şi gata de utilizare 
de la 160 la 300 kVA

O soluţie completă, rentabilă
 •  Mod online dublă conversie cu un factor de 
putere la ieşire de 0,9 ce asigură cu 12% 
mai multă putere activă comparativ cu un 
UPS cu un factor de putere de 0,8.

 •  Cele două reţele de intrare vă permit 
să gestionaţi independent sursele 
de alimentare.

 •  Disponibilitate mărită a sistemului prin 
conectarea a două unităţi UPS în paralel 
pentru redundanţă 1+1.

 •  Bypass manual intern pentru mentenanţă 
uşoară fără întreruperea alimentării 
(redundanţă 1+1).

 •  Afişaj în mai multe limbi.

Adaptat la mediul dvs. de lucru
 •  Economie de spaţiu datorită unei amprente 
la sol redusă şi o dimensiune optimizată 
a cabinetului.

 •  Nivel redus de zgomot.
 •  Compact, cu o greutate redusă şi uşor 
de instalat.

 • Nu este nevoie de neutru la intrarea 
redresorului.

 • Conexiune la baterie cu două fire (numai +/-).
 •  Durată lungă de viaţă a bateriei şi 
performanţe ridicate, cu sistem propriu 
EBS de gestionare a regimului de încărcare 
a bateriei, pentru o durată de viaţă mărită.

Soluţia pentru

> Camere pentru server
> Servicii
> Infrastructură
> Domeniul asigurării sănătăţii
> Aplicaţii industriale uşoare
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DELPHYS BC
UPS trifazat 

de la 160 la 300 kVA

DELPHYS BC
Protecţie a alimentării fiabilă, simplă şi gata de utilizare 
de la 160 la 300 kVA

Date tehnice

DELPHYS BC
Sn [kVA] 160 200 300

Pn [kW] 144 180 270
Configuraţie paralelă până la 6 unităţi

INTRARE
Tensiune nominală 400 V 3 faze
Toleranţa tensiunii 240 V la 480 V(1)

Frecvenţa nominală 50 / 60 Hz ± 10 %
Factor de putere / THDI 0,99 / < 3 %

IEŞIRE
Tensiune nominală 400 V
Toleranţa tensiunii sarcină statică ±1% sarcină dinamică în conformitate cu VFI-SS-111
Frecvenţa nominală 50 / 60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2 % (configurabilă de la 1 % la 8 %)
Factor de vârf 3:1

BYPASS
Tensiune nominală tensiune de ieşire nominală
Toleranţa tensiunii ± 15 % (configurabilă de la 10 % la 20 %)
Frecvenţa nominală 50 / 60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

RANDAMENT
Mod online la 100 % din sarcină până la 94 %

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare de la 0 °C până la +40 (2) °C (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 68 dBA < 71 dBA

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 700 x 800 x 1930 mm 1000 x 950 x 1930 mm
Greutate 480 kg 500 kg 830 kg
Grad de protecţie IP20
Culori RAL 7012, gri argintiu la uşa frontală

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaraţie de conformitate 
a produsului CE, RCM (E2376)

(1) În anumite condiţii.

Caracteristici electrice standard

 •  Două reţele de intrare.
 • Bypass integrat pentru mentenanţă.
 •  Protecţie împotriva fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea): 
circuit de detecţie.

 •  EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

Opţiuni electrice

 •  Cabinet de baterii extern.
 •  Senzor extern de temperatură.
 •  Încărcătoare de baterii suplimentare.
 •  Baterie comună
 •  Transformator de izolaţie galvanică.
 •  Kit paralel.
 •  Sistem de sincronizare ACS.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.

Opţiuni de comunicaţie

 • Interfaţă ADC (contacte libere de potenţial 
configurabile).

 •  MODBUS TCP.
 •  MODBUS RTU.
 • PROFIBUS.
 •  NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS şi 
management de shutdown compatibilă cu 
mai multe sisteme de operare.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă

 •  LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. în 
electroalimentare.
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DELPHYS BC
Protecţie a alimentării fiabilă, simplă şi gata de utilizare 
de la 160 la 300 kVA

O soluţie completă, rentabilă
 •  Mod online dublă conversie cu un factor de 
putere la ieşire de 0,9 ce asigură cu 12% 
mai multă putere activă comparativ cu un 
UPS cu un factor de putere de 0,8.

 •  Cele două reţele de intrare vă permit 
să gestionaţi independent sursele 
de alimentare.

 •  Disponibilitate mărită a sistemului prin 
conectarea a două unităţi UPS în paralel 
pentru redundanţă 1+1.

 •  Bypass manual intern pentru mentenanţă 
uşoară fără întreruperea alimentării 
(redundanţă 1+1).

 •  Afişaj în mai multe limbi.

Adaptat la mediul dvs. de lucru
 •  Economie de spaţiu datorită unei amprente 
la sol redusă şi o dimensiune optimizată 
a cabinetului.

 •  Nivel redus de zgomot.
 •  Compact, cu o greutate redusă şi uşor 
de instalat.

 • Nu este nevoie de neutru la intrarea 
redresorului.

 • Conexiune la baterie cu două fire (numai +/-).
 •  Durată lungă de viaţă a bateriei şi 
performanţe ridicate, cu sistem propriu 
EBS de gestionare a regimului de încărcare 
a bateriei, pentru o durată de viaţă mărită.

Soluţia pentru

> Camere pentru server
> Servicii
> Infrastructură
> Domeniul asigurării sănătăţii
> Aplicaţii industriale uşoare
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DELPHYS BC
UPS trifazat 

de la 160 la 300 kVA

DELPHYS BC
Protecţie a alimentării fiabilă, simplă şi gata de utilizare 
de la 160 la 300 kVA

Date tehnice

DELPHYS BC
Sn [kVA] 160 200 300

Pn [kW] 144 180 270
Configuraţie paralelă până la 6 unităţi

INTRARE
Tensiune nominală 400 V 3 faze
Toleranţa tensiunii 240 V la 480 V(1)

Frecvenţa nominală 50 / 60 Hz ± 10 %
Factor de putere / THDI 0,99 / < 3 %

IEŞIRE
Tensiune nominală 400 V
Toleranţa tensiunii sarcină statică ±1% sarcină dinamică în conformitate cu VFI-SS-111
Frecvenţa nominală 50 / 60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2 % (configurabilă de la 1 % la 8 %)
Factor de vârf 3:1

BYPASS
Tensiune nominală tensiune de ieşire nominală
Toleranţa tensiunii ± 15 % (configurabilă de la 10 % la 20 %)
Frecvenţa nominală 50 / 60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

RANDAMENT
Mod online la 100 % din sarcină până la 94 %

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare de la 0 °C până la +40 (2) °C (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 68 dBA < 71 dBA

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 700 x 800 x 1930 mm 1000 x 950 x 1930 mm
Greutate 480 kg 500 kg 830 kg
Grad de protecţie IP20
Culori RAL 7012, gri argintiu la uşa frontală

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaraţie de conformitate 
a produsului CE, RCM (E2376)

(1) În anumite condiţii.

Caracteristici electrice standard

 •  Două reţele de intrare.
 • Bypass integrat pentru mentenanţă.
 •  Protecţie împotriva fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea): 
circuit de detecţie.

 •  EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

Opţiuni electrice

 •  Cabinet de baterii extern.
 •  Senzor extern de temperatură.
 •  Încărcătoare de baterii suplimentare.
 •  Baterie comună
 •  Transformator de izolaţie galvanică.
 •  Kit paralel.
 •  Sistem de sincronizare ACS.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.

Opţiuni de comunicaţie

 • Interfaţă ADC (contacte libere de potenţial 
configurabile).

 •  MODBUS TCP.
 •  MODBUS RTU.
 • PROFIBUS.
 •  NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS şi 
management de shutdown compatibilă cu 
mai multe sisteme de operare.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă

 •  LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. în 
electroalimentare.
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Economie de energie: eficienţă 
ridicată fără niciun compromis
 •  Oferă cel mai ridicat randament de pe piaţă 
prin utilizarea modului VfI – dublă conversie, 
singurul mod de funcţionare a UPS-ului care 
asigură protecţia totală a sarcinii împotriva 
tuturor problemelor de calitate a reţelei.

 •  Randamentul extrem de ridicat este testat şi 
verificat independent de o organizaţie de certificare 
internaţională într-o gamă largă de condiţii de 
sarcini şi tensiuni de funcţionare, pentru a obţine 
valoarea în condiţiile reale de la faţa locului.

 •  Randamentul extrem de ridicat în modul VfI este 
asigurat de o topologie inovatoare (tehnologie 
pe 3 niveluri) care a fost dezvoltată pentru toate 
gamele de UPS-uri Green Power 2.0.

Putere nominală completă: kW=kVA
 •  fără reducerea puterii nominale în cazul 
alimentării celei mai noi generaţii de servere 
(factor de putere unitar sau capacitiv).

 •  Putere completă reală, în conformitate cu 
IEC 62040: kW=kVA (proiectare cu factor de 
putere unitar) înseamnă cu 25% mai multă 
putere activă disponibilă, în comparaţie cu 
UPS-urile vechi.

 •  Adecvat de asemenea pentru sarcini 
capacitive cu factor de putere de până la 
0,9 fără reducerea puterii aparente furnizate.

Economii semnificative ale costurilor 
totale de exploatare (TCO)
 •  Economii maxime de energie datorită 
randamentului de 96% al ieşirii în mod dublă 
conversie real: Reducerea cu 50% a pierderilor 
de energie comparativ cu UPS-urile vechi duce 
la economii semnificative la factura de energie.

 •  Costul UPS-ului se amortizează prin 
economia de energie.

 •  Mod Energy Saver (Economisire energie) 
pentru îmbunătăţirea randamentului global 
în cazul sistemelor paralele.

 •  kW=kVA înseamnă maximum de putere 
disponibilă cu acceaşi valoare nominală a 
UPS-ului: fără cost excesiv al proiectului şi 
astfel mai puţini €/kW.

 •  Optimizarea costurilor pentru structura 
din amonte (surse şi distribuţie), datorită 
redresorului de înaltă performanţă IGBT.

 •  Configuraţia bateriei poate fi optimizată datorită 
unui domeniu de curent continuu extrem de larg.

 •  Durată de viaţă lungă a bateriei şi 
performanţă ridicată:
- baterie cu durată lungă de viaţă,
-  intervale foarte largi de tensiune şi de 

frecvenţă de intrare, fără utilizarea bateriei.
 •   EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul încărcării îmbunătăţeşte 
durata de funcţionare a bateriei.

MASTERYS GP
Protecţie cu eficienţă ridicată fără niciun compromis
Gama Green Power 2.0 de la 10 la 120 kVA/kW

Soluţia pentru 

> Centre de date
> Telecomunicaţii
> Domeniul asigurării sănătăţii
> Servicii
> Infrastructură
> Aplicaţii industriale
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Certificări

Gama MASTERYS GP este 
certificată de TÜV SÜD cu 

privire la siguranţa produselor 
(EN 62040-1).
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Economie de energie + Putere nominală 
completă = cost total de exploatare redus

Avantaje

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

MASTERYS GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 de la 10 la 120 kVA/kW

MASTERYS GP
Protecţie cu eficienţă ridicată fără niciun compromis
Gama Green Power 2.0 de la 10 la 120 kVA/kW

Date tehnice

MASTERYS GP
Sn [kVA] 10 15 20 30 40 60 80 100 120

Pn [kW] 10 15 20 30 40 60 80 100 120
Intrare / ieşire 3/1 • • • - - - - - -
Intrare / ieşire 3/3 • • • • • • • • •
Configuraţie paralelă până la 6 unităţi

INTRARE
Tensiune nominală 400 V 3 faze + Neutru
Toleranţa tensiunii 240 V la 480 V(1)

Frecvenţa nominală 50/60 Hz ± 10%
Factor de putere / THDI > 0,99 / < 2,5%

IEŞIRE
Factor de putere 1 (conform IEC/EN 62040-3)

Tensiune nominală 1 fază + Neutru: 230 V (se poate configura la 220/240 V)
3 faze + Neutru: 400 V (se poate configura la 380/415 V)

Toleranţa tensiunii sarcină statică ±1% sarcină dinamică în conformitate cu VFI-SS-111
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

Distorsiune totală a tensiunii de 
ieşire – sarcină liniară < 1%

Distorsiune totală a tensiunii de 
ieşire – sarcină neliniară < 3%

Suprasarcină  125% pentru 10 minute, 150% pentru 1 minut (1)

Factor de vârf 3:1
BYPASS
Tensiune nominală tensiune de ieşire nominală
Toleranţa tensiunii ± 15% (configurabilă de la 10% la 20%)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2%

RANDAMENT (verificat de TÜV SÜD)
Mod online la 50 % din sarcină până la 96%
Mod online la 75 % din sarcină până la 96%
Mod online la 100 % din 
sarcină până la 96%

Mod Eco până la 98%
CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de 
funcţionare de la 0 °C până la +40 (1) °C (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)

Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 60 dBA < 65 dBA

CABINET UPS

Dimensiuni
Lăţime 444 mm 600 mm 700 mm
Adâncime 795 mm 800 mm
Înălţime 800 mm 1000 mm 1400 mm 1930 mm

Greutate 190 kg 195 kg 315 kg 320 kg 180 kg 200 kg 380 kg
Grad de protecţie IP20
Culori RAL 7012

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Conformitate seismică La cerere, în conformitate cu Uniform Building Code UBC-1997 Zone 4
Declaraţie de conformitate 
a produsului CE, RCM (E2376)

(1) În anumite condiţii.

Caracteristici electrice standard

 •  Două reţele de intrare.
 •  Bypass intern pentru mentenanţă.
 •  Protecţie împotriva fenomenului de backfeed 
(returul de energie în reţea): circuit de detecţie.

 •  EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

 •  Senzor pentru temperatura bateriei.

Opţiuni electrice

 •  Bypass extern pentru mentenanţă.
 •  Cabinet de baterii extern.
 •  Încărcătoare de baterii suplimentare.
 •  Transformator de izolaţie galvanică.
 •  Kit paralel.
 •  Sistem de sincronizare ACS.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  Interfaţă în mai multe limbi uşor de utilizat, 
cu afişaj grafic color.

 •  Aplicaţie de asistenţă la punerea 
în funcţiune.

 •  2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.
 • Interfaţă cu contacte de releu  
(100-120 kVA/kW). 

 •  MODBUS TCP.
 •  MODBUS RTU. 
 •  Interfaţă LAN încorporată 
(pagini web, e-mail).

Opţiuni de comunicaţie

 •  Interfaţă cu contacte de releu libere 
de potenţial (10-80 kVA/kW).

 •  PROfIBUS.
 • Interfaţă BACnet/IP.
 •  NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS şi 
management de shutdown compatibilă cu 
mai multe sisteme de operare.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă

 •  LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. 
în electroalimentare.
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Economie de energie: eficienţă 
ridicată fără niciun compromis
 •  Oferă cel mai ridicat randament de pe piaţă 
prin utilizarea modului VfI – dublă conversie, 
singurul mod de funcţionare a UPS-ului care 
asigură protecţia totală a sarcinii împotriva 
tuturor problemelor de calitate a reţelei.

 •  Randamentul extrem de ridicat este testat şi 
verificat independent de o organizaţie de certificare 
internaţională într-o gamă largă de condiţii de 
sarcini şi tensiuni de funcţionare, pentru a obţine 
valoarea în condiţiile reale de la faţa locului.

 •  Randamentul extrem de ridicat în modul VfI este 
asigurat de o topologie inovatoare (tehnologie 
pe 3 niveluri) care a fost dezvoltată pentru toate 
gamele de UPS-uri Green Power 2.0.

Putere nominală completă: kW=kVA
 •  fără reducerea puterii nominale în cazul 
alimentării celei mai noi generaţii de servere 
(factor de putere unitar sau capacitiv).

 •  Putere completă reală, în conformitate cu 
IEC 62040: kW=kVA (proiectare cu factor de 
putere unitar) înseamnă cu 25% mai multă 
putere activă disponibilă, în comparaţie cu 
UPS-urile vechi.

 •  Adecvat de asemenea pentru sarcini 
capacitive cu factor de putere de până la 
0,9 fără reducerea puterii aparente furnizate.

Economii semnificative ale costurilor 
totale de exploatare (TCO)
 •  Economii maxime de energie datorită 
randamentului de 96% al ieşirii în mod dublă 
conversie real: Reducerea cu 50% a pierderilor 
de energie comparativ cu UPS-urile vechi duce 
la economii semnificative la factura de energie.

 •  Costul UPS-ului se amortizează prin 
economia de energie.

 •  Mod Energy Saver (Economisire energie) 
pentru îmbunătăţirea randamentului global 
în cazul sistemelor paralele.

 •  kW=kVA înseamnă maximum de putere 
disponibilă cu acceaşi valoare nominală a 
UPS-ului: fără cost excesiv al proiectului şi 
astfel mai puţini €/kW.

 •  Optimizarea costurilor pentru structura 
din amonte (surse şi distribuţie), datorită 
redresorului de înaltă performanţă IGBT.

 •  Configuraţia bateriei poate fi optimizată datorită 
unui domeniu de curent continuu extrem de larg.

 •  Durată de viaţă lungă a bateriei şi 
performanţă ridicată:
- baterie cu durată lungă de viaţă,
-  intervale foarte largi de tensiune şi de 

frecvenţă de intrare, fără utilizarea bateriei.
 •   EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul încărcării îmbunătăţeşte 
durata de funcţionare a bateriei.

MASTERYS GP
Protecţie cu eficienţă ridicată fără niciun compromis
Gama Green Power 2.0 de la 10 la 120 kVA/kW

Soluţia pentru 

> Centre de date
> Telecomunicaţii
> Domeniul asigurării sănătăţii
> Servicii
> Infrastructură
> Aplicaţii industriale
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Certificări

Gama MASTERYS GP este 
certificată de TÜV SÜD cu 

privire la siguranţa produselor 
(EN 62040-1).
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Economie de energie + Putere nominală 
completă = cost total de exploatare redus

Avantaje

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

MASTERYS GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 de la 10 la 120 kVA/kW

MASTERYS GP
Protecţie cu eficienţă ridicată fără niciun compromis
Gama Green Power 2.0 de la 10 la 120 kVA/kW

Date tehnice

MASTERYS GP
Sn [kVA] 10 15 20 30 40 60 80 100 120

Pn [kW] 10 15 20 30 40 60 80 100 120
Intrare / ieşire 3/1 • • • - - - - - -
Intrare / ieşire 3/3 • • • • • • • • •
Configuraţie paralelă până la 6 unităţi

INTRARE
Tensiune nominală 400 V 3 faze + Neutru
Toleranţa tensiunii 240 V la 480 V(1)

Frecvenţa nominală 50/60 Hz ± 10%
Factor de putere / THDI > 0,99 / < 2,5%

IEŞIRE
Factor de putere 1 (conform IEC/EN 62040-3)

Tensiune nominală 1 fază + Neutru: 230 V (se poate configura la 220/240 V)
3 faze + Neutru: 400 V (se poate configura la 380/415 V)

Toleranţa tensiunii sarcină statică ±1% sarcină dinamică în conformitate cu VFI-SS-111
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

Distorsiune totală a tensiunii de 
ieşire – sarcină liniară < 1%

Distorsiune totală a tensiunii de 
ieşire – sarcină neliniară < 3%

Suprasarcină  125% pentru 10 minute, 150% pentru 1 minut (1)

Factor de vârf 3:1
BYPASS
Tensiune nominală tensiune de ieşire nominală
Toleranţa tensiunii ± 15% (configurabilă de la 10% la 20%)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2%

RANDAMENT (verificat de TÜV SÜD)
Mod online la 50 % din sarcină până la 96%
Mod online la 75 % din sarcină până la 96%
Mod online la 100 % din 
sarcină până la 96%

Mod Eco până la 98%
CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de 
funcţionare de la 0 °C până la +40 (1) °C (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)

Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 60 dBA < 65 dBA

CABINET UPS

Dimensiuni
Lăţime 444 mm 600 mm 700 mm
Adâncime 795 mm 800 mm
Înălţime 800 mm 1000 mm 1400 mm 1930 mm

Greutate 190 kg 195 kg 315 kg 320 kg 180 kg 200 kg 380 kg
Grad de protecţie IP20
Culori RAL 7012

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Conformitate seismică La cerere, în conformitate cu Uniform Building Code UBC-1997 Zone 4
Declaraţie de conformitate 
a produsului CE, RCM (E2376)

(1) În anumite condiţii.

Caracteristici electrice standard

 •  Două reţele de intrare.
 •  Bypass intern pentru mentenanţă.
 •  Protecţie împotriva fenomenului de backfeed 
(returul de energie în reţea): circuit de detecţie.

 •  EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

 •  Senzor pentru temperatura bateriei.

Opţiuni electrice

 •  Bypass extern pentru mentenanţă.
 •  Cabinet de baterii extern.
 •  Încărcătoare de baterii suplimentare.
 •  Transformator de izolaţie galvanică.
 •  Kit paralel.
 •  Sistem de sincronizare ACS.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  Interfaţă în mai multe limbi uşor de utilizat, 
cu afişaj grafic color.

 •  Aplicaţie de asistenţă la punerea 
în funcţiune.

 •  2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.
 • Interfaţă cu contacte de releu  
(100-120 kVA/kW). 

 •  MODBUS TCP.
 •  MODBUS RTU. 
 •  Interfaţă LAN încorporată 
(pagini web, e-mail).

Opţiuni de comunicaţie

 •  Interfaţă cu contacte de releu libere 
de potenţial (10-80 kVA/kW).

 •  PROfIBUS.
 • Interfaţă BACnet/IP.
 •  NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS şi 
management de shutdown compatibilă cu 
mai multe sisteme de operare.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă

 •  LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. 
în electroalimentare.
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DELPHYS GP
Protecţie cu eficienţă ridicată fără compromisuri 
Gama Green Power 2.0 de la 160 la 800 kVA/kW

Soluţia pentru 

> Centre de date
> Telecomunicaţii
> Domeniul asigurării sănătăţii
> Servicii
> Infrastructură
> Aplicaţii industriale
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Economie de energie: eficienţă 
ridicată fără niciun compromis
 •  Oferă cel mai ridicat randament de pe piaţă 
prin utilizarea modului VFi – dublă conversie, 
singurul mod de funcţionare a UPS-ului care 
asigură protecţia totală a sarcinii împotriva 
tuturor problemelor de calitate a reţelei.

 •  Randamentul extrem de ridicat este atestat 
independent de o organizaţie de certificare 
internaţională într-o gamă largă de condiţii 
de sarcini şi tensiuni de funcţionare.

 •  Randamentul extrem de ridicat în modul 
VFi este asigurat de o topologie inovatoare 
(tehnologie pe 3 niveluri) care a fost 
dezvoltată pentru toate gamele de UPS-uri 
Green Power 2.0.

Putere nominală completă: kW=kVA
 •  Fără reducerea puterii nominale în cazul 
alimentării celei mai noi generaţii de servere 
(factor de putere unitar sau capacitiv).

 •  Putere completă reală, în conformitate cu 
iEC 62040: kW=kVA (proiectare cu factor de 
putere unitar) înseamnă cu 25% mai multă 
putere activă disponibilă, în comparaţie cu 
UPS-urile vechi.

 •  Adecvat de asemenea pentru sarcini 
capacitive cu factor de putere de până la 
0,9 fără reducerea puterii aparente furnizate.

Economii semnificative ale costurilor 
totale de exploatare (TCO)
 •  Economii maxime de energie datorită 
randamentului de 96% al ieşirii în mod dublă 
conversie real: Reducerea cu 50% a pierderilor 
de energie comparativ cu UPS-urile vechi duce 
la economii semnificative la factura de energie.

 • Randament de până la 99% cu ECOMODE RAPiD.
 •  Costul UPS-ului se amortizează prin 
economia de energie.

 •  Mod Energy Saver (Economisire energie) 
pentru îmbunătăţirea randamentului global 
în cazul sistemelor paralele.

 •   kW=kVA înseamnă maximum de putere 
disponibilă cu acceaşi valoare nominală a 
UPS-ului: fără cost excesiv al proiectului şi 
astfel mai puţini €/kW.

 •  Optimizarea costurilor pentru structura 
din amonte (surse şi distribuţie), datorită 
redresorului de înaltă performanţă iGBT.

 •  Durată de viaţă lungă a bateriei şi 
performanţă ridicată:
- baterie cu durată lungă de viaţă,
-  intervale foarte largi de tensiune şi de 

frecvenţă de intrare, fără utilizarea bateriei.
 •  EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul încărcării îmbunătăţeşte 
durata de funcţionare a bateriei.

 • BCR (Battery Capacity Re-injection) elimină 
constrângerile utilizării unui banc suplimentar 
de sarcini pentru testul de descărcare a 
bateriilor: constă în reinjectarea energiei 
stocate în baterii la alte aplicaţii.

Atestări și certificări

B U R E A U
V E R I T A S

Gama DELPHYS GP este 
atestată de Bureau Veritas

Economie de energie + Putere nominală 
completă = cost total de exploatare redus

Avantaje

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

Flywheel
COMPATIBLE

Battery Capacity 
Re-injection

DELPHYS GP 
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 de la 160 la 800 kVA/kW

DELPHYS GP
Protecţie cu eficienţă ridicată fără compromisuri 
Gama Green Power 2.0 de la 160 la 800 kVA/kW

Sisteme paralele

Pentru cele mai exigente cerinţe de 
disponibilitate a alimentării cu energie, 
flexibilitate şi dezvoltare a instalaţiei.
 •  Configuraţii paralele modulare până la 4 MW, 
dezvoltate fără constrângeri.

 •  Bypass flexibil, distribuit sau centralizat, 
pentru asigurarea unei compatibilităţi 
perfecte cu infrastructura electrică.

 •  Arhitectură duală cu sisteme de transfer static.
 •  Baterie distribuită sau partajată, pentru 
optimizarea stocării energiei în cazul 
sistemelor paralele.

Caracteristici electrice standard

 •  Bypass pentru mentenanţă integrat pentru 
unitate individuală (şi sistem 1+1).

 •  Protecţie împotriva fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea): 
circuit de detecţie.

 •  EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

 •  Răcire redundantă.
 •  Senzor pentru temperatura bateriei.

Date tehnice

DELPHYS GP
Sn [kVA] 160 200 250 320 400 500 600 800
Pn [kW] 160 200 250 320 400 500 600 800
Intrare / ieşire 3/3
Configuraţie paralelă până la 4 MW

INTRARE
Tensiune nominală 400 V 3 faze
Toleranţa tensiunii 200 V la 480 V (1)

Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 10 Hz
Factor de putere / THDI > 0,99 / < 2,5% (3)

IEŞIRE
Factor de putere 1 (conform IEC/EN 62040-3)
Tensiune nominală 3 faze + N 400 V
Toleranţa tensiunii, încărcare statică ±1 % sarcină dinamică în conformitate cu VFI-SS-111
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)
Distorsiunea totală a tensiunii de ieşire
sarcină liniară ThdU < 1,5%

Distorsiunea totală a tensiunii de ieşire
sarcină neliniară (lEC 62043-3) ThdU < 3%

Curent de scurt circuit(2) până la 3,4 x In
BYPASS
Tensiune nominală tensiune de ieşire nominală
Toleranţa tensiunii ± 15% (configurabilă de la 10% la 20%)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

RANDAMENT
Mod online la 40 % din sarcină până la 96%
Mod online la 75 % din sarcină până la 96%
Mod online la 100 % din sarcină până la 96%
EcoMode rapid până la 99%

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare de la 10 °C până la +40 (1) °C (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 65 dBA < 67 dBA < 70 dBA < 68 dBA < 70 dBA < 72 dBA < 74 dBA

CABINET UPS

Dimensiuni
Lăţime 700 mm 1000 mm 1400 mm 1600 mm 2800 mm 3700 mm

Adâncime 800 mm 950 mm 800 mm 950 mm 950 mm
Înălţime 1930 mm 2060 mm

Greutate 470 kg 490 kg 850 kg 980 kg 1000 kg 1500 kg 2300 kg 3400 kg
Grad de protecţie IP20 (alt IP ca opţiune)
Culori cabinet: RAL 7012, uşa: gri argintiu

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaraţie de conformitate 
a produsului CE, RCM (E2376)

(1) În anumite condiţii. (2) Cele mai defavorabile condiţii (reţeaua auxiliară nedisponibilă). (3) Cu intrare THDV < 1%.

Opţiuni electrice

 • Reţea de intrare separată sau comună.
 • Bypass extern pentru mentenanţă.
 •  Încărcător de baterie cu capacitate extinsă.
 •  Baterie partajată.
 •  Compatibilitate cu Flywheel.
 •  Transformator de izolaţie galvanică.
 •  Dispozitiv de izolare a fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea).

 •  ACS – sistem de sincronizare.
 • BCR (Battery Capacity Re-injection - 
reinjectare capacitate baterie).

 •  ECOMODE RAPiD.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  interfaţă în mai multe limbi uşor de utilizat, 
cu afişaj grafic.

 •  2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.
 •  Conexiune Ethernet (WEB/SNMP/e-mail).
 •  Port USB pentru acces la jurnalul 
cu evenimente.

Opţiuni de comunicaţie

 •  Opţiuni avansate de shutdown pentru 
servere independente şi virtuale.

 •  4 sloturi suplimentare pentru opţiuni 
de comunicaţie.

 •  interfaţă ADC (contacte libere de potenţial 
configurabile).

 • MODBUS TCP. 
 • MODBUS RTU.
 • interfaţă BACnet/iP.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă

 •  LiNK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. 
în electroalimentare.
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DELPHYS GP
Protecţie cu eficienţă ridicată fără compromisuri 
Gama Green Power 2.0 de la 160 la 800 kVA/kW

Soluţia pentru 

> Centre de date
> Telecomunicaţii
> Domeniul asigurării sănătăţii
> Servicii
> Infrastructură
> Aplicaţii industriale
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Economie de energie: eficienţă 
ridicată fără niciun compromis
 •  Oferă cel mai ridicat randament de pe piaţă 
prin utilizarea modului VFi – dublă conversie, 
singurul mod de funcţionare a UPS-ului care 
asigură protecţia totală a sarcinii împotriva 
tuturor problemelor de calitate a reţelei.

 •  Randamentul extrem de ridicat este atestat 
independent de o organizaţie de certificare 
internaţională într-o gamă largă de condiţii 
de sarcini şi tensiuni de funcţionare.

 •  Randamentul extrem de ridicat în modul 
VFi este asigurat de o topologie inovatoare 
(tehnologie pe 3 niveluri) care a fost 
dezvoltată pentru toate gamele de UPS-uri 
Green Power 2.0.

Putere nominală completă: kW=kVA
 •  Fără reducerea puterii nominale în cazul 
alimentării celei mai noi generaţii de servere 
(factor de putere unitar sau capacitiv).

 •  Putere completă reală, în conformitate cu 
iEC 62040: kW=kVA (proiectare cu factor de 
putere unitar) înseamnă cu 25% mai multă 
putere activă disponibilă, în comparaţie cu 
UPS-urile vechi.

 •  Adecvat de asemenea pentru sarcini 
capacitive cu factor de putere de până la 
0,9 fără reducerea puterii aparente furnizate.

Economii semnificative ale costurilor 
totale de exploatare (TCO)
 •  Economii maxime de energie datorită 
randamentului de 96% al ieşirii în mod dublă 
conversie real: Reducerea cu 50% a pierderilor 
de energie comparativ cu UPS-urile vechi duce 
la economii semnificative la factura de energie.

 • Randament de până la 99% cu ECOMODE RAPiD.
 •  Costul UPS-ului se amortizează prin 
economia de energie.

 •  Mod Energy Saver (Economisire energie) 
pentru îmbunătăţirea randamentului global 
în cazul sistemelor paralele.

 •   kW=kVA înseamnă maximum de putere 
disponibilă cu acceaşi valoare nominală a 
UPS-ului: fără cost excesiv al proiectului şi 
astfel mai puţini €/kW.

 •  Optimizarea costurilor pentru structura 
din amonte (surse şi distribuţie), datorită 
redresorului de înaltă performanţă iGBT.

 •  Durată de viaţă lungă a bateriei şi 
performanţă ridicată:
- baterie cu durată lungă de viaţă,
-  intervale foarte largi de tensiune şi de 

frecvenţă de intrare, fără utilizarea bateriei.
 •  EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul încărcării îmbunătăţeşte 
durata de funcţionare a bateriei.

 • BCR (Battery Capacity Re-injection) elimină 
constrângerile utilizării unui banc suplimentar 
de sarcini pentru testul de descărcare a 
bateriilor: constă în reinjectarea energiei 
stocate în baterii la alte aplicaţii.

Atestări și certificări

B U R E A U
V E R I T A S

Gama DELPHYS GP este 
atestată de Bureau Veritas

Economie de energie + Putere nominală 
completă = cost total de exploatare redus

Avantaje

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

Flywheel
COMPATIBLE

Battery Capacity 
Re-injection

DELPHYS GP 
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 de la 160 la 800 kVA/kW

DELPHYS GP
Protecţie cu eficienţă ridicată fără compromisuri 
Gama Green Power 2.0 de la 160 la 800 kVA/kW

Sisteme paralele

Pentru cele mai exigente cerinţe de 
disponibilitate a alimentării cu energie, 
flexibilitate şi dezvoltare a instalaţiei.
 •  Configuraţii paralele modulare până la 4 MW, 
dezvoltate fără constrângeri.

 •  Bypass flexibil, distribuit sau centralizat, 
pentru asigurarea unei compatibilităţi 
perfecte cu infrastructura electrică.

 •  Arhitectură duală cu sisteme de transfer static.
 •  Baterie distribuită sau partajată, pentru 
optimizarea stocării energiei în cazul 
sistemelor paralele.

Caracteristici electrice standard

 •  Bypass pentru mentenanţă integrat pentru 
unitate individuală (şi sistem 1+1).

 •  Protecţie împotriva fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea): 
circuit de detecţie.

 •  EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

 •  Răcire redundantă.
 •  Senzor pentru temperatura bateriei.

Date tehnice

DELPHYS GP
Sn [kVA] 160 200 250 320 400 500 600 800
Pn [kW] 160 200 250 320 400 500 600 800
Intrare / ieşire 3/3
Configuraţie paralelă până la 4 MW

INTRARE
Tensiune nominală 400 V 3 faze
Toleranţa tensiunii 200 V la 480 V (1)

Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 10 Hz
Factor de putere / THDI > 0,99 / < 2,5% (3)

IEŞIRE
Factor de putere 1 (conform IEC/EN 62040-3)
Tensiune nominală 3 faze + N 400 V
Toleranţa tensiunii, încărcare statică ±1 % sarcină dinamică în conformitate cu VFI-SS-111
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)
Distorsiunea totală a tensiunii de ieşire
sarcină liniară ThdU < 1,5%

Distorsiunea totală a tensiunii de ieşire
sarcină neliniară (lEC 62043-3) ThdU < 3%

Curent de scurt circuit(2) până la 3,4 x In
BYPASS
Tensiune nominală tensiune de ieşire nominală
Toleranţa tensiunii ± 15% (configurabilă de la 10% la 20%)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

RANDAMENT
Mod online la 40 % din sarcină până la 96%
Mod online la 75 % din sarcină până la 96%
Mod online la 100 % din sarcină până la 96%
EcoMode rapid până la 99%

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare de la 10 °C până la +40 (1) °C (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 65 dBA < 67 dBA < 70 dBA < 68 dBA < 70 dBA < 72 dBA < 74 dBA

CABINET UPS

Dimensiuni
Lăţime 700 mm 1000 mm 1400 mm 1600 mm 2800 mm 3700 mm

Adâncime 800 mm 950 mm 800 mm 950 mm 950 mm
Înălţime 1930 mm 2060 mm

Greutate 470 kg 490 kg 850 kg 980 kg 1000 kg 1500 kg 2300 kg 3400 kg
Grad de protecţie IP20 (alt IP ca opţiune)
Culori cabinet: RAL 7012, uşa: gri argintiu

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaraţie de conformitate 
a produsului CE, RCM (E2376)

(1) În anumite condiţii. (2) Cele mai defavorabile condiţii (reţeaua auxiliară nedisponibilă). (3) Cu intrare THDV < 1%.

Opţiuni electrice

 • Reţea de intrare separată sau comună.
 • Bypass extern pentru mentenanţă.
 •  Încărcător de baterie cu capacitate extinsă.
 •  Baterie partajată.
 •  Compatibilitate cu Flywheel.
 •  Transformator de izolaţie galvanică.
 •  Dispozitiv de izolare a fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea).

 •  ACS – sistem de sincronizare.
 • BCR (Battery Capacity Re-injection - 
reinjectare capacitate baterie).

 •  ECOMODE RAPiD.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  interfaţă în mai multe limbi uşor de utilizat, 
cu afişaj grafic.

 •  2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.
 •  Conexiune Ethernet (WEB/SNMP/e-mail).
 •  Port USB pentru acces la jurnalul 
cu evenimente.

Opţiuni de comunicaţie

 •  Opţiuni avansate de shutdown pentru 
servere independente şi virtuale.

 •  4 sloturi suplimentare pentru opţiuni 
de comunicaţie.

 •  interfaţă ADC (contacte libere de potenţial 
configurabile).

 • MODBUS TCP. 
 • MODBUS RTU.
 • interfaţă BACnet/iP.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă

 •  LiNK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. 
în electroalimentare.
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DELPHYS Xtend GP
Sistem UPS cu adevărat scalabil
Gama Green Power 2.0 până la 1,2 MVA/MW

Soluţia pentru 

> Centre de date mari
> Telecomunicaţii
> Domeniul asigurării sănătăţii
> Servicii
> Infrastructură
> Procese
> Aplicaţii industriale
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Soluţie cu adevărat scalabilă în 
timpul funcţionării
 • Putere fiabilă care poate fi mărită la nevoie.
 • Sarcină complet protejată în modul VFI pe 
durata mentenanţei şi extinderii sistemului.

 • Sistem precablat care oferă scalabilitate 
rapidă şi sigură.

Adaptabilitate totală a 
sistemului
 • Multe posibilităţi de dispunere.
 • Bypass static distribuit sau centralizat.
 • Baterii partajate sau distribuite.
 • Flexibilitate a conexiunilor de alimentare 
AC şi DC.

Capital utilizat în mod optim
 • Costuri iniţiale şi de exploatare mai mici.
 • Fără modificări la infrastructura electrică a 
locaţiei pe durata lucrărilor de creştere a 
puterii.

 • Cheltuieli de mentenanţă optimizate.
 • BCR (Battery Capacity Re-injection - 
reinjectare capacitate baterie), test inovator 
al descărcării bateriei.

Set complet de servicii
 • Mentenanţă preventivă.
 • Hot-line şi monitorizare de la distanţă 24 de 
ore din 24.

 • Timp de răspuns scurt la faţa locului şi 
disponibilitatea modulelor noi.

 • Cablare şi andocare.
 • Modele de stabilire a costurilor pe baza OPEX.

DELPHYS XTEND gP combină toate 
avantajele tehnologiei green Power 2.0 cu 
flexibilitatea unui sistem modular şi permite 
adaptarea uşoară la cerinţele în continuă 
dezvoltare, fără a avea impact asupra 
infrastructurii electrice înconjurătoare.
DELPHYS XTEND gP este un sistem UPS cu 
adevărat scalabil, destinat a oferi scalabilitatea 
alimentării care poate fi construită cu blocuri 
de alimentare pentru a extinde sistemul 
în conformitate cu cerinţele de alimentare 
maxime.

Scalabilitatea puterii DELPHYS XTEND gP 
este asigurată de blocurille de alimentare 
Xmodule andocate la suporturile de andocare 
Xbay precablate. Instalarea şi poziţionarea 
se fac uşor, cu operaţii sigure atât pentru 
operatori cât şi pentru aplicaţie. Pe durata 
mentenanţei sau extinderii sistemului, sarcina 
este complet protejată în modul online dublă 
conversie.

Atestări şi certificări

B U R E A U
V E R I T A S

Blocurile de alimentare 
DELPHYS Xtend GP Xmodule 

sunt atestate de Bureau Veritas

Avantaje

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

H I G H
EFFICIENCY

H I G H
EFFICIENCY

MADE IN

EUROPE

Eficienţă energetică până la 
1200 kW
Pe baza DELPHYS GP 200 kW, 
sistemul are toate avantajele 
Green Power 2.0:
>  Consum de energie şi costuri 

de răcire minimizate în modul 
VFI

>  Factorul de putere unitar asigură 
cel mai bun raport € / kW

>  Performanţe atestate de 
Bureau Veritas

Xmodule - proiectat pentru 
economie de costuri

Reinjectare 
capacitate baterie

DELPHYS Xtend GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 până la 1,2 MVA/MW

DELPHYS Xtend GP
Sistem UPS cu adevărat scalabil
Gama Green Power 2.0 până la 1,2 MVA/MW

Arhitectură UPS flexibilă

 • Putere scalabilă şi posibilitate de stocare a 
energiei.

 • Bypass static distribuit sau centralizat.
 • Reţea comună sau separată pentru redresor 
şi bypass.

 • Posibilitate de conectare la baterii partajate 
sau distribuite pentru optimizarea stocării 
energiei.

 • Compatibilitate cu diferite tehnologii de 
stocare.

Caracteristici electrice standard
 • Bypass integrat pentru mentenanţă 
 • Protecţie împotriva fenomenului de backfeed 
(returul de energie în reţea): circuit de detecţie.

 • EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

 • Senzor pentru temperatura bateriei.

Opţiuni electrice
 • Încărcător de baterie cu capacitate extinsă.
 • Compatibilitate cu Flywheel.
 • Sistem de sincronizare ACS.
 • BCR (Battery Capacity Re-injection - 
reinjectare capacitate baterie).

 • ECOMODE RAPID.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 • Interfaţă în mai multe limbi uşor de utilizat, cu 
afişaj grafic.

 • 2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.
 • Conexiune Ethernet (WEB/SNMP/e-mail).
 • Port USB pentru acces la jurnalul cu 
evenimente.

Opţiuni de comunicaţie
 • Opţiuni avansate de shutdown pentru servere 
independente şi virtuale.

 • Interfaţă ADC (contacte libere de potenţial 
configurabile).

 • MODBUS TCP.
 • MODBUS RTU.
 • Interfaţă BACnet/IP.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă
 •  LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. în 
electroalimentare.

Date tehnice
DELPHYS Xtend GP

CONFIGURAŢIA SISTEMULUI

Putere nominală Xmodule 200 kVA/kW

Numărul de suporturi de andocare Xbay 4 5 6

Numărul de blocuri de alimentare 
Xmodule (200 kVA/kW) 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6

Putere (kVA/kW)
Configuraţie N 400 600 800 400 600 800 1000 400 600 800 1000 1200

Configurație 
redundantă N+1 200 400 600 200 400 600 800 200 400 600 800 1000

INTRARE REDRESOR(1)

Tensiune 400 V 3 faze (200 la 480 V(2))

Frecvenţa 50/60 Hz

Factor de putere > 0,99

Distorsiune armonică totală (THDI) la 
sarcină completă şi tensiune nominală 2,5%(3)

INVERTOR

Factor de putere 1 (conform IEC/EN 62040-3)

Tensiune de ieşire nominală 400 V 3 faze + N (380 / 415 V configurabilă)

Frecvenţa de ieşire nominală 50/60 Hz (selectabilă)

Distorsiune armonică a tensiunii ThdU ≤ 1,5 % cu sarcină liniară nominală

BYPASS

Tensiune nominală tensiunea de ieşire nominală ±15% (setabilă)

Frecvenţa nominală 50/60 Hz (selectabilă)

EFICIENŢA XMODULE

Mod online dublă conversie până la 96%

EcoMode rapid până la 99%

CONDIŢII DE MEDIU

Temperatura ambiantă de funcţionare de la 10 °C până la +40(2) °C (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)

Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare

Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)

STANDARDE

Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)
(1) Redresor IGBT. (2) În anumite condiţii. (3) Cu intrare THDV < 1 %.

Integrare(1)
Numărul de 

suporturi 
de andocare Xbay

W (mm)

Bypass distribuit
(intrări comune sau 
separate)

4 4340

5 5050

6 5760
(1) Pentru alte configuraţii de orice fel (bypass centralizat, 
formă de „U”, formă de „L”, etc.), vă rugăm să ne contactaţi.

Dimensiuni

21
20

960

W
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E
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B
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DELPHYS Xtend GP
Sistem UPS cu adevărat scalabil
Gama Green Power 2.0 până la 1,2 MVA/MW

Soluţia pentru 

> Centre de date mari
> Telecomunicaţii
> Domeniul asigurării sănătăţii
> Servicii
> Infrastructură
> Procese
> Aplicaţii industriale
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Soluţie cu adevărat scalabilă în 
timpul funcţionării
 • Putere fiabilă care poate fi mărită la nevoie.
 • Sarcină complet protejată în modul VFI pe 
durata mentenanţei şi extinderii sistemului.

 • Sistem precablat care oferă scalabilitate 
rapidă şi sigură.

Adaptabilitate totală a 
sistemului
 • Multe posibilităţi de dispunere.
 • Bypass static distribuit sau centralizat.
 • Baterii partajate sau distribuite.
 • Flexibilitate a conexiunilor de alimentare 
AC şi DC.

Capital utilizat în mod optim
 • Costuri iniţiale şi de exploatare mai mici.
 • Fără modificări la infrastructura electrică a 
locaţiei pe durata lucrărilor de creştere a 
puterii.

 • Cheltuieli de mentenanţă optimizate.
 • BCR (Battery Capacity Re-injection - 
reinjectare capacitate baterie), test inovator 
al descărcării bateriei.

Set complet de servicii
 • Mentenanţă preventivă.
 • Hot-line şi monitorizare de la distanţă 24 de 
ore din 24.

 • Timp de răspuns scurt la faţa locului şi 
disponibilitatea modulelor noi.

 • Cablare şi andocare.
 • Modele de stabilire a costurilor pe baza OPEX.

DELPHYS XTEND gP combină toate 
avantajele tehnologiei green Power 2.0 cu 
flexibilitatea unui sistem modular şi permite 
adaptarea uşoară la cerinţele în continuă 
dezvoltare, fără a avea impact asupra 
infrastructurii electrice înconjurătoare.
DELPHYS XTEND gP este un sistem UPS cu 
adevărat scalabil, destinat a oferi scalabilitatea 
alimentării care poate fi construită cu blocuri 
de alimentare pentru a extinde sistemul 
în conformitate cu cerinţele de alimentare 
maxime.

Scalabilitatea puterii DELPHYS XTEND gP 
este asigurată de blocurille de alimentare 
Xmodule andocate la suporturile de andocare 
Xbay precablate. Instalarea şi poziţionarea 
se fac uşor, cu operaţii sigure atât pentru 
operatori cât şi pentru aplicaţie. Pe durata 
mentenanţei sau extinderii sistemului, sarcina 
este complet protejată în modul online dublă 
conversie.

Atestări şi certificări

B U R E A U
V E R I T A S

Blocurile de alimentare 
DELPHYS Xtend GP Xmodule 

sunt atestate de Bureau Veritas

Avantaje

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

H I G H
EFFICIENCY

H I G H
EFFICIENCY

MADE IN

EUROPE

Eficienţă energetică până la 
1200 kW
Pe baza DELPHYS GP 200 kW, 
sistemul are toate avantajele 
Green Power 2.0:
>  Consum de energie şi costuri 

de răcire minimizate în modul 
VFI

>  Factorul de putere unitar asigură 
cel mai bun raport € / kW

>  Performanţe atestate de 
Bureau Veritas

Xmodule - proiectat pentru 
economie de costuri

Reinjectare 
capacitate baterie

DELPHYS Xtend GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 până la 1,2 MVA/MW

DELPHYS Xtend GP
Sistem UPS cu adevărat scalabil
Gama Green Power 2.0 până la 1,2 MVA/MW

Arhitectură UPS flexibilă

 • Putere scalabilă şi posibilitate de stocare a 
energiei.

 • Bypass static distribuit sau centralizat.
 • Reţea comună sau separată pentru redresor 
şi bypass.

 • Posibilitate de conectare la baterii partajate 
sau distribuite pentru optimizarea stocării 
energiei.

 • Compatibilitate cu diferite tehnologii de 
stocare.

Caracteristici electrice standard
 • Bypass integrat pentru mentenanţă 
 • Protecţie împotriva fenomenului de backfeed 
(returul de energie în reţea): circuit de detecţie.

 • EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

 • Senzor pentru temperatura bateriei.

Opţiuni electrice
 • Încărcător de baterie cu capacitate extinsă.
 • Compatibilitate cu Flywheel.
 • Sistem de sincronizare ACS.
 • BCR (Battery Capacity Re-injection - 
reinjectare capacitate baterie).

 • ECOMODE RAPID.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 • Interfaţă în mai multe limbi uşor de utilizat, cu 
afişaj grafic.

 • 2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.
 • Conexiune Ethernet (WEB/SNMP/e-mail).
 • Port USB pentru acces la jurnalul cu 
evenimente.

Opţiuni de comunicaţie
 • Opţiuni avansate de shutdown pentru servere 
independente şi virtuale.

 • Interfaţă ADC (contacte libere de potenţial 
configurabile).

 • MODBUS TCP.
 • MODBUS RTU.
 • Interfaţă BACnet/IP.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă
 •  LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. în 
electroalimentare.

Date tehnice
DELPHYS Xtend GP

CONFIGURAŢIA SISTEMULUI

Putere nominală Xmodule 200 kVA/kW

Numărul de suporturi de andocare Xbay 4 5 6

Numărul de blocuri de alimentare 
Xmodule (200 kVA/kW) 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6

Putere (kVA/kW)
Configuraţie N 400 600 800 400 600 800 1000 400 600 800 1000 1200

Configurație 
redundantă N+1 200 400 600 200 400 600 800 200 400 600 800 1000

INTRARE REDRESOR(1)

Tensiune 400 V 3 faze (200 la 480 V(2))

Frecvenţa 50/60 Hz

Factor de putere > 0,99

Distorsiune armonică totală (THDI) la 
sarcină completă şi tensiune nominală 2,5%(3)

INVERTOR

Factor de putere 1 (conform IEC/EN 62040-3)

Tensiune de ieşire nominală 400 V 3 faze + N (380 / 415 V configurabilă)

Frecvenţa de ieşire nominală 50/60 Hz (selectabilă)

Distorsiune armonică a tensiunii ThdU ≤ 1,5 % cu sarcină liniară nominală

BYPASS

Tensiune nominală tensiunea de ieşire nominală ±15% (setabilă)

Frecvenţa nominală 50/60 Hz (selectabilă)

EFICIENŢA XMODULE

Mod online dublă conversie până la 96%

EcoMode rapid până la 99%

CONDIŢII DE MEDIU

Temperatura ambiantă de funcţionare de la 10 °C până la +40(2) °C (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)

Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare

Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)

STANDARDE

Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)
(1) Redresor IGBT. (2) În anumite condiţii. (3) Cu intrare THDV < 1 %.

Integrare(1)
Numărul de 

suporturi 
de andocare Xbay

W (mm)

Bypass distribuit
(intrări comune sau 
separate)

4 4340

5 5050

6 5760
(1) Pentru alte configuraţii de orice fel (bypass centralizat, 
formă de „U”, formă de „L”, etc.), vă rugăm să ne contactaţi.

Dimensiuni

21
20
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DELPHYS Xtend GP
UPS trifazat
Gama Green Power 2.0 până la 1,2 MVA/MW

Cabinet DC Cabinet AC Xmodule
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Un mod inovator de a oferi scalabilitate

Xmodule

Bloc de alimentare de 200 kVA/kW scalabil 
în funcţionare.
 •  Bloc de alimentare care asigură protecţia 
sarcinii şi gestiunea bateriilor.

 •  Până la 6 blocuri de alimentare Xmodule per 
sistem.

 • Poziţionare uşoară.
 •  Comutatoare dedicate pentru efectuarea cu 
uşurinţă a lucrărilor de service la blocurile de 
alimentare.

 •  Instalare sigură, atât pentru operatori, cât şi 
pentru aplicaţie.

Xbay

Andocare uşoară a blocului de alimentare.
 •  Fiecare suport de andocare Xbay este 
precablat la cabinete AC şi DC.

 •  Conexiune pregătită pentru cablurile de 
alimentare şi comandă a Xmodule.

 •  Include comutatoare individuale pentru 
cuplarea Xmodule la curent alternativ.

 •  Conexiune pentru magistrală paralelă 
cu posibilitate de conectare în timpul 
funcţionării.

 •  Numărul de suporturi de andocare Xbay 
depinde de puterea finală necesară  
(până la 6).

Soluţie cu adevărat scalabilă în timpul funcţionării

CABINET AC

Intrarea şi ieşirea sistemului.
 • Alimentarea comutatoarelor de la intrarea şi 
ieşirea sistemului.

 •  Conexiuni pentru cablurile de alimentare şi 
comandă.

 •  Comutator bypass manual pentru 
mentenanţă.

 •  Bypass static centralizat, la nevoie.

CABINET DC

Cuplaj precablat pentru stocarea energiei.
 •  Conexiuni pentru cablul de alimentare şi 
comandă a stocării energiei.

 •  Conectarea a până la 6 baterii cu 
comutatoare de legătură dedicate.

 • Scalabilitate rapidă şi sigură pentru a face 
faţă cerinţelor în schimbare ale performanţei 
energiei.

 •  Alimentare fiabilă care poate fi mărită la 
nevoie pentru a face faţă rapid cerinţelor în 
schimbare în ceea ce priveşte capacitatea.

 •  Adaptare uşoară la evoluţiile şi 
constrângerile de la faţa locului datorită 
blocurilor mutabile.

 •  Sistem precablat pentru conectarea de 
Xmodule suplimentare şi cuplarea în cadrul 
sistemului.

 •  Unelte standard necesare pentru a amplasa 
şi conecta blocul de alimentare.

 •  Mod online dublă conversie pentru protecţia 
sarcinii pe durata mentenanţei şi extinderii 
sistemului.

600 kW, mod online dublă conversie 600 kW, mod online dublă conversie 30 de minute mai târziu: 800 kW, 
mod online dublă conversie

g
R

E
E

N
 1

31
 A

g
R

E
E

N
 1

32
 A

g
R

E
E

N
 1

33
 A

1 2 3

Xbay

DELPHYS Xtend GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 până la 1,2 MVA/MW

O soluţie completă

Dispunere adaptabilă

Test inovator de descărcare a bateriilor

IN

OUT

 •  Simplifică panoul de comandă la intrare / ieşire. Sistemul include 
posibilitatea de cuplare localizată.

 •  Scalabilitate rapidă şi rentabilă, pentru că nu există nevoia de a 
conecta blocuri de alimentare Xmodule suplimentare la niciun 
panou din amonte sau din aval.

 •  Menţine aplicaţiile critice protejate în modul online dublă 
conversie pe durata extinderii alimentării.

Dispunerea sistemului şi conexiunea fizică sunt uşor de adaptat la 
instalaţia dumneavoastră:
 •  Multe posibilităţi de dispunere (liniar, în formă de „U“, 
în formă de „L”).

 •  Numărul de suporturi de andocare Xbay poate fi de 6 sau mai 
puţine, în funcţie de puterea nominală a infrastructurii.

 •  Conexiuni AC generale de intrare / ieşire disponibile pentru 
intrare prin partea superioară sau inferioară.

 •  Conexiune DC pentru stocare de back-up disponibilă pentru 
intrare prin partea superioară sau inferioară.

g
R

E
E

N
 1

38
 A

g
R

E
E

N
 1

39
 A

g
R

E
E

N
 1

40
 A

Exemplu de configuraţii (de la stânga la dreapta): liniar cu 6 blocuri de alimentare Xmodule, liniar cu 4 
blocuri de alimentare Xmodule, fomă de „U” cu 6 blocuri de alimentare Xmodule.

DELPHYS Xtend gP permite un test periodic complet şi sigur 
de descărcare a bateriilor fără a utiliza o sarcină rezistivă pentru 
verificarea timpului de back-up sau a disponibilităţii.
Reinjectarea capacităţii bateriei permite economii semnificative de 
costuri şi reduce TCO (Total Cost of Ownership):
 •  Nu este necesară închirierea sau cumpărarea de sarcini de probă 
(load banks).

 •  Infrastructură simplificată, deoarece nu există nicio bară colectoare 
dedicată.

 •  Fără energie pierdută, pentru că aceasta este reutilizată pentru a 
alimenta alte UPS-uri sau aplicaţii.

 •  Mai puţin timp necesar pentru a efectua testul pentru că este uşor 
de programat.

Testul este efectuat la o rată constantă a puterii (putere totală sau 
sarcină parţială). Fiecare bloc de alimentare Xmodule este testat 
separat şi reinjectează înapoi (prin redresor) energia stocată în baterie.
Energia care trebuie reinjectată înapoi în amonte prin redresor va 
corespunde diferenţei dintre puterea descărcată şi consumul sarcinii.

Exemplu al unui test de descărcare a bateriilor. 
Testul este efectuat la al 4-lea bloc de alimentare Xmodule la putere 
constantă de 200 kW.
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600 kW

IN OUT

Reinjected energy

150 kW

150 kW

150 kW

150 kW

200 kW

50 kW
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DELPHYS Xtend GP
UPS trifazat
Gama Green Power 2.0 până la 1,2 MVA/MW

Cabinet DC Cabinet AC Xmodule
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Un mod inovator de a oferi scalabilitate

Xmodule

Bloc de alimentare de 200 kVA/kW scalabil 
în funcţionare.
 •  Bloc de alimentare care asigură protecţia 
sarcinii şi gestiunea bateriilor.

 •  Până la 6 blocuri de alimentare Xmodule per 
sistem.

 • Poziţionare uşoară.
 •  Comutatoare dedicate pentru efectuarea cu 
uşurinţă a lucrărilor de service la blocurile de 
alimentare.

 •  Instalare sigură, atât pentru operatori, cât şi 
pentru aplicaţie.

Xbay

Andocare uşoară a blocului de alimentare.
 •  Fiecare suport de andocare Xbay este 
precablat la cabinete AC şi DC.

 •  Conexiune pregătită pentru cablurile de 
alimentare şi comandă a Xmodule.

 •  Include comutatoare individuale pentru 
cuplarea Xmodule la curent alternativ.

 •  Conexiune pentru magistrală paralelă 
cu posibilitate de conectare în timpul 
funcţionării.

 •  Numărul de suporturi de andocare Xbay 
depinde de puterea finală necesară  
(până la 6).

Soluţie cu adevărat scalabilă în timpul funcţionării

CABINET AC

Intrarea şi ieşirea sistemului.
 • Alimentarea comutatoarelor de la intrarea şi 
ieşirea sistemului.

 •  Conexiuni pentru cablurile de alimentare şi 
comandă.

 •  Comutator bypass manual pentru 
mentenanţă.

 •  Bypass static centralizat, la nevoie.

CABINET DC

Cuplaj precablat pentru stocarea energiei.
 •  Conexiuni pentru cablul de alimentare şi 
comandă a stocării energiei.

 •  Conectarea a până la 6 baterii cu 
comutatoare de legătură dedicate.

 • Scalabilitate rapidă şi sigură pentru a face 
faţă cerinţelor în schimbare ale performanţei 
energiei.

 •  Alimentare fiabilă care poate fi mărită la 
nevoie pentru a face faţă rapid cerinţelor în 
schimbare în ceea ce priveşte capacitatea.

 •  Adaptare uşoară la evoluţiile şi 
constrângerile de la faţa locului datorită 
blocurilor mutabile.

 •  Sistem precablat pentru conectarea de 
Xmodule suplimentare şi cuplarea în cadrul 
sistemului.

 •  Unelte standard necesare pentru a amplasa 
şi conecta blocul de alimentare.

 •  Mod online dublă conversie pentru protecţia 
sarcinii pe durata mentenanţei şi extinderii 
sistemului.

600 kW, mod online dublă conversie 600 kW, mod online dublă conversie 30 de minute mai târziu: 800 kW, 
mod online dublă conversie
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Xbay

DELPHYS Xtend GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 până la 1,2 MVA/MW

O soluţie completă

Dispunere adaptabilă

Test inovator de descărcare a bateriilor

IN

OUT

 •  Simplifică panoul de comandă la intrare / ieşire. Sistemul include 
posibilitatea de cuplare localizată.

 •  Scalabilitate rapidă şi rentabilă, pentru că nu există nevoia de a 
conecta blocuri de alimentare Xmodule suplimentare la niciun 
panou din amonte sau din aval.

 •  Menţine aplicaţiile critice protejate în modul online dublă 
conversie pe durata extinderii alimentării.

Dispunerea sistemului şi conexiunea fizică sunt uşor de adaptat la 
instalaţia dumneavoastră:
 •  Multe posibilităţi de dispunere (liniar, în formă de „U“, 
în formă de „L”).

 •  Numărul de suporturi de andocare Xbay poate fi de 6 sau mai 
puţine, în funcţie de puterea nominală a infrastructurii.

 •  Conexiuni AC generale de intrare / ieşire disponibile pentru 
intrare prin partea superioară sau inferioară.

 •  Conexiune DC pentru stocare de back-up disponibilă pentru 
intrare prin partea superioară sau inferioară.
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Exemplu de configuraţii (de la stânga la dreapta): liniar cu 6 blocuri de alimentare Xmodule, liniar cu 4 
blocuri de alimentare Xmodule, fomă de „U” cu 6 blocuri de alimentare Xmodule.

DELPHYS Xtend gP permite un test periodic complet şi sigur 
de descărcare a bateriilor fără a utiliza o sarcină rezistivă pentru 
verificarea timpului de back-up sau a disponibilităţii.
Reinjectarea capacităţii bateriei permite economii semnificative de 
costuri şi reduce TCO (Total Cost of Ownership):
 •  Nu este necesară închirierea sau cumpărarea de sarcini de probă 
(load banks).

 •  Infrastructură simplificată, deoarece nu există nicio bară colectoare 
dedicată.

 •  Fără energie pierdută, pentru că aceasta este reutilizată pentru a 
alimenta alte UPS-uri sau aplicaţii.

 •  Mai puţin timp necesar pentru a efectua testul pentru că este uşor 
de programat.

Testul este efectuat la o rată constantă a puterii (putere totală sau 
sarcină parţială). Fiecare bloc de alimentare Xmodule este testat 
separat şi reinjectează înapoi (prin redresor) energia stocată în baterie.
Energia care trebuie reinjectată înapoi în amonte prin redresor va 
corespunde diferenţei dintre puterea descărcată şi consumul sarcinii.

Exemplu al unui test de descărcare a bateriilor. 
Testul este efectuat la al 4-lea bloc de alimentare Xmodule la putere 
constantă de 200 kW.
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600 kW

IN OUT

Reinjected energy

150 kW

150 kW

150 kW

150 kW

200 kW

50 kW
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Sistem complet modular

 • Modul de putere plug-in.
 • Modul cu baterii plug-in.
 • Modul bypass plug-in.
 • Conexiune în partea de sus sau de jos.
 • Modul de evacuare a aerului în partea de sus.

Concept „Forever Young”

 • Program special pentru prelungirea ciclului 
de viaţă.

 • Elimină situaţiile critice de la sfârşitul 
perioadei de viaţă.

 • Are la bază un cabinet fără componente 
electronice + un set de componente plug-in.

 • Compatibilitatea modulelor este garantată 
timp de peste 20 de ani.

 • Permite implementarea de module în 
variante tehnologice noi.

Design complet redundant

 • Nivel de redundanţă N+1, N+x.
 • Proiectare fără „single point of failure”.
 • Fără control centralizat al sistemului de 
paralelare.

 • Module de putere complet independente.
 • Conexiune de magistrală paralelă 
redundantă (configuraţie inel).

Performanţe îmbunătăţite în 
exploatare

 • Mentenanţă rapidă şi sigură bazată 
pe piese care pot fi înlocuite în timpul 
funcţionării (module de putere, bypass, plăci 
electronice).

 • Bateriile pot fi înlocuite în timpul funcţionării, 
fără a fi necesară oprirea echipamentului 
conectat.

 • Pregătit pentru mentenanţă concurentă. 

Cu flexibilitatea sa modulară care oferă scalabilitate a alimentării fără întreruperi şi riscuri, până 
la 600 kW, gama MODULYS GP reprezintă soluţia ideală pentru upgrade neplanificat la faţa 
locului sau evoluţii incrementale ale puterii. Puterea instalată poate fi mărită până la 600 kW 
prin adăugarea de module de putere plug-in cu posibilitate de înlocuire în timpul funcţionării în 
paşi incrementali de 25 kW. Proiectat fără „single point of failure”, MODULYS GP oferă toate 
avantajele tehnologiei Green Power 2.0.

MODULYS GP
Soluţie unică, complet modulară şi redundantă
Gama Green Power 2.0 de la 25 la 600 kVA/kW

Soluţia pentru

> Săli de calculatoare
> Centre de date
> Bănci
> Unităţi de îngrijirea sănătăţii
> Asigurări
> Telecomunicaţii

Avantaje

>  Asigură continuitatea 
absolută a afacerii

>  Aliniază capacitatea la 
cerinţele afacerii

>  Optimizează costurile pe 
întregul ciclu de viaţă
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Avantaje

Pregătit pentru 
baterie Li-Ion

Green Power 2.0 MODULYS GP
este certificat de TÜV SÜD cu
privire la siguranţa produselor

(EN 62040-1)

Randamentul şi performanţele
Green Power 2.0 MODULYS GP

sunt testate şi verificate de TÜv SÜD

Timpul mediu între defecţiuni (MTBf) pentru modulul 
de putere al Green Power 2.0 MODULYS GP este calculat 

şi verificat a fi mai mare de 1.000.000 ore de către 
SERMA TEcHNOLOGIES (IEc 62380)

RoHS
COMPLIANT

MADE IN

EUROPE

Certificări şi atestări

MODULYS GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 de la 25 la 600 kVA/kW 

MODULYS GP
SISTEMUL UPS

Alimentare (Sn) 25 la 200 kVA 25 la 400 kVA 25 la 600 kVA
Alimentare (Pn) 25 la 200 kW 25 la 400 kW 25 la 600 kW
Număr de module de putere 1 la 8 1 la 16 1 la 24
Intrare / ieşire 3/3
Configuraţie redundantă N+x

INTRARE
Tensiune 400 V 3 faze+N (340 V la 480 V)
Frecvenţa 50/60 Hz ±10%
Factor de putere / THDI > 0,99 / < 3%

IEŞIRE
Factor de putere 1 (conform IEC/EN 62040-3)
Tensiune 380/400/415 V ±1% 3 faze+N
Frecvenţa 50/60 Hz ±0,1%
Distorsiunea tensiunii < 1% (sarcină liniară), < 4% (sarcină neliniară în conformitate cu lEC 62040-3)
Curent de scurt circuit până la 3 x In
Suprasarcină 125% pentru 10 minute, 150% pentru 1 minut
Factor de vârf 3:1

BYPASS
Tensiune tensiunea de ieșire nominală ±15 % (configurabilă de la 10 % până la 20 %)
Frecvenţa 50/60 Hz ±2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

RANDAMENT (vERIfIcAT DE TÜv SÜD)
Mod online dublă conversie până la 96,5%

cONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă 0 °C la 40 °C (15 °C la 25 °C pentru durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0 la 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea puterii nominale (3000 m max)
Nivel acustic la 1 m < 55 dBA

cABINETUL SISTEMULUI

Lăţime 600 mm 2 x 600 mm (sistem modular) 
2010 mm (soluţie complet integrată)

3 x 600 mm (sistem modular)
2610 mm (soluţie complet integrată)

Adâncime 890 mm
Înălţime 1975 mm

Greutate (cabinet gol) 210 kg 2 x 210 kg (sistem modular) 
780 kg (soluţie complet integrată)

3 x 210 kg (sistem modular) 
1010 kg (soluţie complet integrată)

Grad de protecţie IP20
STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2 Clasa C2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Conformitate seismică La cerere în conformitate cu „Uniform Building Code” UBC-1997 zona 4
Condiţii de mediu IEC/EN 62040-4
Declaraţie de conformitate a 
produsului CE, RCM (E2376)

MODUL DE PUTERE
Înălţime 3U
Greutate 34 kg
Tip Posibilitate de conectare / înlocuire în timpul funcţionării
MTBF > 1.000.000 de ore (calculate şi verificate)

Date tehnice

Caracteristici electrice standard
 • Două reţele de intrare.
 • Bypass intern pentru mentenanţă.
 • Protecţie împotriva fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea): circuit 
de detecţie.

 • EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

 • Senzor pentru temperatura bateriei. 

Opţiuni electrice
 • Cabinet de baterii extern.
 • Încărcător baterii de mare capacitate.
 • Sistem de sincronizare ACS.
 • Dispozitiv de izolare a fenomenului de 
backfeed intern (returul de energie în reţea).

Caracteristici de comunicaţie 
standard
 • Interfaţă în mai multe limbi uşor de utilizat, 
cu afişaj grafic color.

 • Aplicaţie de asistenţă la punerea în funcţiune.
 • 2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.

Opţiuni de comunicaţie
 • Interfeţe RS232/485 cu contacte de releu.
 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • Interfaţă BACnet/IP.
 • NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS şi 
management de shutdown compatibilă cu 
mai multe sisteme de operare.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă
 • LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. în 
electroalimentare.

Premiul pentru cele mai bune 
practici

Frost & Sullivan a răsplătit 
SOCOMEC cu premiul său 
pentru inovare şi excelenţă 
în proiectare. Produse şi 
soluţii scalabile, cele mai 
bune din clasa lor.

Vasta expertiză a SOCOMEC şi 
cunoştinţele sale tehnologice referitoare 
la soluţii cu UPS-uri modulare i-au 
permis dezvoltarea unui nou UPS trifazat 
modular care include tehnologie de 
ultimă oră combinată cu un design şi o 
arhitectură unice.
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Sistem complet modular

 • Modul de putere plug-in.
 • Modul cu baterii plug-in.
 • Modul bypass plug-in.
 • Conexiune în partea de sus sau de jos.
 • Modul de evacuare a aerului în partea de sus.

Concept „Forever Young”

 • Program special pentru prelungirea ciclului 
de viaţă.

 • Elimină situaţiile critice de la sfârşitul 
perioadei de viaţă.

 • Are la bază un cabinet fără componente 
electronice + un set de componente plug-in.

 • Compatibilitatea modulelor este garantată 
timp de peste 20 de ani.

 • Permite implementarea de module în 
variante tehnologice noi.

Design complet redundant

 • Nivel de redundanţă N+1, N+x.
 • Proiectare fără „single point of failure”.
 • Fără control centralizat al sistemului de 
paralelare.

 • Module de putere complet independente.
 • Conexiune de magistrală paralelă 
redundantă (configuraţie inel).

Performanţe îmbunătăţite în 
exploatare

 • Mentenanţă rapidă şi sigură bazată 
pe piese care pot fi înlocuite în timpul 
funcţionării (module de putere, bypass, plăci 
electronice).

 • Bateriile pot fi înlocuite în timpul funcţionării, 
fără a fi necesară oprirea echipamentului 
conectat.

 • Pregătit pentru mentenanţă concurentă. 

Cu flexibilitatea sa modulară care oferă scalabilitate a alimentării fără întreruperi şi riscuri, până 
la 600 kW, gama MODULYS GP reprezintă soluţia ideală pentru upgrade neplanificat la faţa 
locului sau evoluţii incrementale ale puterii. Puterea instalată poate fi mărită până la 600 kW 
prin adăugarea de module de putere plug-in cu posibilitate de înlocuire în timpul funcţionării în 
paşi incrementali de 25 kW. Proiectat fără „single point of failure”, MODULYS GP oferă toate 
avantajele tehnologiei Green Power 2.0.

MODULYS GP
Soluţie unică, complet modulară şi redundantă
Gama Green Power 2.0 de la 25 la 600 kVA/kW

Soluţia pentru

> Săli de calculatoare
> Centre de date
> Bănci
> Unităţi de îngrijirea sănătăţii
> Asigurări
> Telecomunicaţii

Avantaje

>  Asigură continuitatea 
absolută a afacerii

>  Aliniază capacitatea la 
cerinţele afacerii

>  Optimizează costurile pe 
întregul ciclu de viaţă

G
R

E
E

N
 1

17
 A

 -
 G

R
E

E
N

 1
57

 A

Avantaje

Pregătit pentru 
baterie Li-Ion

Green Power 2.0 MODULYS GP
este certificat de TÜV SÜD cu
privire la siguranţa produselor

(EN 62040-1)

Randamentul şi performanţele
Green Power 2.0 MODULYS GP

sunt testate şi verificate de TÜv SÜD

Timpul mediu între defecţiuni (MTBf) pentru modulul 
de putere al Green Power 2.0 MODULYS GP este calculat 

şi verificat a fi mai mare de 1.000.000 ore de către 
SERMA TEcHNOLOGIES (IEc 62380)

RoHS
COMPLIANT

MADE IN

EUROPE

Certificări şi atestări

MODULYS GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 de la 25 la 600 kVA/kW 

MODULYS GP
SISTEMUL UPS

Alimentare (Sn) 25 la 200 kVA 25 la 400 kVA 25 la 600 kVA
Alimentare (Pn) 25 la 200 kW 25 la 400 kW 25 la 600 kW
Număr de module de putere 1 la 8 1 la 16 1 la 24
Intrare / ieşire 3/3
Configuraţie redundantă N+x

INTRARE
Tensiune 400 V 3 faze+N (340 V la 480 V)
Frecvenţa 50/60 Hz ±10%
Factor de putere / THDI > 0,99 / < 3%

IEŞIRE
Factor de putere 1 (conform IEC/EN 62040-3)
Tensiune 380/400/415 V ±1% 3 faze+N
Frecvenţa 50/60 Hz ±0,1%
Distorsiunea tensiunii < 1% (sarcină liniară), < 4% (sarcină neliniară în conformitate cu lEC 62040-3)
Curent de scurt circuit până la 3 x In
Suprasarcină 125% pentru 10 minute, 150% pentru 1 minut
Factor de vârf 3:1

BYPASS
Tensiune tensiunea de ieșire nominală ±15 % (configurabilă de la 10 % până la 20 %)
Frecvenţa 50/60 Hz ±2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

RANDAMENT (vERIfIcAT DE TÜv SÜD)
Mod online dublă conversie până la 96,5%

cONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă 0 °C la 40 °C (15 °C la 25 °C pentru durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0 la 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea puterii nominale (3000 m max)
Nivel acustic la 1 m < 55 dBA

cABINETUL SISTEMULUI

Lăţime 600 mm 2 x 600 mm (sistem modular) 
2010 mm (soluţie complet integrată)

3 x 600 mm (sistem modular)
2610 mm (soluţie complet integrată)

Adâncime 890 mm
Înălţime 1975 mm

Greutate (cabinet gol) 210 kg 2 x 210 kg (sistem modular) 
780 kg (soluţie complet integrată)

3 x 210 kg (sistem modular) 
1010 kg (soluţie complet integrată)

Grad de protecţie IP20
STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2 Clasa C2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Conformitate seismică La cerere în conformitate cu „Uniform Building Code” UBC-1997 zona 4
Condiţii de mediu IEC/EN 62040-4
Declaraţie de conformitate a 
produsului CE, RCM (E2376)

MODUL DE PUTERE
Înălţime 3U
Greutate 34 kg
Tip Posibilitate de conectare / înlocuire în timpul funcţionării
MTBF > 1.000.000 de ore (calculate şi verificate)

Date tehnice

Caracteristici electrice standard
 • Două reţele de intrare.
 • Bypass intern pentru mentenanţă.
 • Protecţie împotriva fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea): circuit 
de detecţie.

 • EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

 • Senzor pentru temperatura bateriei. 

Opţiuni electrice
 • Cabinet de baterii extern.
 • Încărcător baterii de mare capacitate.
 • Sistem de sincronizare ACS.
 • Dispozitiv de izolare a fenomenului de 
backfeed intern (returul de energie în reţea).

Caracteristici de comunicaţie 
standard
 • Interfaţă în mai multe limbi uşor de utilizat, 
cu afişaj grafic color.

 • Aplicaţie de asistenţă la punerea în funcţiune.
 • 2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.

Opţiuni de comunicaţie
 • Interfeţe RS232/485 cu contacte de releu.
 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • Interfaţă BACnet/IP.
 • NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS şi 
management de shutdown compatibilă cu 
mai multe sisteme de operare.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă
 • LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. în 
electroalimentare.

Premiul pentru cele mai bune 
practici

Frost & Sullivan a răsplătit 
SOCOMEC cu premiul său 
pentru inovare şi excelenţă 
în proiectare. Produse şi 
soluţii scalabile, cele mai 
bune din clasa lor.

Vasta expertiză a SOCOMEC şi 
cunoştinţele sale tehnologice referitoare 
la soluţii cu UPS-uri modulare i-au 
permis dezvoltarea unui nou UPS trifazat 
modular care include tehnologie de 
ultimă oră combinată cu un design şi o 
arhitectură unice.
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MODULYS GP
UPS trifazat
Gama Green Power 2.0 de la 25 la 600 kVA/kW 

Soluţie complet integrată
 • Cabinete pentru sistem UPS + cabinet de 
conectare + plăci de bază.

 • Permite o instalare completă, simplă şi 
extrem de fiabilă, cu intrare/ieşire unică şi 
bypass manual complet dimensionat.  

 • Plăcile de bază inovatoare simplifică 
instalarea şi permit o cablare ordonată 
şi separată, pentru fiabilitate mai mare a 
sistemului.

Sistem modular
 • Permite crearea unui sistem atunci când:
-  un cabinet de legătură extern este deja 

prezent (de exemplu în cazul înlocuirii unui 
UPS existent),

-  este nevoie de un cabinet de conectare cu 
o configuraţie specială şi trebuie proiectat 
în mod specific,

-  cabinetele pentru sistemul UPS nu pot fi 
instalate unul lângă altul.

25-200 kW

Un sistem UPS modular flexibil

Panou sinoptic

Sloturi de 
comunicaţie
Bypass cu posibilitate 
de înlocuire în timpul 
funcţionării
Comutatoare

Conexiuni 
UPS

Module de putere 
plug-in cu posibilitate 
de înlocuire în timpul 
funcţionării

25-400 kW
25-600 kW

25-400 kW
25-600 kW

Avantajele unui design complet redundant
Rezilienţă totală
 • Cabinet fără componente electronice (fără 
defecţiuni).

 • Module total independente şi autonome.
 • Deconectare selectivă reală a modulelor, cu 
separare galvanică.

 • Fără control centralizat pentru 
managementul paralel şi partajarea sarcinii.

 • Bypass total separat, complet dimensionat 
şi centralizat.

 • Redundanţă N+1 la N+x configurabilă 
(putere şi baterie).

 • Fără „single point of failure”.
 • Conexiune de magistrală paralelă 
redundantă (configuraţie inel).

Fiabilitate optimă
 • Modul de putere proiectat pentru robusteţe 
superioară certificată de către un organism 
independent (timpul mediu între două 
defecţiuni > 1.000.000 de ore).

 • Bypass extrem de robust (timpul mediu între 
două defecţiuni > 10.000.000 de ore).

 • Cutie modulară pentru baterie, etanşă la acid.
Disponibilitate maximă
 • Recuperare rapidă a redundanţei pierdute 
datorită unei valori minime pentru MTTR 
(durata medie de reparaţie).

 • Fără risc de întrerupere a funcţionării pe 
durata operaţiilor de upgrade al puterii şi 
mentenanţă.

 • Fără risc de propagare a defecţiunilor.

Redundanţă rentabilă
 • Nu este nevoie de duplicarea 
echipamentelor sistemului pentru a obţine 
redundanţă.

 • Redundanţă obţinută simplu prin adăugarea 
unui modul de putere şi a unuia cu baterii.

 • Redundanţa poate fi uşor combinată cu 
scalabilitatea alimentării.

Avantajele unui sistem modular
Uşor de gestionat
 • Sistem complet modular pentru creşterea 
treptată a puterii şi adaptarea rapidă la 
modificările afacerii.

 • Sistem standardizat şi module care acoperă 
o gamă largă de puteri şi timpi de back-up.

 • Arhitectură scalabilă repetabilă şi 
standardizată, pentru design cu 
economie de timp şi diferite cerinţe privind 
configurarea şi arhitectura.

Plătiţi pentru ceea ce aveţi nevoie
 • Fără cheltuieli iniţiale pentru extensii viitoare 
neprevăzute ale puterii şi timpului de back-up.

 • Economie de spaţiu datorită amprentei la 
sol reduse şi accesului frontal.

 • Elimină costurile de refacere a instalaţiei 
atunci când infrastructura fizică IT necesită 
o capacitate nouă.

 • Fără risc de supradimensionare a proiectului 
datorită incertitudinii cu privire la datele 
acestuia.

Acces frontal complet
 • Conexiuni, comutatoare, bypass manual, 
bypass static, module de putere şi toate 
componentele electrice au acces frontal.

 • Amprenta la sol totală nu este mărită pentru 
că nu este nevoie de spaţiu suplimentar 
pentru mentenanţă.

 • Instalare şi mentenanţă uşoare, rapide, 
confortabile şi fără riscuri.

 • Sistem mai fiabil.
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MODULYS GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 de la 25 la 600 kVA/kW 

Soluţie complet integrată: instalare uşoară şi sigură 

Cabinetele sunt uşor de mutat (nu este nevoie de stivuitor), poziţionat 
şi asamblat.

Poziţionare 
sisteme UPS

3

Cablare uşoară pentru o soluţie ordonată şi fiabilă.

Conexiune cabluri

4

Poziţionare simplificată a cablurilor şi conexiuni fără riscuri.

Mască de 
cablare 

(opţiune)

Cabluri de 
interconectare 

proiectate în prealabil 
(opţiune)

5

Module de putere plug-in cu posibilitate de înlocuire în timpul 
funcţionării şi auto-configurare automată.

Modul de putere plug-in 
cu posibilitate de înlocuire 

în timpul funcţionării

6

Plăcile de bază inovatoare simplifică instalarea.

Intrare / ieşire

Plăci de bază

51

Management al cablării sigur, fiabil şi cu economie de timp.

Intrare / ieşire

Amplasare cabluri

2
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MODULYS GP
UPS trifazat
Gama Green Power 2.0 de la 25 la 600 kVA/kW 

Soluţie complet integrată
 • Cabinete pentru sistem UPS + cabinet de 
conectare + plăci de bază.

 • Permite o instalare completă, simplă şi 
extrem de fiabilă, cu intrare/ieşire unică şi 
bypass manual complet dimensionat.  

 • Plăcile de bază inovatoare simplifică 
instalarea şi permit o cablare ordonată 
şi separată, pentru fiabilitate mai mare a 
sistemului.

Sistem modular
 • Permite crearea unui sistem atunci când:
-  un cabinet de legătură extern este deja 

prezent (de exemplu în cazul înlocuirii unui 
UPS existent),

-  este nevoie de un cabinet de conectare cu 
o configuraţie specială şi trebuie proiectat 
în mod specific,

-  cabinetele pentru sistemul UPS nu pot fi 
instalate unul lângă altul.

25-200 kW

Un sistem UPS modular flexibil

Panou sinoptic

Sloturi de 
comunicaţie
Bypass cu posibilitate 
de înlocuire în timpul 
funcţionării
Comutatoare

Conexiuni 
UPS

Module de putere 
plug-in cu posibilitate 
de înlocuire în timpul 
funcţionării

25-400 kW
25-600 kW

25-400 kW
25-600 kW

Avantajele unui design complet redundant
Rezilienţă totală
 • Cabinet fără componente electronice (fără 
defecţiuni).

 • Module total independente şi autonome.
 • Deconectare selectivă reală a modulelor, cu 
separare galvanică.

 • Fără control centralizat pentru 
managementul paralel şi partajarea sarcinii.

 • Bypass total separat, complet dimensionat 
şi centralizat.

 • Redundanţă N+1 la N+x configurabilă 
(putere şi baterie).

 • Fără „single point of failure”.
 • Conexiune de magistrală paralelă 
redundantă (configuraţie inel).

Fiabilitate optimă
 • Modul de putere proiectat pentru robusteţe 
superioară certificată de către un organism 
independent (timpul mediu între două 
defecţiuni > 1.000.000 de ore).

 • Bypass extrem de robust (timpul mediu între 
două defecţiuni > 10.000.000 de ore).

 • Cutie modulară pentru baterie, etanşă la acid.
Disponibilitate maximă
 • Recuperare rapidă a redundanţei pierdute 
datorită unei valori minime pentru MTTR 
(durata medie de reparaţie).

 • Fără risc de întrerupere a funcţionării pe 
durata operaţiilor de upgrade al puterii şi 
mentenanţă.

 • Fără risc de propagare a defecţiunilor.

Redundanţă rentabilă
 • Nu este nevoie de duplicarea 
echipamentelor sistemului pentru a obţine 
redundanţă.

 • Redundanţă obţinută simplu prin adăugarea 
unui modul de putere şi a unuia cu baterii.

 • Redundanţa poate fi uşor combinată cu 
scalabilitatea alimentării.

Avantajele unui sistem modular
Uşor de gestionat
 • Sistem complet modular pentru creşterea 
treptată a puterii şi adaptarea rapidă la 
modificările afacerii.

 • Sistem standardizat şi module care acoperă 
o gamă largă de puteri şi timpi de back-up.

 • Arhitectură scalabilă repetabilă şi 
standardizată, pentru design cu 
economie de timp şi diferite cerinţe privind 
configurarea şi arhitectura.

Plătiţi pentru ceea ce aveţi nevoie
 • Fără cheltuieli iniţiale pentru extensii viitoare 
neprevăzute ale puterii şi timpului de back-up.

 • Economie de spaţiu datorită amprentei la 
sol reduse şi accesului frontal.

 • Elimină costurile de refacere a instalaţiei 
atunci când infrastructura fizică IT necesită 
o capacitate nouă.

 • Fără risc de supradimensionare a proiectului 
datorită incertitudinii cu privire la datele 
acestuia.

Acces frontal complet
 • Conexiuni, comutatoare, bypass manual, 
bypass static, module de putere şi toate 
componentele electrice au acces frontal.

 • Amprenta la sol totală nu este mărită pentru 
că nu este nevoie de spaţiu suplimentar 
pentru mentenanţă.

 • Instalare şi mentenanţă uşoare, rapide, 
confortabile şi fără riscuri.

 • Sistem mai fiabil.
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MODULYS GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 de la 25 la 600 kVA/kW 

Soluţie complet integrată: instalare uşoară şi sigură 

Cabinetele sunt uşor de mutat (nu este nevoie de stivuitor), poziţionat 
şi asamblat.

Poziţionare 
sisteme UPS

3

Cablare uşoară pentru o soluţie ordonată şi fiabilă.

Conexiune cabluri

4

Poziţionare simplificată a cablurilor şi conexiuni fără riscuri.

Mască de 
cablare 

(opţiune)

Cabluri de 
interconectare 

proiectate în prealabil 
(opţiune)

5

Module de putere plug-in cu posibilitate de înlocuire în timpul 
funcţionării şi auto-configurare automată.

Modul de putere plug-in 
cu posibilitate de înlocuire 

în timpul funcţionării

6

Plăcile de bază inovatoare simplifică instalarea.

Intrare / ieşire

Plăci de bază

51

Management al cablării sigur, fiabil şi cu economie de timp.

Intrare / ieşire

Amplasare cabluri

2
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MODULYS GP
UPS trifazat
Gama Green Power 2.0 de la 25 la 600 kVA/kW 

 • MODULYS GP protejează sarcinile critice în toate situaţiile, inclusiv la creşterea de putere şi în timpul procedurii de mentenanţă.
 • Fără riscuri de eroare umană şi nefuncţionare.

Scalabilitate online a alimentării
 • MODULYS GP vă permite să creşteţi scalabilitatea şi redundanţa alimentării simultan cu menţinerea sarcinii protejate în modul invertor prin 
simpla introducere într-un nou modul de putere şi aşteptând auto-configurarea sa automată, fără nicio intervenţie umană.

Scalabilitate şi upgrade fără riscuri şi probleme

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

3 x 25 kW
module de putere 
în modul invertor

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

3 x 25 kW
module de putere 
în modul invertor

Iniţializare 
automată a 
modulelor de 
putere noi

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

Modul de 
putere nou

3 x 25 kW
module de putere 
în modul invertor

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

4 x 25 kW
module de putere 
în modul invertor

✓

FW ver. 2

FW ver. 2

FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2FW ver. 2
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Modul de putere nou 
(scalabilitate sau 
înlocuire) cu o versiune 
de firmware diferită

Module de putere 
în modul invertor

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

Aliniere automată 
a firmware-ului fără 
nicio intervenţie 
umană

Module de putere 
în modul invertor

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

FW ver. 2

FW ver. 2

FW ver. 2

FW

Module de putere 
în modul invertor, 
toate cu aceeaşi 
versiune de firmware

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

FW ver. 2

FW ver. 2

FW ver. 2

FW ver. 2

Aliniere automată a firmware-ului pentru modulele de putere
 • Chiar şi alinierea firmware-ului modulelor de putere este complet fără riscuri.
 • În momentul în care un modul de putere nou este introdus, sistemul verifică versiunea de firmware încorporată şi dacă aceasta este diferită, o 
aliniază automat la cea a celorlalte module. Sarcina este protejată în permanenţă pe durata funcţionării în modul invertor.

Update de firmware global online
 • Este de asemenea posibil să efectuaţi upgrade al firmware-ului global fără comutarea pe bypass pentru a menţine sarcina protejată în modul 
invertor. 

 • Procedură automată pentru upgrade de firmware fără riscuri.
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MODULYS GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 de la 25 la 600 kVA/kW 

Baterie internă cu posibilitate de înlocuire în 
timpul funcţionării
 • Proiectată pentru timp de back-up scurt.
 •  Baterii cu durată lungă de viaţă în mod 
standard.

 • Soluţie compactă cu amprentă la sol redusă.

Cabinete cu baterii modulare cu posibilitate 
de înlocuire în timpul funcţionării
 •  Proiectate pentru timpi de back-up 
medii şi lungi.

 • Baterii cu durată lungă de viaţă 
în mod standard.

 •  Modularitatea verticală şi orizontală asigură 
timpi de back-up flexibili.

Cabinet modular cu baterii
 • Destinat pentru timpi de back-up lungi.
 • Baterii cu durată lungă de viaţă în mod 
standard.

 •  Modularitatea orizontală asigură timpi de 
back-up flexibili.

 • MODULYS GP excelează nu numai la eficienţă, flexibilitate, 
managementul capacităţii şi sustenabilitate, cinci aspecte cruciale 
pentru performanţe optime.

 • Acesta beneficiază de un concept exclusiv numit „Forever Young” 
care permite extinderea ciclului de viaţă a MODULYS GP şi elimină 
starea critică de la sfârşitul ciclului de viaţă a sistemului. 

 • Păstrează de asemenea sistemul deschis pentru implementarea de 
îmbunătăţiri viitoare ale tehnologiei fără modificarea infrastructurii.

Conceptul „Forever Young”:
-  Se bazează pe cabinete fără componente electronice (fără defecte) 

la care sunt introduse toate componentele supuse îmbătrânirii, fiind 
astfel rapid şi uşor de înlocuit.

-  Permite extinderea ciclului de viaţă prin înlocuirea periodică a 
modulelor de putere înainte ca acestea să îmbătrânească.

-  Oferă un sistem actualizat permanent care utilizează cea mai recentă 
tehnologie.

-  Asigură compatibilitatea modulelor de putere şi a pieselor de schimb 
şi disponibilitatea timp de peste 20 de ani.

Timpi de back-up flexibili şi modulari

Concept „Forever Young” MODULYS GP

Cutii de baterii cu 
posibilitate de înlocuire în 

timpul funcţionării găzduite 
în cabinetul UPS împreună 

cu modulele de putere

Protecţie independentă 
pentru fiecare cutie de baterii

MODULYS GP

INSTALARE

INSTALARE

INSTALARE

SFÂRŞITUL DURATEI DE VIAŢĂ A UPS-ULUI

SFÂRŞITUL DURATEI DE VIAŢĂ A UPS-ULUI

UPS INDEPENDENT

UPS MODULAR 
STANDARD

SARCINĂ

SARCINĂ

Înlocuire UPS
şi refacerea 
instalaţiei

Înlocuire UPS
şi refacerea 
instalaţiei

SARCINĂ OPRITĂ

SARCINĂ OPRITĂ

SARCINĂ

SARCINĂ

Înlocuire UPS
şi refacerea 
instalaţiei

Înlocuire UPS
şi refacerea 
instalaţiei

SARCINĂ OPRITĂ

SARCINĂ OPRITĂ

SFÂRŞITUL DURATEI DE VIAŢĂ A UPS-ULUI

SFÂRŞITUL DURATEI DE VIAŢĂ A UPS-ULUI

CABINET FĂRĂ 
COMPONENTE 
ELECTRONICE 

+
PIESE CU 

POSIBILITATE 
DE ÎNLOCUIRE 

ÎN TIMPUL 
FUNCŢIONĂRII SARCINĂ

ÎNLOCUIREA PIESELOR ELECTRONICE 
(ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII)

ÎNLOCUIREA PIESELOR ELECTRONICE 
(ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII)

Conexiuni, protecţie 
independentă a 

bateriilor şi comutator 

Şiruri de baterii
Conexiuni

Protecţie şi comutator 
pentru şirul de baterii 

independente 

Şiruri de baterii 
independente cu 

posibilitate de înlocuire 
în timpul funcţionării 

MODULYS GP oferă soluţii modulare pentru a corespunde tuturor cerinţelor dvs. pentru timpi de back-up (indiferent dacă este vorba de câteva 
minute sau câteva ore) fără a compromite flexibilitatea şi scalabilitatea.
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MODULYS GP
UPS trifazat
Gama Green Power 2.0 de la 25 la 600 kVA/kW 

 • MODULYS GP protejează sarcinile critice în toate situaţiile, inclusiv la creşterea de putere şi în timpul procedurii de mentenanţă.
 • Fără riscuri de eroare umană şi nefuncţionare.

Scalabilitate online a alimentării
 • MODULYS GP vă permite să creşteţi scalabilitatea şi redundanţa alimentării simultan cu menţinerea sarcinii protejate în modul invertor prin 
simpla introducere într-un nou modul de putere şi aşteptând auto-configurarea sa automată, fără nicio intervenţie umană.

Scalabilitate şi upgrade fără riscuri şi probleme

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

3 x 25 kW
module de putere 
în modul invertor

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

3 x 25 kW
module de putere 
în modul invertor

Iniţializare 
automată a 
modulelor de 
putere noi

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

Modul de 
putere nou

3 x 25 kW
module de putere 
în modul invertor

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

4 x 25 kW
module de putere 
în modul invertor

✓

FW ver. 2

FW ver. 2
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FW ver. ?

Modul de putere nou 
(scalabilitate sau 
înlocuire) cu o versiune 
de firmware diferită

Module de putere 
în modul invertor

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

Aliniere automată 
a firmware-ului fără 
nicio intervenţie 
umană

Module de putere 
în modul invertor

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

FW ver. 2

FW ver. 2

FW ver. 2

FW

Module de putere 
în modul invertor, 
toate cu aceeaşi 
versiune de firmware

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

FW ver. 2

FW ver. 2

FW ver. 2

FW ver. 2

Aliniere automată a firmware-ului pentru modulele de putere
 • Chiar şi alinierea firmware-ului modulelor de putere este complet fără riscuri.
 • În momentul în care un modul de putere nou este introdus, sistemul verifică versiunea de firmware încorporată şi dacă aceasta este diferită, o 
aliniază automat la cea a celorlalte module. Sarcina este protejată în permanenţă pe durata funcţionării în modul invertor.

Update de firmware global online
 • Este de asemenea posibil să efectuaţi upgrade al firmware-ului global fără comutarea pe bypass pentru a menţine sarcina protejată în modul 
invertor. 

 • Procedură automată pentru upgrade de firmware fără riscuri.
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MODULYS GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 de la 25 la 600 kVA/kW 

Baterie internă cu posibilitate de înlocuire în 
timpul funcţionării
 • Proiectată pentru timp de back-up scurt.
 •  Baterii cu durată lungă de viaţă în mod 
standard.

 • Soluţie compactă cu amprentă la sol redusă.

Cabinete cu baterii modulare cu posibilitate 
de înlocuire în timpul funcţionării
 •  Proiectate pentru timpi de back-up 
medii şi lungi.

 • Baterii cu durată lungă de viaţă 
în mod standard.

 •  Modularitatea verticală şi orizontală asigură 
timpi de back-up flexibili.

Cabinet modular cu baterii
 • Destinat pentru timpi de back-up lungi.
 • Baterii cu durată lungă de viaţă în mod 
standard.

 •  Modularitatea orizontală asigură timpi de 
back-up flexibili.

 • MODULYS GP excelează nu numai la eficienţă, flexibilitate, 
managementul capacităţii şi sustenabilitate, cinci aspecte cruciale 
pentru performanţe optime.

 • Acesta beneficiază de un concept exclusiv numit „Forever Young” 
care permite extinderea ciclului de viaţă a MODULYS GP şi elimină 
starea critică de la sfârşitul ciclului de viaţă a sistemului. 

 • Păstrează de asemenea sistemul deschis pentru implementarea de 
îmbunătăţiri viitoare ale tehnologiei fără modificarea infrastructurii.

Conceptul „Forever Young”:
-  Se bazează pe cabinete fără componente electronice (fără defecte) 

la care sunt introduse toate componentele supuse îmbătrânirii, fiind 
astfel rapid şi uşor de înlocuit.

-  Permite extinderea ciclului de viaţă prin înlocuirea periodică a 
modulelor de putere înainte ca acestea să îmbătrânească.

-  Oferă un sistem actualizat permanent care utilizează cea mai recentă 
tehnologie.

-  Asigură compatibilitatea modulelor de putere şi a pieselor de schimb 
şi disponibilitatea timp de peste 20 de ani.

Timpi de back-up flexibili şi modulari

Concept „Forever Young” MODULYS GP

Cutii de baterii cu 
posibilitate de înlocuire în 

timpul funcţionării găzduite 
în cabinetul UPS împreună 

cu modulele de putere

Protecţie independentă 
pentru fiecare cutie de baterii

MODULYS GP

INSTALARE

INSTALARE

INSTALARE

SFÂRŞITUL DURATEI DE VIAŢĂ A UPS-ULUI

SFÂRŞITUL DURATEI DE VIAŢĂ A UPS-ULUI

UPS INDEPENDENT

UPS MODULAR 
STANDARD

SARCINĂ

SARCINĂ

Înlocuire UPS
şi refacerea 
instalaţiei

Înlocuire UPS
şi refacerea 
instalaţiei

SARCINĂ OPRITĂ

SARCINĂ OPRITĂ

SARCINĂ

SARCINĂ

Înlocuire UPS
şi refacerea 
instalaţiei

Înlocuire UPS
şi refacerea 
instalaţiei

SARCINĂ OPRITĂ

SARCINĂ OPRITĂ

SFÂRŞITUL DURATEI DE VIAŢĂ A UPS-ULUI

SFÂRŞITUL DURATEI DE VIAŢĂ A UPS-ULUI

CABINET FĂRĂ 
COMPONENTE 
ELECTRONICE 

+
PIESE CU 

POSIBILITATE 
DE ÎNLOCUIRE 

ÎN TIMPUL 
FUNCŢIONĂRII SARCINĂ

ÎNLOCUIREA PIESELOR ELECTRONICE 
(ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII)

ÎNLOCUIREA PIESELOR ELECTRONICE 
(ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII)

Conexiuni, protecţie 
independentă a 

bateriilor şi comutator 

Şiruri de baterii
Conexiuni

Protecţie şi comutator 
pentru şirul de baterii 

independente 

Şiruri de baterii 
independente cu 

posibilitate de înlocuire 
în timpul funcţionării 

MODULYS GP oferă soluţii modulare pentru a corespunde tuturor cerinţelor dvs. pentru timpi de back-up (indiferent dacă este vorba de câteva 
minute sau câteva ore) fără a compromite flexibilitatea şi scalabilitatea.
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Integrare completă 
a cabinetului rack

 • Proiectare pentru integrarea uşoară şi fără 
riscuri în cabinete rack de 19".

 • Compatibilitate totală cu orice cabinet rack 
standard de 19".

 • Densitate mare a puterii.
 • Uşor de gestionat, integrat şi personalizat.
 • Cablare simplificată flexibilă.

Optimizarea costului total

 • Proces de integrare într-un timp redus.
 • Fără risc de depăşire a costului şi bugetului.
 • Soluţie compactă ce economiseşte spaţiu 
valoros.

 • Logistică simplificată.
 • Integrare uşoară: evită configurarea şi 
refacerea costisitoare.

Design complet redundant

 • Nivel de redundanţă N+1.
 • Proiectare fără „single point of failure”.
 • Fără control centralizat al sistemului de 
paralelare.

 • Module de putere complet independente.

Performanţe îmbunătăţite în 
exploatare

 • Mentenanţă rapidă şi sigură bazată 
pe piese care pot fi înlocuite în timpul 
funcţionării (module de putere, bypass, plăci 
electronice, baterii).

 • Pregătit pentru mentenanţă concurentă. 
 • Bateriile pot fi înlocuite în timpul funcţionării, 
fără a fi necesară oprirea echipamentului 
conectat.

concept „forever Young”

 • Program special pentru prelungirea ciclului 
de viaţă.

 • Elimină situaţiile critice de la sfârşitul 
perioadei de viaţă.

 • Are la bază o cutie sub-rack fără 
componente electronice + un set de 
componente de tipul plug-in.

 • Compatibilitatea modulelor este garantată 
timp de peste 20 de ani.

 • Permite implementarea de module in 
variante tehnologice noi.

MODULYS RM GP
Sistem UPS modular montat pe rack
Gama Green Power 2.0 până la 4 x 25 kW

Soluţia pentru

>  Integrare în cabinete rack 
standard de 19”

>  Săli de calculatoare
> centre de date
> Bănci
> Unităţi de îngrijirea sănătăţii
> Asigurări
> Telecomunicaţii
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Modulul Green Power 2.0 MODULYS RM GP este 
certificat de TÜV SÜD cu privire la siguranţa produselor 

(EN 62040-1).

Randamentul şi performanţele modulului green Power 2.0 
MODULYS sunt testate şi verificate de TÜV SÜD.

Timpul mediu între defecţiuni (MTBF) pentru 
modulul Green Power 2.0 MODULYS RM GP este 

calculat şi verificat a fi de 1.000.000 de ore de către 
SERMA TECHNOLOgIES (IEC 62380).

Certificări şi atestări

RoHS
COMPLIANT

Avantaje

Până la 4 x 25 kW cea mai mare densitate 
de putere pentru UPS-uri 

montate pe rack 
existente pe piaţă

Eficienţa ridicată 
minimizează consumul 
de energie şi reduce 
costurile cu energia

factorul de putere al 
unităţii asigură cel mai 

bun raport €/kW

Pregătit pentru baterie 
Li-Ion. Funcţie de 
reîncărcare ultra 

rapidă

MADE IN

EUROPE

MODULYS RM GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 până la 4 x 25 kW 

Date tehnice

Caracteristici electrice standard

 • Două reţele de intrare.
 • Bypass intern pentru mentenanţă.
 • Protecţie împotriva fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea): circuit 
de detecţie.

 • EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

 • Senzor pentru temperatura bateriei.

Opţiuni electrice

 • Rack de baterii 4U de 19".
 • Cabinet de baterii extern.
 • Încărcător baterii de mare capacitate.
 • Sistem de sincronizare ACS.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 • Interfaţă în mai multe limbi uşor de utilizat, 
cu afişaj grafic color.

 • 2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.

Opţiuni de comunicaţie

 • Interfeţe RS232/485 cu contacte de releu.
 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • Interfaţă BACnet/IP.
 • NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS şi 
management de shutdown compatibilă cu 
mai multe sisteme de operare.

Rezilienţă totală
 •  Cutie sub-rack fără componente electronice 
(fără defecte).

 •  Module total independente şi autonome.
 •  Deconectare selectivă reală a modulelor, cu 
separare galvanică.

 •  Fără control centralizat pentru 
managementul paralel şi partajarea sarcinii.

 •  Bypass pentru reţeaua auxiliară total 
separat, complet dimensionat şi centralizat 
şi bypass invertor distribuit.

 •  Redundanţă N+1 configurabilă (putere şi 
baterie).

 •  Fără „single point of failure”.
 •  Conexiune de magistrală paralelă 
redundantă (configuraţie inel).

Fiabilitate optimă

 •  Modul de putere proiectat pentru robusteţe 
superioară verificată de către un organism 
independent (timpul mediu între două 
defecţiuni > 1.000.000 de ore).

 •  Bypass extrem de robust (timpul mediu între 
două defecţiuni > 10.000.000 de ore)

 •  Cutie modulară pentru baterie, etanşă la 
acid.

Disponibilitate maximă

 •  Recuperare rapidă a redundanţei pierdute 
datorită unei valori minime pentru MTTR 
(durata medie de reparaţie).

 •  Fără risc de întrerupere a funcţionării pe 
durata operaţiilor de creştere a puterii şi 
mentenanţă.

 •  Fără risc de propagare a defecţiunilor.

MODULYS RM GP
Model 9U 15U
Număr de module de putere 1 la 2 x 25 kW 1 la 4 x 25 kW
Configuraţie Redundanţă N, N+1
Alimentare (Sn) 25 la 50 kVA 25 la 75 kVA
Alimentare (Pn) 25 la 50 kW 25 la 75 kW
Intrare / ieşire 3 / 3

INTRARE
Tensiune 400 V 3 faze (340 V la 480 V)
Frecvenţa 50 / 60 Hz ±10 %
Factor de putere / THDI > 0,99 / < 3 %

IEŞIRE
Tensiune 380 / 400 / 415 V ±1 % 3 faze+N
Frecvenţa 50 / 60 Hz ±0,1 %
Distorsiunea tensiunii < 1% (sarcină liniară), < 4% (sarcină neliniară în conformitate cu lEC 62040-3)
Curent de scurt circuit până la 3 x In
Suprasarcină 125% pentru 10 minute, 150% pentru 1 minut
Factor de vârf 3:1

BYPASS CU POSIBILITATE DE ÎNLOCUIRE ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII
Tensiune Tensiunea de ieșire nominală ±15 % (configurabilă de la 10 % până la 20 %)
Frecvenţa 50 / 60 Hz ±2 % (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)
Greutate 7 kg 7,5 kg

RANDAMENT (vERIfIcAT DE TÜv SÜD)
Mod online dublă conversie până la 96,5 %

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă 0 °C la 40 °C (15 °C la 25 °C pentru durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0 la 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea puterii nominale (3000 m max)
Nivel acustic la 1 m < 53 dBA

UPS RAcK
Dimensiuni (l x A x H) 442 mm x 920 mm x 9 U 442 mm x 920 mm x 15 U
Greutate (cabinet gol) 36 kg 42 kg
Grad de protecţie IP20

MODUL DE PUTERE CU POSIBILITATE DE ÎNLOCUIRE ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII
Înălţime 3U
Greutate 34 kg
Tip Posibilitate de conectare / înlocuire în timpul funcţionării
MTBF > 1.000.000 de ore (calculate şi verificate)

RACK DE BATERII CU POSIBILITATE DE ÎNLOCUIRE ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII
Tip Baterii cu durată lungă de viaţă, fără scurgeri de acid
Protecţie Protecţie independentă pentru fiecare şir de baterii
Dimensiuni (l x A x H) 442 mm x 890 mm x 4 U
Greutate (rack gol) 15 kg

STANDARDE
Siguranţă EN 62040-1, EN 60950-1
EMC EN 62040-2 Clasa C2
Performanţă EN 62040-3 (VFI-SS-111)
Certificarea produsului CE
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Integrare completă 
a cabinetului rack

 • Proiectare pentru integrarea uşoară şi fără 
riscuri în cabinete rack de 19".

 • Compatibilitate totală cu orice cabinet rack 
standard de 19".

 • Densitate mare a puterii.
 • Uşor de gestionat, integrat şi personalizat.
 • Cablare simplificată flexibilă.

Optimizarea costului total

 • Proces de integrare într-un timp redus.
 • Fără risc de depăşire a costului şi bugetului.
 • Soluţie compactă ce economiseşte spaţiu 
valoros.

 • Logistică simplificată.
 • Integrare uşoară: evită configurarea şi 
refacerea costisitoare.

Design complet redundant

 • Nivel de redundanţă N+1.
 • Proiectare fără „single point of failure”.
 • Fără control centralizat al sistemului de 
paralelare.

 • Module de putere complet independente.

Performanţe îmbunătăţite în 
exploatare

 • Mentenanţă rapidă şi sigură bazată 
pe piese care pot fi înlocuite în timpul 
funcţionării (module de putere, bypass, plăci 
electronice, baterii).

 • Pregătit pentru mentenanţă concurentă. 
 • Bateriile pot fi înlocuite în timpul funcţionării, 
fără a fi necesară oprirea echipamentului 
conectat.

concept „forever Young”

 • Program special pentru prelungirea ciclului 
de viaţă.

 • Elimină situaţiile critice de la sfârşitul 
perioadei de viaţă.

 • Are la bază o cutie sub-rack fără 
componente electronice + un set de 
componente de tipul plug-in.

 • Compatibilitatea modulelor este garantată 
timp de peste 20 de ani.

 • Permite implementarea de module in 
variante tehnologice noi.

MODULYS RM GP
Sistem UPS modular montat pe rack
Gama Green Power 2.0 până la 4 x 25 kW

Soluţia pentru

>  Integrare în cabinete rack 
standard de 19”

>  Săli de calculatoare
> centre de date
> Bănci
> Unităţi de îngrijirea sănătăţii
> Asigurări
> Telecomunicaţii
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Modulul Green Power 2.0 MODULYS RM GP este 
certificat de TÜV SÜD cu privire la siguranţa produselor 

(EN 62040-1).

Randamentul şi performanţele modulului green Power 2.0 
MODULYS sunt testate şi verificate de TÜV SÜD.

Timpul mediu între defecţiuni (MTBF) pentru 
modulul Green Power 2.0 MODULYS RM GP este 

calculat şi verificat a fi de 1.000.000 de ore de către 
SERMA TECHNOLOgIES (IEC 62380).

Certificări şi atestări

RoHS
COMPLIANT

Avantaje

Până la 4 x 25 kW cea mai mare densitate 
de putere pentru UPS-uri 

montate pe rack 
existente pe piaţă

Eficienţa ridicată 
minimizează consumul 
de energie şi reduce 
costurile cu energia

factorul de putere al 
unităţii asigură cel mai 

bun raport €/kW

Pregătit pentru baterie 
Li-Ion. Funcţie de 
reîncărcare ultra 

rapidă

MADE IN

EUROPE

MODULYS RM GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 până la 4 x 25 kW 

Date tehnice

Caracteristici electrice standard

 • Două reţele de intrare.
 • Bypass intern pentru mentenanţă.
 • Protecţie împotriva fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea): circuit 
de detecţie.

 • EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

 • Senzor pentru temperatura bateriei.

Opţiuni electrice

 • Rack de baterii 4U de 19".
 • Cabinet de baterii extern.
 • Încărcător baterii de mare capacitate.
 • Sistem de sincronizare ACS.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 • Interfaţă în mai multe limbi uşor de utilizat, 
cu afişaj grafic color.

 • 2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.

Opţiuni de comunicaţie

 • Interfeţe RS232/485 cu contacte de releu.
 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • Interfaţă BACnet/IP.
 • NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS şi 
management de shutdown compatibilă cu 
mai multe sisteme de operare.

Rezilienţă totală
 •  Cutie sub-rack fără componente electronice 
(fără defecte).

 •  Module total independente şi autonome.
 •  Deconectare selectivă reală a modulelor, cu 
separare galvanică.

 •  Fără control centralizat pentru 
managementul paralel şi partajarea sarcinii.

 •  Bypass pentru reţeaua auxiliară total 
separat, complet dimensionat şi centralizat 
şi bypass invertor distribuit.

 •  Redundanţă N+1 configurabilă (putere şi 
baterie).

 •  Fără „single point of failure”.
 •  Conexiune de magistrală paralelă 
redundantă (configuraţie inel).

Fiabilitate optimă

 •  Modul de putere proiectat pentru robusteţe 
superioară verificată de către un organism 
independent (timpul mediu între două 
defecţiuni > 1.000.000 de ore).

 •  Bypass extrem de robust (timpul mediu între 
două defecţiuni > 10.000.000 de ore)

 •  Cutie modulară pentru baterie, etanşă la 
acid.

Disponibilitate maximă

 •  Recuperare rapidă a redundanţei pierdute 
datorită unei valori minime pentru MTTR 
(durata medie de reparaţie).

 •  Fără risc de întrerupere a funcţionării pe 
durata operaţiilor de creştere a puterii şi 
mentenanţă.

 •  Fără risc de propagare a defecţiunilor.

MODULYS RM GP
Model 9U 15U
Număr de module de putere 1 la 2 x 25 kW 1 la 4 x 25 kW
Configuraţie Redundanţă N, N+1
Alimentare (Sn) 25 la 50 kVA 25 la 75 kVA
Alimentare (Pn) 25 la 50 kW 25 la 75 kW
Intrare / ieşire 3 / 3

INTRARE
Tensiune 400 V 3 faze (340 V la 480 V)
Frecvenţa 50 / 60 Hz ±10 %
Factor de putere / THDI > 0,99 / < 3 %

IEŞIRE
Tensiune 380 / 400 / 415 V ±1 % 3 faze+N
Frecvenţa 50 / 60 Hz ±0,1 %
Distorsiunea tensiunii < 1% (sarcină liniară), < 4% (sarcină neliniară în conformitate cu lEC 62040-3)
Curent de scurt circuit până la 3 x In
Suprasarcină 125% pentru 10 minute, 150% pentru 1 minut
Factor de vârf 3:1

BYPASS CU POSIBILITATE DE ÎNLOCUIRE ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII
Tensiune Tensiunea de ieșire nominală ±15 % (configurabilă de la 10 % până la 20 %)
Frecvenţa 50 / 60 Hz ±2 % (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)
Greutate 7 kg 7,5 kg

RANDAMENT (vERIfIcAT DE TÜv SÜD)
Mod online dublă conversie până la 96,5 %

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă 0 °C la 40 °C (15 °C la 25 °C pentru durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0 la 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea puterii nominale (3000 m max)
Nivel acustic la 1 m < 53 dBA

UPS RAcK
Dimensiuni (l x A x H) 442 mm x 920 mm x 9 U 442 mm x 920 mm x 15 U
Greutate (cabinet gol) 36 kg 42 kg
Grad de protecţie IP20

MODUL DE PUTERE CU POSIBILITATE DE ÎNLOCUIRE ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII
Înălţime 3U
Greutate 34 kg
Tip Posibilitate de conectare / înlocuire în timpul funcţionării
MTBF > 1.000.000 de ore (calculate şi verificate)

RACK DE BATERII CU POSIBILITATE DE ÎNLOCUIRE ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII
Tip Baterii cu durată lungă de viaţă, fără scurgeri de acid
Protecţie Protecţie independentă pentru fiecare şir de baterii
Dimensiuni (l x A x H) 442 mm x 890 mm x 4 U
Greutate (rack gol) 15 kg

STANDARDE
Siguranţă EN 62040-1, EN 60950-1
EMC EN 62040-2 Clasa C2
Performanţă EN 62040-3 (VFI-SS-111)
Certificarea produsului CE
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MODULYS RM GP
UPS trifazat
Gama Green Power 2.0 până la 4 x 25 kW 

Avantajul unui sistem destinat pentru integrare în cabinete rack de 19"

Uşor de integrat

 •  Proiectare specială pentru integrare în 
cabinete rack standard de 19”.

 •  Şine reglabile şi accesorii de montare.
 •  Densitate mare a puterii (>6 kW/U).
 •  Greutate redusă, pentru integrare uşoară.
 •  Sistem pre-cablat pentru conexiuni 
simplificate.

 •  Management flexibil al cablajului pentru 
introducerea cablurilor de sus, de jos şi 
combinat sus / jos.

 •  Organizator de cabluri integrat pentru 
conexiuni ordonate.

 •  Disipare redusă de putere  
(<40 W per kW furnizat).

Integrare fără riscuri

 •  Compatibilitate asigurată cu orice cabinet rack 
standard de 19".

 •  Piesele proiectate în prealabil şi testate în 
laborator asigură fiabilitatea totală a sistemului.

 •  Module de putere cu auto-configurare 
automată.

 •  Fără risc de supradimensionare a proiectului 
din cauza incertitudinii cu privire la datele 
acestuia datorită scalabilităţii modulului de 
putere.

Exemplu de integrare (3x25 kW).
Numai 15 U din spaţiul ocupat: modelul cu economie de 
spaţiu lasă spaţiu liber pentru alte dispozitive montate pe 
rack. Un slot gol din cutia sub-rack rămâne disponibil pentru 
creșterea puterii sau pentru redundanţă.

Vedere din spate (înainte de adăugarea capacului de 
protecţie). Management flexibil al cablării pentru conexiuni 
uşoare şi ordonate.

Uşor de personalizat

 • Set complet de piese proiectate şi testate în 
prealabil pentru a satisface orice solicitare a 
clienţilor:
-  module de putere modulare,
-  module de putere speciale cu încărcător 

de baterie suplimentar pentru BUT extrem 
de lung,

-  placă de comunicaţie J-BUS de tipul plug-in 
pentru integrare BMS,

-  placă SNMP de tipul plug-in pentru 
monitorizare UPS şi management de 
shutdown,

-  placă cu contacte de releu programabilă de 
tipul plug-in,

-  senzori de mediu,
-  panouri goale (capace pentru sloturi goale),
-  module cu baterii montate în cabinet rack,
-  cabinet de baterii extern,
-  transformator de izolaţie,
-  răcire redundantă a bypass-ului.

Uşor de gestionat

 •  Pachet complet cu documentaţie care 
include scheme, instrucţiuni de integrare,  
fişe tehnice etc.

 •  Configuraţii setate din fabrică pentru 
selectarea uşoară a modelelor.

 •  Set complet de opţiuni proiectate în prealabil 
pentru personalizare uşoară a produselor.
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Sistem pre-cablat pentru 
conexiuni simplificate
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MODULYS RM GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 până la 4 x 25 kW 

Cutie sub-rack 15U compactă

>  Proiectată pentru integrarea 
completă în orice cabinet 
rack standard de 19”.
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Optimizarea costului total

 •   Cutia sub-rack compactă economiseşte 
spaţiu preţios în cabinetul rack.

 •  2 modele de cutii sub-rack pentru 
dimensionare optimă.

 •  Cel mai bun raport Euro / kW din clasa sa 
datorită densităţii mari de putere şi factorului 
de putere = 1.

 •  Soluţie cu costuri optimizate pentru investiţie 
iniţială minimă.

 •  Module de putere de tipul plug & play şi cu 
auto-configurare, pentru configurare uşoară 
în timp scurt.

 •  Piese proiectate în prealabil şi testate în 
laborator pentru personalizare uşoară şi 
economie de timp.

 •  Arhitectură repetabilă şi standardizată pentru 
proiectarea cu economie de timp şi pe baza 
expertizei acumulate.

Logistică simplificată

 •  Mai puţine piese standardizate pentru 
efectuarea mai uşoară a comenzilor.

 • Piese întotdeauna în stoc pentru 
achiziţionarea rapidă.

 •  Mai puţine piese care acoperă o gamă largă 
de configuraţii, putere, timp de back-up şi 
opţiuni.

 •  După integrarea în cabinetul rack de 19”, 
MODULYS RM GP poate fi expediat în 
siguranţă cu modulele de putere introduse.

Panou gol
M4-RI-OP-SSC Capac pentru slot gol

Modul de putere - 25 kW
M4-RI-25

Plăci plug-in
CP-OP-ADC+SL Contact de releu programabil IN / OUT + legătură serială
CP-OP-MODTCP Interfaţă MODBUS TCP
NET-VISION6CARD Card NET VISION, Interfaţă WEB / SNMP IPV4 / IPV6

Alte opţiuni
NET-VISION-EMD  Senzor de umiditate şi pentru temperatura mediului 

ambiant + 4 contacte de releu
MAS-OP-TEMP Senzor de temperatură extern

Rack de baterii 4U
M4-BR-009L Cu baterii 42 x 9Ah, siguranţă şi comutator
M4-BR-009L-B Gol, pentru baterii 42 x 9Ah inclusiv interconexiuni, siguranţe şi comutator

Accesorii de montare
M4-RI-OP-RAIL Şine reglabile pentru suport la montarea pe rack

Rack pre-cablat cu bypass pentru mentenanţă
M4-R-075-82B0 rack 15U, 4 sloturi
M4-R-050-82B0 rack 9U, 2 sloturi
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MODULYS RM GP
UPS trifazat
Gama Green Power 2.0 până la 4 x 25 kW 

Avantajul unui sistem destinat pentru integrare în cabinete rack de 19"

Uşor de integrat

 •  Proiectare specială pentru integrare în 
cabinete rack standard de 19”.

 •  Şine reglabile şi accesorii de montare.
 •  Densitate mare a puterii (>6 kW/U).
 •  Greutate redusă, pentru integrare uşoară.
 •  Sistem pre-cablat pentru conexiuni 
simplificate.

 •  Management flexibil al cablajului pentru 
introducerea cablurilor de sus, de jos şi 
combinat sus / jos.

 •  Organizator de cabluri integrat pentru 
conexiuni ordonate.

 •  Disipare redusă de putere  
(<40 W per kW furnizat).

Integrare fără riscuri

 •  Compatibilitate asigurată cu orice cabinet rack 
standard de 19".

 •  Piesele proiectate în prealabil şi testate în 
laborator asigură fiabilitatea totală a sistemului.

 •  Module de putere cu auto-configurare 
automată.

 •  Fără risc de supradimensionare a proiectului 
din cauza incertitudinii cu privire la datele 
acestuia datorită scalabilităţii modulului de 
putere.

Exemplu de integrare (3x25 kW).
Numai 15 U din spaţiul ocupat: modelul cu economie de 
spaţiu lasă spaţiu liber pentru alte dispozitive montate pe 
rack. Un slot gol din cutia sub-rack rămâne disponibil pentru 
creșterea puterii sau pentru redundanţă.

Vedere din spate (înainte de adăugarea capacului de 
protecţie). Management flexibil al cablării pentru conexiuni 
uşoare şi ordonate.

Uşor de personalizat

 • Set complet de piese proiectate şi testate în 
prealabil pentru a satisface orice solicitare a 
clienţilor:
-  module de putere modulare,
-  module de putere speciale cu încărcător 

de baterie suplimentar pentru BUT extrem 
de lung,

-  placă de comunicaţie J-BUS de tipul plug-in 
pentru integrare BMS,

-  placă SNMP de tipul plug-in pentru 
monitorizare UPS şi management de 
shutdown,

-  placă cu contacte de releu programabilă de 
tipul plug-in,

-  senzori de mediu,
-  panouri goale (capace pentru sloturi goale),
-  module cu baterii montate în cabinet rack,
-  cabinet de baterii extern,
-  transformator de izolaţie,
-  răcire redundantă a bypass-ului.

Uşor de gestionat

 •  Pachet complet cu documentaţie care 
include scheme, instrucţiuni de integrare,  
fişe tehnice etc.

 •  Configuraţii setate din fabrică pentru 
selectarea uşoară a modelelor.

 •  Set complet de opţiuni proiectate în prealabil 
pentru personalizare uşoară a produselor.
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Sistem pre-cablat pentru 
conexiuni simplificate
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MODULYS RM GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 până la 4 x 25 kW 

Cutie sub-rack 15U compactă

>  Proiectată pentru integrarea 
completă în orice cabinet 
rack standard de 19”.
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Optimizarea costului total

 •   Cutia sub-rack compactă economiseşte 
spaţiu preţios în cabinetul rack.

 •  2 modele de cutii sub-rack pentru 
dimensionare optimă.

 •  Cel mai bun raport Euro / kW din clasa sa 
datorită densităţii mari de putere şi factorului 
de putere = 1.

 •  Soluţie cu costuri optimizate pentru investiţie 
iniţială minimă.

 •  Module de putere de tipul plug & play şi cu 
auto-configurare, pentru configurare uşoară 
în timp scurt.

 •  Piese proiectate în prealabil şi testate în 
laborator pentru personalizare uşoară şi 
economie de timp.

 •  Arhitectură repetabilă şi standardizată pentru 
proiectarea cu economie de timp şi pe baza 
expertizei acumulate.

Logistică simplificată

 •  Mai puţine piese standardizate pentru 
efectuarea mai uşoară a comenzilor.

 • Piese întotdeauna în stoc pentru 
achiziţionarea rapidă.

 •  Mai puţine piese care acoperă o gamă largă 
de configuraţii, putere, timp de back-up şi 
opţiuni.

 •  După integrarea în cabinetul rack de 19”, 
MODULYS RM GP poate fi expediat în 
siguranţă cu modulele de putere introduse.

Panou gol
M4-RI-OP-SSC Capac pentru slot gol

Modul de putere - 25 kW
M4-RI-25

Plăci plug-in
CP-OP-ADC+SL Contact de releu programabil IN / OUT + legătură serială
CP-OP-MODTCP Interfaţă MODBUS TCP
NET-VISION6CARD Card NET VISION, Interfaţă WEB / SNMP IPV4 / IPV6

Alte opţiuni
NET-VISION-EMD  Senzor de umiditate şi pentru temperatura mediului 

ambiant + 4 contacte de releu
MAS-OP-TEMP Senzor de temperatură extern

Rack de baterii 4U
M4-BR-009L Cu baterii 42 x 9Ah, siguranţă şi comutator
M4-BR-009L-B Gol, pentru baterii 42 x 9Ah inclusiv interconexiuni, siguranţe şi comutator

Accesorii de montare
M4-RI-OP-RAIL Şine reglabile pentru suport la montarea pe rack

Rack pre-cablat cu bypass pentru mentenanţă
M4-R-075-82B0 rack 15U, 4 sloturi
M4-R-050-82B0 rack 9U, 2 sloturi
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Destinate pentru aplicaţiile cele 
mai solicitante
 •  Destinate a proteja procesele industriale.
 •  O soluţie compactă cu transformator de 
izolaţie și baterii integrate.

 • Carcasă robustă (structură de oţel masiv cu 
grosime de 2 mm).

 •  Ancorare de podea (pentru a preveni 
răsturnarea).

 •  Gradul de protecţie standard IP31.
 •  Carcasă cu protecţie la praf și stropi de apă 
(IP52) cu filtre pentru praf ușor înlocuibile 
(opţional).

 •  Funcţionare la temperaturi de până la 50 °C.
 •  Toleranţă largă a tensiunii de intrare, de 
la -40 % până la +20 % din tensiunea 
nominală.

 •  Imunitate EMC dublă comparativ cu 
standardul internaţional IEC 62040-2 
referitor la UPS.

 •  Dublă protecţie la supratensiune.

Continuitatea procesului
 •  Acces frontal pentru cablurile de intrare 
și ieșire, înlocuirea pieselor de schimb și 
mentenanţă preventivă.

 •  Putere scalabilă și disponibilitate ridicată 
(folosind redundanţa), cu facilitatea de a 
pune în paralel până la 6 unităţi.

Integrare ușoară în reţele 
industriale 
 •  Factor de putere de intrare > 0,99 și 
distorsiunea armonică a curentului de intrare 
< 3 % datorită redresorului IGBT.

 •  Compatibilitate cu bateriile Open Vented 
Lead Acid (Plumb-Acid deschise), Valve 
Regulated Lead Acid (VRLA) (Plumb-Acid 
cu supapă regulatoare) și Nichel Cadmiu.

 •  Interfaţă în mai multe limbi ușor de utilizat, 
cu afișaj grafic.

 • Interfeţe de comunicaţie flexibile pentru 
fiecare variantă de comunicaţie industrială: 
contacte de releu, MODBUS, PROFIBUS, 
etc.

 •  Compatibilitate totală cu grupurile 
electrogene.

 •  Transformator galvanic de izolaţie cu 
factor K.

 •  Adaptare la tensiunile industriale tipice 
(de intrare și de ieșire).

MASTERYS IP+
Protecţie extrem de fiabilă și robustă pentru medii dificile 
de la 10 la 80 kVA

Soluţia pentru 

> Procese industriale
> Servicii
> Domeniul medical

Avantaje
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Certificări

Gama MASTERYS IP+ este 
certificată de TÜV SÜD cu 

privire la siguranţa produselor 
(EN 62040-1).

MASTERYS IP+ 
UPS monofazat și trifazat

de la 10 la 80 kVA

MASTERYS IP+
Protecţie extrem de fiabilă și robustă pentru medii dificile 
de la 10 la 80 kVA

Date tehnice

MASTERYS IP+ 10-80
Sn [kVA] 10 15 20 30 40 60 80
Pn [kW] - 3/1 9 13,5 18 27 32 48 -
Pn [kW] - 3/3 9 13,5 18 27 36 48 64
Configuraţie paralelă(1) până la 6 unităţi

INTRARE
Tensiune nominală 400 V
Toleranţa tensiunii ± 20%(2) (până la -40% la 50% din puterea nominală)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 10%
Factor de putere / THDI(3) 0,99 / < 3%

IEȘIRE

Tensiune nominală 1 fază + Neutru: 230 V (se poate configura la 220/240 V)
3 faze + Neutru: 400 V (380/415 V configurabilă)

Toleranţa tensiunii ± 1%
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2 % (configurabilă de la 1 % la 8 % cu grup electrogen)
Distorsiune totală a tensiunii de ieșire – sarcină liniară < 1%
Distorsiune totală a tensiunii de ieșire – sarcină neliniară < 5%
Suprasarcină 125% pentru 10 minute, 150% pentru 1 minut(2)

Factor de vârf 3:1 (în conformitate cu IEC 62040-3)
BYPASS
Tensiune nominală 1 fază + Neutru: 230 V, 3 faze + Neutru: 400 V
Toleranţa tensiunii ± 15 % (configurabilă de la 10 % la 20 % cu grup electrogen)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2 % (configurabilă de la 1 % la 8 % cu grup electrogen)

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare de la 0 °C până la +50 °C(2) (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 65 dBA

CABINET UPS
Dimensiuni (3/1) (l x A x H) 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm -
Dimensiuni (3/3) (l x A x H) 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm
Greutate (3/1) 230 kg 250 kg 270 kg 330 kg 490 kg 540 kg -
Greutate (3/3) 230 kg 250 kg 270 kg 320 kg 370 kg 500 kg 550 kg
Grad de protecţie (conform IEC 60529) IP31 și IP52 IP31
Culori RAL 7012

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)

(1) Cu transformator pe partea de intrare/bypass. - (2) În anumite condiţii. (3) Pentru sursă THDV < 2% și sarcina nominală. 

Pentru sarcini industriale

 • 100 % sarcini neliniare.
 •  100 % sarcini neechilibrate.
 •  100 % sarcini cu „6 pulsuri” (variatoare de 
turaţie, echipament de sudură, surse de 
alimentare…).

 •  Motoare, lămpi, sarcini capacitive.

UPS și baterii
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Caracteristici electrice standard

 •  Două reţele de intrare.
 •  Bypass intern pentru mentenanţă.
 •  Protecţie împotriva fenomenului de backfeed 
(returul de energie în reţea): circuit de detecţie.

 •  EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

Opţiuni electrice

 • Baterii cu durată lungă de viaţă.
 •  Cabinet de baterii extern (grad de protecţie 
până la IP32).

 •  Senzor pentru temperatura externă.
 •  Încărcătoare de baterii suplimentare.
 •  Transformator suplimentar.
 •  Kit paralel.
 •  Pornire la rece.
 •  Sistem de sincronizare ACS.
 •  Kit pentru creare neutru pentru reţele 
fără neutru.

 •  Echipare pentru climat tropical și protecţie la 
coroziune pentru plăci electrice.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  Afișaj grafic în mai multe limbi.
 •  Interfaţă cu contacte de releu libere de 
potenţial.

 •  MODBUS RTU. 
 •  Interfaţă LAN încorporată (pagini web, 
e-mail).

 •  2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.

Opţiuni de comunicaţie

 •   PROFIBUS.
 •  MODBUS TCP.
 •  NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS și 
management de shutdown compatibilă cu 
mai multe sisteme de operare.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă

 •  LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. 
în electroalimentare.

Opţiune de stocare a energiei: supercondensator

Supercondensatorul poate fi o soluţie 
potrivită în locul bateriei în special în situaţii în 
care nu este nevoie de o autonomie lungă. 
Această soluţie este destinată în special 
cazurilor de scăderi frecvente de tensiune, 
întreruperilor scurte de alimentare cu energie, 
pentru a asigura continuitatea alimentării 
cu energie electrică până la pornirea unui 
generator sau în cazurile în care temperaturile 
ambiante pot compromite durata de viaţă 
a bateriei. Rezultatul constă într-un sistem 

extrem de fiabil de stocare a energiei, care nu 
necesită mentenanţă.
Avantaje
 •   Durată de viaţă extrem de lungă: 15 ani cu 
funcţionare ciclică virtual nelimitată.

 •  Fiabilitate ridicată – fără mentenanţă.
 •  Gamă largă de temperaturi, până la 45 °C.
 •  Încărcare ultra rapidă.
 •  Fără baterii, fără plumb și ecologic.

2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5
UPS kVA

Timp de back-up (minute)(1)

IP+ 110

IP+ 310

IP+ 115

IP+ 315

IP+ 120

IP+ 320

IP+ 130

IP+ 330

IP+ 140

IP+ 340

IP+ 160

IP+ 360

IP+ 380

3/1

3/3

3/1

3/3

3/1

3/3

3/1

3/3

3/1

3/3

3/1

3/3

3/3
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15
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60
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80
(1) BUT maxim la 70% din sarcină 

Cabinet de baterii extern

Cabinet de baterii extern

Cabinet de baterii extern

Cabinet de baterii extern

Cabinet de baterii extern

INTRARE/
IEŞIRE
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Destinate pentru aplicaţiile cele 
mai solicitante
 •  Destinate a proteja procesele industriale.
 •  O soluţie compactă cu transformator de 
izolaţie și baterii integrate.

 • Carcasă robustă (structură de oţel masiv cu 
grosime de 2 mm).

 •  Ancorare de podea (pentru a preveni 
răsturnarea).

 •  Gradul de protecţie standard IP31.
 •  Carcasă cu protecţie la praf și stropi de apă 
(IP52) cu filtre pentru praf ușor înlocuibile 
(opţional).

 •  Funcţionare la temperaturi de până la 50 °C.
 •  Toleranţă largă a tensiunii de intrare, de 
la -40 % până la +20 % din tensiunea 
nominală.

 •  Imunitate EMC dublă comparativ cu 
standardul internaţional IEC 62040-2 
referitor la UPS.

 •  Dublă protecţie la supratensiune.

Continuitatea procesului
 •  Acces frontal pentru cablurile de intrare 
și ieșire, înlocuirea pieselor de schimb și 
mentenanţă preventivă.

 •  Putere scalabilă și disponibilitate ridicată 
(folosind redundanţa), cu facilitatea de a 
pune în paralel până la 6 unităţi.

Integrare ușoară în reţele 
industriale 
 •  Factor de putere de intrare > 0,99 și 
distorsiunea armonică a curentului de intrare 
< 3 % datorită redresorului IGBT.

 •  Compatibilitate cu bateriile Open Vented 
Lead Acid (Plumb-Acid deschise), Valve 
Regulated Lead Acid (VRLA) (Plumb-Acid 
cu supapă regulatoare) și Nichel Cadmiu.

 •  Interfaţă în mai multe limbi ușor de utilizat, 
cu afișaj grafic.

 • Interfeţe de comunicaţie flexibile pentru 
fiecare variantă de comunicaţie industrială: 
contacte de releu, MODBUS, PROFIBUS, 
etc.

 •  Compatibilitate totală cu grupurile 
electrogene.

 •  Transformator galvanic de izolaţie cu 
factor K.

 •  Adaptare la tensiunile industriale tipice 
(de intrare și de ieșire).

MASTERYS IP+
Protecţie extrem de fiabilă și robustă pentru medii dificile 
de la 10 la 80 kVA

Soluţia pentru 

> Procese industriale
> Servicii
> Domeniul medical

Avantaje

G
A
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Certificări

Gama MASTERYS IP+ este 
certificată de TÜV SÜD cu 

privire la siguranţa produselor 
(EN 62040-1).

MASTERYS IP+ 
UPS monofazat și trifazat

de la 10 la 80 kVA

MASTERYS IP+
Protecţie extrem de fiabilă și robustă pentru medii dificile 
de la 10 la 80 kVA

Date tehnice

MASTERYS IP+ 10-80
Sn [kVA] 10 15 20 30 40 60 80
Pn [kW] - 3/1 9 13,5 18 27 32 48 -
Pn [kW] - 3/3 9 13,5 18 27 36 48 64
Configuraţie paralelă(1) până la 6 unităţi

INTRARE
Tensiune nominală 400 V
Toleranţa tensiunii ± 20%(2) (până la -40% la 50% din puterea nominală)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 10%
Factor de putere / THDI(3) 0,99 / < 3%

IEȘIRE

Tensiune nominală 1 fază + Neutru: 230 V (se poate configura la 220/240 V)
3 faze + Neutru: 400 V (380/415 V configurabilă)

Toleranţa tensiunii ± 1%
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2 % (configurabilă de la 1 % la 8 % cu grup electrogen)
Distorsiune totală a tensiunii de ieșire – sarcină liniară < 1%
Distorsiune totală a tensiunii de ieșire – sarcină neliniară < 5%
Suprasarcină 125% pentru 10 minute, 150% pentru 1 minut(2)

Factor de vârf 3:1 (în conformitate cu IEC 62040-3)
BYPASS
Tensiune nominală 1 fază + Neutru: 230 V, 3 faze + Neutru: 400 V
Toleranţa tensiunii ± 15 % (configurabilă de la 10 % la 20 % cu grup electrogen)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2 % (configurabilă de la 1 % la 8 % cu grup electrogen)

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare de la 0 °C până la +50 °C(2) (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 65 dBA

CABINET UPS
Dimensiuni (3/1) (l x A x H) 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm -
Dimensiuni (3/3) (l x A x H) 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm
Greutate (3/1) 230 kg 250 kg 270 kg 330 kg 490 kg 540 kg -
Greutate (3/3) 230 kg 250 kg 270 kg 320 kg 370 kg 500 kg 550 kg
Grad de protecţie (conform IEC 60529) IP31 și IP52 IP31
Culori RAL 7012

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)

(1) Cu transformator pe partea de intrare/bypass. - (2) În anumite condiţii. (3) Pentru sursă THDV < 2% și sarcina nominală. 

Pentru sarcini industriale

 • 100 % sarcini neliniare.
 •  100 % sarcini neechilibrate.
 •  100 % sarcini cu „6 pulsuri” (variatoare de 
turaţie, echipament de sudură, surse de 
alimentare…).

 •  Motoare, lămpi, sarcini capacitive.

UPS și baterii
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Caracteristici electrice standard

 •  Două reţele de intrare.
 •  Bypass intern pentru mentenanţă.
 •  Protecţie împotriva fenomenului de backfeed 
(returul de energie în reţea): circuit de detecţie.

 •  EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

Opţiuni electrice

 • Baterii cu durată lungă de viaţă.
 •  Cabinet de baterii extern (grad de protecţie 
până la IP32).

 •  Senzor pentru temperatura externă.
 •  Încărcătoare de baterii suplimentare.
 •  Transformator suplimentar.
 •  Kit paralel.
 •  Pornire la rece.
 •  Sistem de sincronizare ACS.
 •  Kit pentru creare neutru pentru reţele 
fără neutru.

 •  Echipare pentru climat tropical și protecţie la 
coroziune pentru plăci electrice.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  Afișaj grafic în mai multe limbi.
 •  Interfaţă cu contacte de releu libere de 
potenţial.

 •  MODBUS RTU. 
 •  Interfaţă LAN încorporată (pagini web, 
e-mail).

 •  2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.

Opţiuni de comunicaţie

 •   PROFIBUS.
 •  MODBUS TCP.
 •  NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS și 
management de shutdown compatibilă cu 
mai multe sisteme de operare.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă

 •  LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. 
în electroalimentare.

Opţiune de stocare a energiei: supercondensator

Supercondensatorul poate fi o soluţie 
potrivită în locul bateriei în special în situaţii în 
care nu este nevoie de o autonomie lungă. 
Această soluţie este destinată în special 
cazurilor de scăderi frecvente de tensiune, 
întreruperilor scurte de alimentare cu energie, 
pentru a asigura continuitatea alimentării 
cu energie electrică până la pornirea unui 
generator sau în cazurile în care temperaturile 
ambiante pot compromite durata de viaţă 
a bateriei. Rezultatul constă într-un sistem 

extrem de fiabil de stocare a energiei, care nu 
necesită mentenanţă.
Avantaje
 •   Durată de viaţă extrem de lungă: 15 ani cu 
funcţionare ciclică virtual nelimitată.

 •  Fiabilitate ridicată – fără mentenanţă.
 •  Gamă largă de temperaturi, până la 45 °C.
 •  Încărcare ultra rapidă.
 •  Fără baterii, fără plumb și ecologic.

2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5
UPS kVA

Timp de back-up (minute)(1)
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(1) BUT maxim la 70% din sarcină 

Cabinet de baterii extern

Cabinet de baterii extern

Cabinet de baterii extern

Cabinet de baterii extern

Cabinet de baterii extern
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DELPHYS MP Elite
Protecţie robustă a alimentării, în topologie cu transformator
de la 80 la 200 kVA

Protecţie optimă a sarcinii
 • Funcţionare�permanentă�în�modul�VFI�
(online�dublă�conversie).

 • Transformatorul�de�izolaţie�al�invertorului�
asigură�separarea�galvanică�a�curentului�
continuu�atât�faţă�de�sarcină,�cât�şi�faţă�de�
sursa�faţă�de bypass.�

 • Precizie�a�tensiunii�de�ieşire�în�toate�
condiţiile�de�sarcină.

 • Capacitate�mare�la�suprasarcină�pentru�a�
face�faţă�condiţiilor�anormale�de�încărcare.

 • Mentenabilitatea�uşoară�reduce�MTTR�
(timpul�mediu�necesar�pentru�o�reparaţie)�
datorită�subansamblelor�cu�posibilitate�de�
tragere�afară�şi�accesului�frontal�la�toate�
componentele.

 • Posibilitatea�de�conectare�în�timpul�
funcţionării�(hot-plug)�simplifică�extensia�sau�
redundanţa�simultan�cu�menţinerea�calităţii�
energiei�electrice.

Robusteţe și fiabilitate
 • Tehnologie�verificată�pe�teren.
 • Arhitectură�tolerantă�la�defecte�cu�
componente�redundante�încorporate.

 • Managementul�şi�detecţia�defectării�
ventilatorului.

 • Diagnosticarea�precisă�garantează�
alimentarea�cu�energie�a�sarcinii.

 • Prevenirea�defectării�în�cascadă�la�sistemele�
paralele.

 • Robusteţe�mecanică�şi�electrică�pentru�
medii�industriale.

Cost total de exploatare redus 
la minim 
 • Randament�mare�în�modul�VFI,�inclusiv�
transformatorul.

 • Densitate�mare�a�puterii:�amprenta�sa�la�sol�
redusă�economiseşte�spaţiu�la�sediul�dvs.

 • Factorul�de�putere�mare�şi�constant�la�
intrare�ajută�la�limitarea�dimensiunilor�
infrastructurii�dvs.�de�reţea�din�amonte.

 • Conectarea�la�reţea�a�redresorului�necesită�
numai�3�cabluri�(fără�neutru).�

 • Capacitatea�ridicată�de�scurt-circuit�
simplifică�dispozitivele�de�protecţie�din�aval.

 • Conectarea�bateriei�la�UPS�necesită�numai�
2�cabluri.

Soluţia pentru 

> Industrie
> Procese
> Infrastructură
> Îngrijirea sănătăţii
> Servicii
> Telecomunicaţii
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Avantaje

Flywheel
COMPATIBLE

DELPHYS MP Elite
UPS trifazat

de la 80 la 200 kVA

DELPHYS MP Elite
Protecţie robustă a alimentării, în topologie cu transformator
de la 80 la 200 kVA

 • �Modular�paralel�cu�până�la�6�unităţi,�
dezvoltare�fără�constrângeri.

 • �Bypass�distribuit�sau�centralizat.
 • �Arhitectură�cu�două�căi�de�alimentare�şi�
sisteme�statice�de�transfer.

Caracteristici�electrice�standard

 • �Sloturi�pentru�6�carduri�de�comunicaţie.
 • �Protecţie�împotriva�fenomenului�de�backfeed�
(returul�de�energie�în�reţea):�circuit�de�detecţie.

 • �Interfaţă�standard:
-��3�intrări�(oprire�de�urgenţă,�grup�
electrogen,�protecţie�baterie),
-��4 ieşiri�(alarmă�generală,�back-up,�bypass,�
cerinţe�de�mentenanţă�preventivă).

 • �Conectare�în�paralel�a�până�la�6�unităţi.

 • �Interfaţă�ADC�(contacte�libere�de�potenţial�
configurabile).

 • MODBUS�RTU.
 • MODBUS�TCP.
 • PROFIBUS�/�PROFINET.
 • Interfaţă�BACnet/IP.
 • �NET�VISION:�interfaţă�WEB/SNMP�
profesională�pentru�monitorizare�UPS�şi�
management�de�shutdown�compatibilă�cu�
mai�multe�sisteme�de�operare.

Serviciu�de�monitorizare�de�la�
distanţă

 •  LINK-UPS,�serviciu�de�monitorizare�de�la�
distanţă�care�permite�conectarea�24�de�
ore�din�24�a�UPS-ului�la�specialistul�dvs.�
în electroalimentare.

Sisteme�paralele Opţiuni�electrice

 • �EBS�(Expert�Battery�System).
 • Compatibilitate�cu�Flywheel.
 • �Sistem�de�sincronizare�ACS.
 • �Surse�de�alimentare�electronice�redundante.

Opţiuni�mecanice

 • �Grad�de�protecţie�IP�îmbunătăţit.
 • �Filtre�de�ventilare.
 • �Sistem�redundant�de�răcire�cu�monitorizarea�
defectării.

 • �Conexiune�de�intrare�în�partea�de�sus.

Opţiuni�de�comunicaţie

 • �GTS�(Graphic�Touch�Screen�-�Ecran�grafic�
sensibil�la�atingere).

Date�tehnice

DELPHYS MP Elite
Sn [kVA] 80 100 120 160 200
Pn [kW] 64 80 96 128 160
Intrare / ieşire 3/3
Configuraţie paralelă (bypass distribuit sau centralizat) până la 6 unităţi (bypass distribuit sau centralizat)

INTRARE
Tensiune nominală 380 V - 400 V - 415 V(1)

Toleranţa tensiunii 340 la 460 V
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei 45 la 65 Hz
Factor de putere / THDI 0,99 constant / 2,5 % fără filtru

IEŞIRE
Tensiune nominală 380 V - 400 V - 415 V (configurabilă)(1)

Toleranţa tensiunii < 1 % (sarcină statică), ± 2 % în 5 ms (condiţii de sarcină dinamică de la 0 la 100 %)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 0,2%
Distorsiune totală a tensiunii de ieşire – sarcină liniară ThdU <2% 
Distorsiune totală a tensiunii de ieşire – sarcină neliniară ThdU <4%
Curent de scurt circuit Până la 3,5 In
Suprasarcină 150 % pentru 1 minut, 125 % pentru 10 minute
Factor de vârf 3:1
Factor de putere admisibil fără reducerea puterii furnizate 0,9 inductiv până la 0,9 capacitiv

BYPASS
Tensiune nominală 380 V - 400 V - 415 V
Toleranţa tensiunii ± 10% (selectabilă)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

RANDAMENT
Mod online 94%
Mod Eco 98%

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare de la 0 °C până la +35 °C (de la 15 °C la 25 °C pentru durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) 65 dBA 67 dBA

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 1000 x 800 x 1930 mm
Greutate 740 kg 860 kg 1020 kg
Grad de protecţie IP20 (alt IP ca opţiune)
Culori RAL 9006

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)

(1) Alte valori la cerere. 
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DELPHYS MP Elite
Protecţie robustă a alimentării, în topologie cu transformator
de la 80 la 200 kVA

Protecţie optimă a sarcinii
 • Funcţionare�permanentă�în�modul�VFI�
(online�dublă�conversie).

 • Transformatorul�de�izolaţie�al�invertorului�
asigură�separarea�galvanică�a�curentului�
continuu�atât�faţă�de�sarcină,�cât�şi�faţă�de�
sursa�faţă�de bypass.�

 • Precizie�a�tensiunii�de�ieşire�în�toate�
condiţiile�de�sarcină.

 • Capacitate�mare�la�suprasarcină�pentru�a�
face�faţă�condiţiilor�anormale�de�încărcare.

 • Mentenabilitatea�uşoară�reduce�MTTR�
(timpul�mediu�necesar�pentru�o�reparaţie)�
datorită�subansamblelor�cu�posibilitate�de�
tragere�afară�şi�accesului�frontal�la�toate�
componentele.

 • Posibilitatea�de�conectare�în�timpul�
funcţionării�(hot-plug)�simplifică�extensia�sau�
redundanţa�simultan�cu�menţinerea�calităţii�
energiei�electrice.

Robusteţe și fiabilitate
 • Tehnologie�verificată�pe�teren.
 • Arhitectură�tolerantă�la�defecte�cu�
componente�redundante�încorporate.

 • Managementul�şi�detecţia�defectării�
ventilatorului.

 • Diagnosticarea�precisă�garantează�
alimentarea�cu�energie�a�sarcinii.

 • Prevenirea�defectării�în�cascadă�la�sistemele�
paralele.

 • Robusteţe�mecanică�şi�electrică�pentru�
medii�industriale.

Cost total de exploatare redus 
la minim 
 • Randament�mare�în�modul�VFI,�inclusiv�
transformatorul.

 • Densitate�mare�a�puterii:�amprenta�sa�la�sol�
redusă�economiseşte�spaţiu�la�sediul�dvs.

 • Factorul�de�putere�mare�şi�constant�la�
intrare�ajută�la�limitarea�dimensiunilor�
infrastructurii�dvs.�de�reţea�din�amonte.

 • Conectarea�la�reţea�a�redresorului�necesită�
numai�3�cabluri�(fără�neutru).�

 • Capacitatea�ridicată�de�scurt-circuit�
simplifică�dispozitivele�de�protecţie�din�aval.

 • Conectarea�bateriei�la�UPS�necesită�numai�
2�cabluri.

Soluţia pentru 

> Industrie
> Procese
> Infrastructură
> Îngrijirea sănătăţii
> Servicii
> Telecomunicaţii
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Avantaje

Flywheel
COMPATIBLE

DELPHYS MP Elite
UPS trifazat

de la 80 la 200 kVA

DELPHYS MP Elite
Protecţie robustă a alimentării, în topologie cu transformator
de la 80 la 200 kVA

 • �Modular�paralel�cu�până�la�6�unităţi,�
dezvoltare�fără�constrângeri.

 • �Bypass�distribuit�sau�centralizat.
 • �Arhitectură�cu�două�căi�de�alimentare�şi�
sisteme�statice�de�transfer.

Caracteristici�electrice�standard

 • �Sloturi�pentru�6�carduri�de�comunicaţie.
 • �Protecţie�împotriva�fenomenului�de�backfeed�
(returul�de�energie�în�reţea):�circuit�de�detecţie.

 • �Interfaţă�standard:
-��3�intrări�(oprire�de�urgenţă,�grup�
electrogen,�protecţie�baterie),
-��4 ieşiri�(alarmă�generală,�back-up,�bypass,�
cerinţe�de�mentenanţă�preventivă).

 • �Conectare�în�paralel�a�până�la�6�unităţi.

 • �Interfaţă�ADC�(contacte�libere�de�potenţial�
configurabile).

 • MODBUS�RTU.
 • MODBUS�TCP.
 • PROFIBUS�/�PROFINET.
 • Interfaţă�BACnet/IP.
 • �NET�VISION:�interfaţă�WEB/SNMP�
profesională�pentru�monitorizare�UPS�şi�
management�de�shutdown�compatibilă�cu�
mai�multe�sisteme�de�operare.

Serviciu�de�monitorizare�de�la�
distanţă

 •  LINK-UPS,�serviciu�de�monitorizare�de�la�
distanţă�care�permite�conectarea�24�de�
ore�din�24�a�UPS-ului�la�specialistul�dvs.�
în electroalimentare.

Sisteme�paralele Opţiuni�electrice

 • �EBS�(Expert�Battery�System).
 • Compatibilitate�cu�Flywheel.
 • �Sistem�de�sincronizare�ACS.
 • �Surse�de�alimentare�electronice�redundante.

Opţiuni�mecanice

 • �Grad�de�protecţie�IP�îmbunătăţit.
 • �Filtre�de�ventilare.
 • �Sistem�redundant�de�răcire�cu�monitorizarea�
defectării.

 • �Conexiune�de�intrare�în�partea�de�sus.

Opţiuni�de�comunicaţie

 • �GTS�(Graphic�Touch�Screen�-�Ecran�grafic�
sensibil�la�atingere).

Date�tehnice

DELPHYS MP Elite
Sn [kVA] 80 100 120 160 200
Pn [kW] 64 80 96 128 160
Intrare / ieşire 3/3
Configuraţie paralelă (bypass distribuit sau centralizat) până la 6 unităţi (bypass distribuit sau centralizat)

INTRARE
Tensiune nominală 380 V - 400 V - 415 V(1)

Toleranţa tensiunii 340 la 460 V
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei 45 la 65 Hz
Factor de putere / THDI 0,99 constant / 2,5 % fără filtru

IEŞIRE
Tensiune nominală 380 V - 400 V - 415 V (configurabilă)(1)

Toleranţa tensiunii < 1 % (sarcină statică), ± 2 % în 5 ms (condiţii de sarcină dinamică de la 0 la 100 %)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 0,2%
Distorsiune totală a tensiunii de ieşire – sarcină liniară ThdU <2% 
Distorsiune totală a tensiunii de ieşire – sarcină neliniară ThdU <4%
Curent de scurt circuit Până la 3,5 In
Suprasarcină 150 % pentru 1 minut, 125 % pentru 10 minute
Factor de vârf 3:1
Factor de putere admisibil fără reducerea puterii furnizate 0,9 inductiv până la 0,9 capacitiv

BYPASS
Tensiune nominală 380 V - 400 V - 415 V
Toleranţa tensiunii ± 10% (selectabilă)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

RANDAMENT
Mod online 94%
Mod Eco 98%

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare de la 0 °C până la +35 °C (de la 15 °C la 25 °C pentru durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) 65 dBA 67 dBA

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 1000 x 800 x 1930 mm
Greutate 740 kg 860 kg 1020 kg
Grad de protecţie IP20 (alt IP ca opţiune)
Culori RAL 9006

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)

(1) Alte valori la cerere. 
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DELPHYS MX
Soluţie flexibilă în topologie cu transformator, pentru arhitecturi robuste
de la 250 la 900 kVA

Protecţie optimă a sarcinii
 • Funcţionare permanentă în modul VFI
(online dublă conversie).

 • Transformatorul de izolaţie al invertorului 
asigură separarea galvanică între curentul 
continuu şi sarcină, precum şi între cele 
două surse.

 • Precizie a tensiunii de ieşire în toate 
condiţiile de sarcină.

 • Capabilitate mare la suprasarcină pentru a 
face faţă condiţiilor anormale de încărcare.

 • Mentenabilitatea uşoară reduce MTTR 
(timpul mediu necesar pentru o reparaţie) 
datorită subansamblelor cu posibilitate 
de extragere şi accesului frontal la toate 
componentele.

 • Arhitectură tolerantă la defecte cu 
componente redundante încorporate.

Upgrade flexibil și ușor 
 • Mod robust şi fiabil de conectare în paralel.
 • Bypass distribuit sau centralizat, asigură 
compatibilitatea perfectă cu orice 
infrastructură electrică.

 • Posibilitatea de conectare în timpul 
funcţionării (hot-plug) simplifică extensia sau 
redundanţa simultan cu menţinerea calităţii 
energiei electrice.

 • Topologia bazată pe transformator este 
adaptată la toate tipurile de instalaţii electrice.

Cost total de exploatare redus 
la minim
 • Randament mare în modul VFI, inclusiv 
transformatorul.

 • Densitate mare a puterii: amprenta sa la sol 
redusă economiseşte spaţiu la sediul dvs.

 • Factorul de putere mare şi constant la 
intrare ajută la limitarea dimensiunilor 
infrastructurii dvs. de reţea din amonte.

 • Conectarea la reţea a redresorului necesită 
numai 3 cabluri (fără neutru).

 • Capabilitatea ridicată de scurt-circuit 
simplifică dispozitivele de protecţie din aval.

Soluţia pentru 

> Industrie
> Procese
> Infrastructură
> Aplicaţii IT
> Îngrijirea sănătăţii
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Atestări și certificări

B U R E A U
V E R I T A S

Gama DELPHYS MX este 
atestată de Bureau Veritas.

Avantaje

Flywheel
COMPATIBLE

DELPHYS MX 
UPS trifazat

de la 250 la 900 kVA

DELPHYS MX
Soluţie flexibilă în topologie cu transformator, pentru arhitecturi robuste
de la 250 la 900 kVA

Caracteristici electrice standard

 •  Protecţie împotriva fenomenului de backfeed 
(returul de energie în reţea): circuit de detecţie.

 •  Interfaţă standard:
-  3 intrări (oprire de urgenţă, grup 

electrogen, protecţie baterie),
-  4 ieşiri (alarmă generală, back-up, bypass, 

cerinţe de mentenanţă preventivă).
 •  EBS (Expert Battery System).

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  Afişaj grafic în mai multe limbi.
 •  Sloturi pentru 6 carduri de comunicaţie.

Opţiuni electrice

 •  EBS (Expert Battery System).
 • Compatibil cu FLYWHEEL.
 •  Sistem de sincronizare ACS.
 •  Surse de alimentare electronice redundante.

Opţiuni mecanice

 •  Grad de protecţie IP îmbunătăţit.
 •  Filtre de ventilare.
 •  Sistem redundant de răcire cu monitorizarea 
defectării.

 •  Conexiuni de intrare în partea de sus.

Opţiuni de comunicaţie

 •  GTS (Graphic Touch Screen - Ecran grafic 
sensibil la atingere).

 •  Interfaţă ADC (contacte libere de potenţial 
configurabile).

 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • PROFIBUS / PROFINET.
 • Interfaţă BACnet/IP.
 •  NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS şi 
management de shutdown compatibilă cu 
mai multe sisteme de operare.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă

 •  LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. 
în electroalimentare.

Date tehnice
DELPHYS MX

Sn [kVA] 250 300 400 500 800 900
Pn [kW] 225 270 360 450 720 800
Intrare / ieşire 3/3
Configuraţie paralelă până la 6 unităţi

INTRARE
Tensiune nominală(1) 380 V - 400 V - 415 V
Toleranţa tensiunii 340 la 460 V 360 la 460 V
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 5 Hz
Factor de putere / THDI 0,93 / < 4,5% 0,94 / < 5%

IEŞIRE
Tensiune nominală 380 V - 400 V - 415 V
Toleranţa tensiunii < 1 % (sarcină statică), ± 2 % în 5 ms (condiţii de sarcină dinamică de la 0 la 100 %)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 0,2%

Distorsiune totală a tensiunii de ieşire – sarcină liniară ThdU <2%

Distorsiunea totală a tensiunii de ieşire – sarcină 
neliniară (lEC 62043-3) ThdU < 3,2 % ThdU < 2,5%

Curent de scurt circuit Până la 4,4 In
Suprasarcină 150% pentru 1 minut, 125% pentru 10 minute
Factor de vârf 3:1
Factor de putere admisibil fără reducerea puterii furnizate Inductiv până la 0,9 capacitiv

BYPASS
Tensiune nominală 380 V - 400 V - 415 V
Toleranţa tensiunii ± 10%
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

RANDAMENT
Mod online până la 93,5%
Mod Eco 98%

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare de la 0 °C până la +35 °C (de la 15 °C la 25 °C pentru durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746)(2) ≤ 70 dBA ≤ 72 dBA ≤ 75 dBA

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 1600 x 995 x 1930 mm 3200 x 995 x 2210 mm
Greutate 2500 kg 2800 kg 3300 kg 5900 kg
Grad de protecţie IP20
Culori RAL 9006

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62041-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)

(1) DELPHYS MX 250-500: altele la cerere. (2) În conformitate cu gama de putere.
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DELPHYS MX
Soluţie flexibilă în topologie cu transformator, pentru arhitecturi robuste
de la 250 la 900 kVA

Protecţie optimă a sarcinii
 • Funcţionare permanentă în modul VFI
(online dublă conversie).

 • Transformatorul de izolaţie al invertorului 
asigură separarea galvanică între curentul 
continuu şi sarcină, precum şi între cele 
două surse.

 • Precizie a tensiunii de ieşire în toate 
condiţiile de sarcină.

 • Capabilitate mare la suprasarcină pentru a 
face faţă condiţiilor anormale de încărcare.

 • Mentenabilitatea uşoară reduce MTTR 
(timpul mediu necesar pentru o reparaţie) 
datorită subansamblelor cu posibilitate 
de extragere şi accesului frontal la toate 
componentele.

 • Arhitectură tolerantă la defecte cu 
componente redundante încorporate.

Upgrade flexibil și ușor 
 • Mod robust şi fiabil de conectare în paralel.
 • Bypass distribuit sau centralizat, asigură 
compatibilitatea perfectă cu orice 
infrastructură electrică.

 • Posibilitatea de conectare în timpul 
funcţionării (hot-plug) simplifică extensia sau 
redundanţa simultan cu menţinerea calităţii 
energiei electrice.

 • Topologia bazată pe transformator este 
adaptată la toate tipurile de instalaţii electrice.

Cost total de exploatare redus 
la minim
 • Randament mare în modul VFI, inclusiv 
transformatorul.

 • Densitate mare a puterii: amprenta sa la sol 
redusă economiseşte spaţiu la sediul dvs.

 • Factorul de putere mare şi constant la 
intrare ajută la limitarea dimensiunilor 
infrastructurii dvs. de reţea din amonte.

 • Conectarea la reţea a redresorului necesită 
numai 3 cabluri (fără neutru).

 • Capabilitatea ridicată de scurt-circuit 
simplifică dispozitivele de protecţie din aval.

Soluţia pentru 

> Industrie
> Procese
> Infrastructură
> Aplicaţii IT
> Îngrijirea sănătăţii
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Atestări și certificări

B U R E A U
V E R I T A S

Gama DELPHYS MX este 
atestată de Bureau Veritas.

Avantaje

Flywheel
COMPATIBLE

DELPHYS MX 
UPS trifazat

de la 250 la 900 kVA

DELPHYS MX
Soluţie flexibilă în topologie cu transformator, pentru arhitecturi robuste
de la 250 la 900 kVA

Caracteristici electrice standard

 •  Protecţie împotriva fenomenului de backfeed 
(returul de energie în reţea): circuit de detecţie.

 •  Interfaţă standard:
-  3 intrări (oprire de urgenţă, grup 

electrogen, protecţie baterie),
-  4 ieşiri (alarmă generală, back-up, bypass, 

cerinţe de mentenanţă preventivă).
 •  EBS (Expert Battery System).

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  Afişaj grafic în mai multe limbi.
 •  Sloturi pentru 6 carduri de comunicaţie.

Opţiuni electrice

 •  EBS (Expert Battery System).
 • Compatibil cu FLYWHEEL.
 •  Sistem de sincronizare ACS.
 •  Surse de alimentare electronice redundante.

Opţiuni mecanice

 •  Grad de protecţie IP îmbunătăţit.
 •  Filtre de ventilare.
 •  Sistem redundant de răcire cu monitorizarea 
defectării.

 •  Conexiuni de intrare în partea de sus.

Opţiuni de comunicaţie

 •  GTS (Graphic Touch Screen - Ecran grafic 
sensibil la atingere).

 •  Interfaţă ADC (contacte libere de potenţial 
configurabile).

 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • PROFIBUS / PROFINET.
 • Interfaţă BACnet/IP.
 •  NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS şi 
management de shutdown compatibilă cu 
mai multe sisteme de operare.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă

 •  LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. 
în electroalimentare.

Date tehnice
DELPHYS MX

Sn [kVA] 250 300 400 500 800 900
Pn [kW] 225 270 360 450 720 800
Intrare / ieşire 3/3
Configuraţie paralelă până la 6 unităţi

INTRARE
Tensiune nominală(1) 380 V - 400 V - 415 V
Toleranţa tensiunii 340 la 460 V 360 la 460 V
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 5 Hz
Factor de putere / THDI 0,93 / < 4,5% 0,94 / < 5%

IEŞIRE
Tensiune nominală 380 V - 400 V - 415 V
Toleranţa tensiunii < 1 % (sarcină statică), ± 2 % în 5 ms (condiţii de sarcină dinamică de la 0 la 100 %)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 0,2%

Distorsiune totală a tensiunii de ieşire – sarcină liniară ThdU <2%

Distorsiunea totală a tensiunii de ieşire – sarcină 
neliniară (lEC 62043-3) ThdU < 3,2 % ThdU < 2,5%

Curent de scurt circuit Până la 4,4 In
Suprasarcină 150% pentru 1 minut, 125% pentru 10 minute
Factor de vârf 3:1
Factor de putere admisibil fără reducerea puterii furnizate Inductiv până la 0,9 capacitiv

BYPASS
Tensiune nominală 380 V - 400 V - 415 V
Toleranţa tensiunii ± 10%
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

RANDAMENT
Mod online până la 93,5%
Mod Eco 98%

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare de la 0 °C până la +35 °C (de la 15 °C la 25 °C pentru durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746)(2) ≤ 70 dBA ≤ 72 dBA ≤ 75 dBA

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 1600 x 995 x 1930 mm 3200 x 995 x 2210 mm
Greutate 2500 kg 2800 kg 3300 kg 5900 kg
Grad de protecţie IP20
Culori RAL 9006

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62041-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)

(1) DELPHYS MX 250-500: altele la cerere. (2) În conformitate cu gama de putere.
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SHARYS Ip
Soluţie fiabilă şi robustă de alimentare în curent continuu
24/48/108/120 V de la 15 la 200 A

Soluţia pentru 

> Industria prelucrătoare
> Declanşare instalaţii de distribuţie
> Semnalizare
> Sisteme de alarmare
>  Sisteme de automatizare 

(PLC, relee, etc)

Gama SHARYS IP a fost proiectată având 
ca obiectiv o sursă de alimentare de curent 
continuu fiabilă.
Ideal pentru aplicaţii industriale, SHARYS IP 
combină funcţii de telecomunicaţii cum ar fi 
modularitate, înlocuirea modulelor în timpul 
funcţionării (hot swap), redundanţă N+1 şi 
scalabilitate, împreună cu un cadru proiectat 
robust, ceea ce duce la o combinaţie inovatoare.
Design flexibil şi o gamă largă de posibilităţi de 
personalizare completează pachetul şi permite 
utilizarea SHARYS IP într-o gamă largă de situaţii.

Posibilitate de upgrade
 •  Posibilitate de extindere în conformitate cu 
cerinţele de viitor, prin adăugarea de module 
redresoare suplimentare.

Fiabilitate şi robusteţe
 •  Cadru de oţel robust.
 •  Grad de protecţie IP30(1).
 •  Protecţie anticorozivă a cardurilor prin 
tropicalizare în varianta standard.

 •  Control cu microprocesor.
 •  Răcire inteligentă a redresorului.
 •  Securitate a bateriei datorită protecţiei la 
terminarea descărcării (opţiune).

 •  Limitare a stress-ului termic şi durată de 
viaţă mai lungă a componentelor.

Costuri totale de exploatare 
(TCO - Total Costs of Ownership)
 •  Eficienţă ridicată, până la 93%: consum 
redus de energie, disipare redusă de căldură.

 •  Absorbţia curentului sinusoidal cu factor 
de putere apropiat de valoarea unitară: 
dispaţie redusă de căldură în cabluri şi 
fără necesitatea de supradimensionare a 
instalaţiei.

 •  Uşor de instalat.
 •  Costuri de mentenanţă reduse.
 •  Continuitate a procesului cu posibilitate de 
„hot-swap” (înlocuirea modulelor fără nicio 
întrerupere a alimentării).

Operare facilă
 •  Panou sinoptic frontal cu indicaţii clare 
privind starea de funcţionare.

 •  Control digital şi monitorizare a modulelor 
redresorului.

 •  Adaptare pentru utilizare cu diferite tipuri de 
tehnologii pentru baterie.

 •  Gamă largă de interfeţe de comunicaţie: 
Contacte de releu libere de potenţial, 
MODBUS RTU, SNMP (cu opţiune 
NET VISION).

(1) Contactaţi-ne dacă doriţi extensia puterii sau personalizare
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Certificări

Toate redresoarele din gama SHARYS IP 
(SH-IP) sunt certificate de TÜV SÜD cu 

privire la siguranţa produselor (EN 61204-7 
şi EN 60950-1).

SHARYS Ip Enclosure

SHARYS Ip system

SHARYS Ip 
Redresoare 

24/48/108/120 V de la 15 la 200 A

SHARYS Ip
Soluţie fiabilă şi robustă de alimentare în curent continuu
24/48/108/120 V de la 15 la 200 A

Caracteristici electrice standard

 •  Polaritate izolată sau împământată.
 •  Protecţie a bateriei interne.
 •  Posibilitate de montare distribuţie de curent 
continuu la ieşire.

 •  Senzor pentru temperatura bateriei.
 •  Protecţie anticorozivă a cardurilor prin 
tropicalizare.

 •  Cabinet din oţel IP30.
 •  Podea adaptată pentru utilizarea cu 
stivuitoare pentru paleţi.

Opţiuni electrice

 •  Contactor pentru deconectarea bateriei la 
atingerea pragului de tensiune minimă.

 •  Distribuţie de ieşire.
 •  Dublă de alimentare în curent alternativ. 
 • Protecţie pentru două şiruri de baterii.
 •  Întrerupere de urgenţă a alimentării 
(Emergency Power Off - EPO).

 •  Partajarea puterii.
 •  Kit de conectare.
 •  Control al curentului de dispersie la pământ.
 •  Protectori împotriva supratensiunilor 
tranzitorii la intrare.

 •  Cabinet de baterii.
 •  Grad de protecţie îmbunătăţit.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  Interfaţă cu contacte de releu libere 
de potenţial.

 •  SHARYS PLUS, controler digital avansat(1).
 •  MODBUs rTU(1).
 •  2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie(1).

Opţiuni de comunicaţie

 •  NET VISION pentru sisteme de curent 
continuu: interfaţă WEB/SNMP profesională 
pentru monitorizare UPS şi management de 
shutdown compatibilă cu mai multe sisteme 
de operare (1).

(1) Numai varianta Sistem

Date tehnice

SHARYS Ip - Modul redresor
Model 24 V 50 A 48 V 15 A 48 V 30 A 48 V 50 A 108 V 20 A 120 V 20 A

INTRARE
Tensiune nominală 230 V 1 fază + N
Toleranţa tensiunii ±20% la 100% In până la -50% la 40% In
Frecvenţa 47,5 … 63 Hz
Factor de putere ≥ 0,99 ≥ 0,98 ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99

Distorsiunea curentului 
absorbit în conformitate cu standardul EN 61000-3-2

Şocul de curent la 
pornire limitat de circuitul de preîncărcare

IEŞIRE
Tensiune nominală 24 V 48 V 108 V 120 V
Reglarea tensiunii(1) 21-29 V 42-58 V 95-131 V 105-145 V
Variaţia statică a Vo ≤ 1%
Curent nominal 50 A 15 A 30 A 50 A 20 A 20 A
Curentul de 
suprasarcină permanent 
la putere constantă

105% din sarcina nominală

Riplu rezidual  
(cu Io ≥ 10%) AC < 50 mV, PP < 100 mV

Dezechilibrul curentului 
la funcţionarea în paralel ≤ 0,05 Io

Comportament dinamic 
la variaţia sarcinii
(Δ Io = 50% Io în 
intervalul 10-100% Io)

Δ Vo ≤ 4%

RANDAMENT
Tipic 90% 90% 91% 92% 93% 93%

IZOLAŢIE
Rigiditatea dielectrică 
intrare/ieşire 3 kV (50 Hz pentru 60 s)

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă 
de funcţionare -5 … 45 °C fără reducerea valorilor nominale, până la 55 °C cu reducerea puterii nominale

Umiditate relativă 10% la 90%
Răcire Forţată, cu control inteligent al vitezei ventilatorului

CONEXIUNI
Conexiuni Fişă de contact + şurub de blocare

CUTIA REDRESORULUI
Grad de protecţie IP20
Culori RAL 7012

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 61204-7
EMC EN 61204-3, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Performanţă IEC/EN 61204
Rezistenţa la vibraţii ASTM D999
Rezistenţa la căderi ASTM D5276

SHARYS Ip - variantele Enclosure şi System
Model ENCLOSURE ED ENCLOSURE EX SYSTEM IS SYSTEM IX

INTRARE
Tensiune nominală 230 V 1 fază + N 400 V 2 faze 230 V 1 fază + N, 400 V 3 faze + N 400 V 3 faze
Toleranţa tensiunii ± 20% la 100% Pn până la -50% la 40% Pn

Frecvenţa de la 47,5 până la 63 Hz
Transformator de intrare - inclus în varianta standard - inclus în varianta standard

IEŞIRE
Tensiune nominală (V) 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120
Curent nominal (A) 100 30 60 100 40 100 30 60 100 40 200 200 80 80 150 150 60 60
Putere maximă (kW) 2,4 1,4 2,9 4,8 4,3 4,8 2,4 1,4 2,9 4,8 4,3 4,8 4,8 9,6 8,6 9,6 3,6 7,2 6,5 14,4
Numărul maxim de redresoare 2 module 2 module 4 module 3 module
Reglarea tensiunii(1) (V) 21-29 42-58 95-131 105-145 21-29 42-58 95-131 105-145 21-29 42-58 95-131 105-145 21-29 42-58 95-131 105-145
Riplul de tensiune 50mVrms 100mVpp

CABINET REDRESOR
Dimensiuni (l x A x H)(2) 600 x 535 x (894 to 1254) mm 600 x 535 x 1900 mm
Greutatea(3) 60 la 75 kg 245 kg 305 kg
Grad de protecţie IP30
Culori RAL 7012

(1) Variaţia tensiunii de ieşire depinde de tensiunea de reîncărcare şi de setările de tensiune de la terminarea descărcării (de obicei 1,13 Vn cu reţeaua prezentă şi bateria încărcată, 0,90 Vn când 
bateriile sunt complet descărcate). - (2) Înălţimea depinde de accesorii şi autonomie. - (3) Fără baterii.
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SHARYS Ip
Soluţie fiabilă şi robustă de alimentare în curent continuu
24/48/108/120 V de la 15 la 200 A

Soluţia pentru 

> Industria prelucrătoare
> Declanşare instalaţii de distribuţie
> Semnalizare
> Sisteme de alarmare
>  Sisteme de automatizare 

(PLC, relee, etc)

Gama SHARYS IP a fost proiectată având 
ca obiectiv o sursă de alimentare de curent 
continuu fiabilă.
Ideal pentru aplicaţii industriale, SHARYS IP 
combină funcţii de telecomunicaţii cum ar fi 
modularitate, înlocuirea modulelor în timpul 
funcţionării (hot swap), redundanţă N+1 şi 
scalabilitate, împreună cu un cadru proiectat 
robust, ceea ce duce la o combinaţie inovatoare.
Design flexibil şi o gamă largă de posibilităţi de 
personalizare completează pachetul şi permite 
utilizarea SHARYS IP într-o gamă largă de situaţii.

Posibilitate de upgrade
 •  Posibilitate de extindere în conformitate cu 
cerinţele de viitor, prin adăugarea de module 
redresoare suplimentare.

Fiabilitate şi robusteţe
 •  Cadru de oţel robust.
 •  Grad de protecţie IP30(1).
 •  Protecţie anticorozivă a cardurilor prin 
tropicalizare în varianta standard.

 •  Control cu microprocesor.
 •  Răcire inteligentă a redresorului.
 •  Securitate a bateriei datorită protecţiei la 
terminarea descărcării (opţiune).

 •  Limitare a stress-ului termic şi durată de 
viaţă mai lungă a componentelor.

Costuri totale de exploatare 
(TCO - Total Costs of Ownership)
 •  Eficienţă ridicată, până la 93%: consum 
redus de energie, disipare redusă de căldură.

 •  Absorbţia curentului sinusoidal cu factor 
de putere apropiat de valoarea unitară: 
dispaţie redusă de căldură în cabluri şi 
fără necesitatea de supradimensionare a 
instalaţiei.

 •  Uşor de instalat.
 •  Costuri de mentenanţă reduse.
 •  Continuitate a procesului cu posibilitate de 
„hot-swap” (înlocuirea modulelor fără nicio 
întrerupere a alimentării).

Operare facilă
 •  Panou sinoptic frontal cu indicaţii clare 
privind starea de funcţionare.

 •  Control digital şi monitorizare a modulelor 
redresorului.

 •  Adaptare pentru utilizare cu diferite tipuri de 
tehnologii pentru baterie.

 •  Gamă largă de interfeţe de comunicaţie: 
Contacte de releu libere de potenţial, 
MODBUS RTU, SNMP (cu opţiune 
NET VISION).

(1) Contactaţi-ne dacă doriţi extensia puterii sau personalizare
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Certificări

Toate redresoarele din gama SHARYS IP 
(SH-IP) sunt certificate de TÜV SÜD cu 

privire la siguranţa produselor (EN 61204-7 
şi EN 60950-1).

SHARYS Ip Enclosure

SHARYS Ip system

SHARYS Ip 
Redresoare 

24/48/108/120 V de la 15 la 200 A

SHARYS Ip
Soluţie fiabilă şi robustă de alimentare în curent continuu
24/48/108/120 V de la 15 la 200 A

Caracteristici electrice standard

 •  Polaritate izolată sau împământată.
 •  Protecţie a bateriei interne.
 •  Posibilitate de montare distribuţie de curent 
continuu la ieşire.

 •  Senzor pentru temperatura bateriei.
 •  Protecţie anticorozivă a cardurilor prin 
tropicalizare.

 •  Cabinet din oţel IP30.
 •  Podea adaptată pentru utilizarea cu 
stivuitoare pentru paleţi.

Opţiuni electrice

 •  Contactor pentru deconectarea bateriei la 
atingerea pragului de tensiune minimă.

 •  Distribuţie de ieşire.
 •  Dublă de alimentare în curent alternativ. 
 • Protecţie pentru două şiruri de baterii.
 •  Întrerupere de urgenţă a alimentării 
(Emergency Power Off - EPO).

 •  Partajarea puterii.
 •  Kit de conectare.
 •  Control al curentului de dispersie la pământ.
 •  Protectori împotriva supratensiunilor 
tranzitorii la intrare.

 •  Cabinet de baterii.
 •  Grad de protecţie îmbunătăţit.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  Interfaţă cu contacte de releu libere 
de potenţial.

 •  SHARYS PLUS, controler digital avansat(1).
 •  MODBUs rTU(1).
 •  2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie(1).

Opţiuni de comunicaţie

 •  NET VISION pentru sisteme de curent 
continuu: interfaţă WEB/SNMP profesională 
pentru monitorizare UPS şi management de 
shutdown compatibilă cu mai multe sisteme 
de operare (1).

(1) Numai varianta Sistem

Date tehnice

SHARYS Ip - Modul redresor
Model 24 V 50 A 48 V 15 A 48 V 30 A 48 V 50 A 108 V 20 A 120 V 20 A

INTRARE
Tensiune nominală 230 V 1 fază + N
Toleranţa tensiunii ±20% la 100% In până la -50% la 40% In
Frecvenţa 47,5 … 63 Hz
Factor de putere ≥ 0,99 ≥ 0,98 ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99

Distorsiunea curentului 
absorbit în conformitate cu standardul EN 61000-3-2

Şocul de curent la 
pornire limitat de circuitul de preîncărcare

IEŞIRE
Tensiune nominală 24 V 48 V 108 V 120 V
Reglarea tensiunii(1) 21-29 V 42-58 V 95-131 V 105-145 V
Variaţia statică a Vo ≤ 1%
Curent nominal 50 A 15 A 30 A 50 A 20 A 20 A
Curentul de 
suprasarcină permanent 
la putere constantă

105% din sarcina nominală

Riplu rezidual  
(cu Io ≥ 10%) AC < 50 mV, PP < 100 mV

Dezechilibrul curentului 
la funcţionarea în paralel ≤ 0,05 Io

Comportament dinamic 
la variaţia sarcinii
(Δ Io = 50% Io în 
intervalul 10-100% Io)

Δ Vo ≤ 4%

RANDAMENT
Tipic 90% 90% 91% 92% 93% 93%

IZOLAŢIE
Rigiditatea dielectrică 
intrare/ieşire 3 kV (50 Hz pentru 60 s)

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă 
de funcţionare -5 … 45 °C fără reducerea valorilor nominale, până la 55 °C cu reducerea puterii nominale

Umiditate relativă 10% la 90%
Răcire Forţată, cu control inteligent al vitezei ventilatorului

CONEXIUNI
Conexiuni Fişă de contact + şurub de blocare

CUTIA REDRESORULUI
Grad de protecţie IP20
Culori RAL 7012

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 61204-7
EMC EN 61204-3, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Performanţă IEC/EN 61204
Rezistenţa la vibraţii ASTM D999
Rezistenţa la căderi ASTM D5276

SHARYS Ip - variantele Enclosure şi System
Model ENCLOSURE ED ENCLOSURE EX SYSTEM IS SYSTEM IX

INTRARE
Tensiune nominală 230 V 1 fază + N 400 V 2 faze 230 V 1 fază + N, 400 V 3 faze + N 400 V 3 faze
Toleranţa tensiunii ± 20% la 100% Pn până la -50% la 40% Pn

Frecvenţa de la 47,5 până la 63 Hz
Transformator de intrare - inclus în varianta standard - inclus în varianta standard

IEŞIRE
Tensiune nominală (V) 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120
Curent nominal (A) 100 30 60 100 40 100 30 60 100 40 200 200 80 80 150 150 60 60
Putere maximă (kW) 2,4 1,4 2,9 4,8 4,3 4,8 2,4 1,4 2,9 4,8 4,3 4,8 4,8 9,6 8,6 9,6 3,6 7,2 6,5 14,4
Numărul maxim de redresoare 2 module 2 module 4 module 3 module
Reglarea tensiunii(1) (V) 21-29 42-58 95-131 105-145 21-29 42-58 95-131 105-145 21-29 42-58 95-131 105-145 21-29 42-58 95-131 105-145
Riplul de tensiune 50mVrms 100mVpp

CABINET REDRESOR
Dimensiuni (l x A x H)(2) 600 x 535 x (894 to 1254) mm 600 x 535 x 1900 mm
Greutatea(3) 60 la 75 kg 245 kg 305 kg
Grad de protecţie IP30
Culori RAL 7012

(1) Variaţia tensiunii de ieşire depinde de tensiunea de reîncărcare şi de setările de tensiune de la terminarea descărcării (de obicei 1,13 Vn cu reţeaua prezentă şi bateria încărcată, 0,90 Vn când 
bateriile sunt complet descărcate). - (2) Înălţimea depinde de accesorii şi autonomie. - (3) Fără baterii.

69Catalog General 2016-2017



SHARYS Ip 
Redresoare 
24/48/108/120 V de la 15 la 200 A

Modul redresor

Modulele redresoare SHARYS utilizează tehnologia 
în comutaţie cu dublă conversie. Combinaţia dintre 
tehnologia SMD, controlul digital cu microprocesor 
şi tranzistoare IGBT are ca rezultat un redresor 
extrem de fiabil şi de eficient.
 •  Posibilitate de înlocuire în timpul funcţionării 
(„hot-swap”).

 •  Control cu microprocesor şi protocol de 
comunicaţii CAN-BUS

 •  Conectare paralelă cu partajare activă a 
sarcinii şi deconectare selectivă a unui 
modul defect.

 •  Acoperire anticorozivă a cardurilor 
electronice (tropicalizare) ca standard.
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24 Vcc 48 Vcc 108 Vcc 120 Vcc
15 A - SH-IP-048015 - -
20 A - - SH-IP-108020 SH-IP-120020
30 A - SH-IP-048030 - -
50 A SH-IP-024050 SH-IP-048050 - -

ED - maxim 2 module redresoare, redundanţă N+1 sau putere nominală

24 Vcc 48 Vcc 108 Vcc 120 Vcc
30 A - ED048I030 - -
40 A - - ED108I040 ED120I040
60 A - ED048I060 - -
100 A ED024I100 ED048I100 - -

EX - maxim 2 module redresoare, redundanţă N+1 sau putere nominală, transformator de 
intrare integrat

24 Vcc 48 Vcc 108 Vcc 120 Vcc
30 A - EX048I030 - -
40 A - - EX108I040 EX120I040
60 A - EX048I060 - -
100 A EX024I100 EX048I100 - -

IS - maxim 4 module redresoare, redundanţă N+1

24 Vcc 48 Vcc 108 Vcc 120 Vcc
80 A - - IS108I080 IS120I080
200 A IS024I200 IS048I200 - -

IX - maxim 3 module redresoare, redundanţă N+1, transformator de intrare integrat

24 Vcc 48 Vcc 108 Vcc 120 Vcc
60 A - - IX108I060 IX120I060
150 A IX024I150 IX048I150 - -

Enclosure

Sistem de alimentare în curent continuu cu 
design modular flexibil.
Poate include maxim 2 module redresoare, 
potrivit pentru aplicaţii la putere nominală sau 
soluţii redundante.

Util în majoritatea aplicaţiilor de putere 
mică-medie, precum echipamentele de 
declanşare în instalaţiile de distribuţie.

system

Sistem complet de alimentare în curent 
continuu
Poate include până la 4 module redresoare(1), 
potrivit pentru soluţie redundantă N+1.
Util în aplicaţii de putere medie, de genul 
echipamentul de control automat (PLC, relee, 
etc.) şi alimentarea sistemelor de proces.

Datorită controlerului avansat SHARYS PLUS, 
este indicat atunci când este nevoie 
de posibilităţi extinse de comunicaţie şi 
flexibilitate de setare deplină.
(1) Contactaţi-ne pentru extensia puterii sau personalizare

Modul de control SHARYS pLUS(1)

Modulul de control şi monitorizare avansată 
SHARYS PLUS este inclus în varianta standard 
la toate sistemele SHARYS IP. Un afişaj LCD 
cu 32 de digiţi oferă acces uşor şi rapid la 
toate informaţiile cu setările parametrilor.
 •  Control cu microprocesor, comunicaţie 
cu protocol CAN-BUS şi port RS232/485 
pentru comunicaţii externe.

 •  Indicaţii suplimentare uşoare cu LED-uri 
frontale.

 •  Soluţie cu posibilitate de conectare în timpul 
funcţionării („hot-swap”), cu înlocuire uşoară.

(1) Numai varianta System.

Configuraţii tipice

Singulară

Redundantă N+1

Complet redundantă 1+1

Complet redundantă extinsă
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SHARYS Ip 
Redresoare 

24/48/108/120 V de la 15 la 200 A

Panou sinoptic

1. Alarmă defecţiune 
2. Afişaj
3. Led de stare
4. Buton de selecţie
5. Starea descărcării bateriei
6. Indicaţie a fluxului de energie

V out (VDC)

I out (A)

V batt (VDC)

V in (VAC)

s
h

A
r

y
 0

45
 A

2

5

V out (VDC)

I out (A)

V batt (VDC)
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Caracteristicile produsului

Topologie cu dublă 
conversie bazată 
pe IGBT

Factor de putere 
unitar la intrare 
(PF >0,99) şi THDI 
de intrare redus

Module debroşabile 
cu posibilitate de 
înlocuire în timpul 
funcţionării („hot 
swap”)şi deconectare 
selectivă

Gamă largă pentru 
tensiunea şi 
frecvenţa de intrare.
Protecţie împotriva 
supratensiunilor 
permanente la 
intrare (până la 
+40%) şi împotriva 
supratensiunilor 
tranzitorii

Rețea

P max
100%

40%

-50% -20% +20% +40%
(115 V)(184 V) (276 V) (322 V)

230 V

Protecţie anticorozivă 
prin tropicalizare a 
cardurilor electronice

Izolaţie galvanică 
încorporată între 
intrare şi ieşire

Control şi reglare 
digitală cu 
microprocesor
Tehnologie SMD

Gamă largă de 
temperatură şi 
condiţii de mediu, 
până la +55 °C 
temperatură 
ambiantă

P ieşire

T mediu (°C)

100%

60%

-5 °C 45 °C 55 °C

Putere de ieşire 
constantă

105%

100%

88%

45 V 53,3 V 60 V V ieşire

V x I = cost.I ieşire

Comunicaţie cu 
magistrală Can între 
module

Partajare activă a 
sarcinii între module

Răcire forţată 
cu aer, cu turaţie 
controlată 
(temperatură-
sarcină). Auto-test 
automat pentru 
detecţia defectării 
ventilatorului

T mediu (°C)

Viteza
sarcină completă

100%

45%

65%

-5 °C 45 °C 55 °C

fără sarcină

Punct randament 
optim E
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Coeficient de putere (%)
0

93
92
91
90
89
88
87
86
85

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Compatibilitate deplină cu bateria

Modelul SHARYS IP este compatibil cu diferite 
tehnologii de baterii(1), cum ar fi:
 •  Baterii cu plumb cu valvă regulatoare (VRLA),
 •  Baterii cu plumb deschise (Open Vented),
 •  Nichel-Cadmiu.

(1) Vă rugăm verificaţi compatibilitatea cu tensiunile de 
alimentare a sarcinii.
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SHARYS Ip 
Redresoare 
24/48/108/120 V de la 15 la 200 A

Modul redresor

Modulele redresoare SHARYS utilizează tehnologia 
în comutaţie cu dublă conversie. Combinaţia dintre 
tehnologia SMD, controlul digital cu microprocesor 
şi tranzistoare IGBT are ca rezultat un redresor 
extrem de fiabil şi de eficient.
 •  Posibilitate de înlocuire în timpul funcţionării 
(„hot-swap”).

 •  Control cu microprocesor şi protocol de 
comunicaţii CAN-BUS

 •  Conectare paralelă cu partajare activă a 
sarcinii şi deconectare selectivă a unui 
modul defect.

 •  Acoperire anticorozivă a cardurilor 
electronice (tropicalizare) ca standard.
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24 Vcc 48 Vcc 108 Vcc 120 Vcc
15 A - SH-IP-048015 - -
20 A - - SH-IP-108020 SH-IP-120020
30 A - SH-IP-048030 - -
50 A SH-IP-024050 SH-IP-048050 - -

ED - maxim 2 module redresoare, redundanţă N+1 sau putere nominală

24 Vcc 48 Vcc 108 Vcc 120 Vcc
30 A - ED048I030 - -
40 A - - ED108I040 ED120I040
60 A - ED048I060 - -
100 A ED024I100 ED048I100 - -

EX - maxim 2 module redresoare, redundanţă N+1 sau putere nominală, transformator de 
intrare integrat

24 Vcc 48 Vcc 108 Vcc 120 Vcc
30 A - EX048I030 - -
40 A - - EX108I040 EX120I040
60 A - EX048I060 - -
100 A EX024I100 EX048I100 - -

IS - maxim 4 module redresoare, redundanţă N+1

24 Vcc 48 Vcc 108 Vcc 120 Vcc
80 A - - IS108I080 IS120I080
200 A IS024I200 IS048I200 - -

IX - maxim 3 module redresoare, redundanţă N+1, transformator de intrare integrat

24 Vcc 48 Vcc 108 Vcc 120 Vcc
60 A - - IX108I060 IX120I060
150 A IX024I150 IX048I150 - -

Enclosure

Sistem de alimentare în curent continuu cu 
design modular flexibil.
Poate include maxim 2 module redresoare, 
potrivit pentru aplicaţii la putere nominală sau 
soluţii redundante.

Util în majoritatea aplicaţiilor de putere 
mică-medie, precum echipamentele de 
declanşare în instalaţiile de distribuţie.

system

Sistem complet de alimentare în curent 
continuu
Poate include până la 4 module redresoare(1), 
potrivit pentru soluţie redundantă N+1.
Util în aplicaţii de putere medie, de genul 
echipamentul de control automat (PLC, relee, 
etc.) şi alimentarea sistemelor de proces.

Datorită controlerului avansat SHARYS PLUS, 
este indicat atunci când este nevoie 
de posibilităţi extinse de comunicaţie şi 
flexibilitate de setare deplină.
(1) Contactaţi-ne pentru extensia puterii sau personalizare

Modul de control SHARYS pLUS(1)

Modulul de control şi monitorizare avansată 
SHARYS PLUS este inclus în varianta standard 
la toate sistemele SHARYS IP. Un afişaj LCD 
cu 32 de digiţi oferă acces uşor şi rapid la 
toate informaţiile cu setările parametrilor.
 •  Control cu microprocesor, comunicaţie 
cu protocol CAN-BUS şi port RS232/485 
pentru comunicaţii externe.

 •  Indicaţii suplimentare uşoare cu LED-uri 
frontale.

 •  Soluţie cu posibilitate de conectare în timpul 
funcţionării („hot-swap”), cu înlocuire uşoară.

(1) Numai varianta System.

Configuraţii tipice

Singulară

Redundantă N+1

Complet redundantă 1+1

Complet redundantă extinsă
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SHARYS Ip 
Redresoare 

24/48/108/120 V de la 15 la 200 A

Panou sinoptic

1. Alarmă defecţiune 
2. Afişaj
3. Led de stare
4. Buton de selecţie
5. Starea descărcării bateriei
6. Indicaţie a fluxului de energie

V out (VDC)

I out (A)

V batt (VDC)

V in (VAC)
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Caracteristicile produsului

Topologie cu dublă 
conversie bazată 
pe IGBT

Factor de putere 
unitar la intrare 
(PF >0,99) şi THDI 
de intrare redus

Module debroşabile 
cu posibilitate de 
înlocuire în timpul 
funcţionării („hot 
swap”)şi deconectare 
selectivă

Gamă largă pentru 
tensiunea şi 
frecvenţa de intrare.
Protecţie împotriva 
supratensiunilor 
permanente la 
intrare (până la 
+40%) şi împotriva 
supratensiunilor 
tranzitorii

Rețea

P max
100%

40%

-50% -20% +20% +40%
(115 V)(184 V) (276 V) (322 V)

230 V

Protecţie anticorozivă 
prin tropicalizare a 
cardurilor electronice

Izolaţie galvanică 
încorporată între 
intrare şi ieşire

Control şi reglare 
digitală cu 
microprocesor
Tehnologie SMD

Gamă largă de 
temperatură şi 
condiţii de mediu, 
până la +55 °C 
temperatură 
ambiantă

P ieşire

T mediu (°C)

100%

60%

-5 °C 45 °C 55 °C

Putere de ieşire 
constantă

105%

100%

88%

45 V 53,3 V 60 V V ieşire

V x I = cost.I ieşire

Comunicaţie cu 
magistrală Can între 
module

Partajare activă a 
sarcinii între module

Răcire forţată 
cu aer, cu turaţie 
controlată 
(temperatură-
sarcină). Auto-test 
automat pentru 
detecţia defectării 
ventilatorului

T mediu (°C)
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Compatibilitate deplină cu bateria

Modelul SHARYS IP este compatibil cu diferite 
tehnologii de baterii(1), cum ar fi:
 •  Baterii cu plumb cu valvă regulatoare (VRLA),
 •  Baterii cu plumb deschise (Open Vented),
 •  Nichel-Cadmiu.

(1) Vă rugăm verificaţi compatibilitatea cu tensiunile de 
alimentare a sarcinii.
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EMergency CPSS
Alimentare securizată cu energie a sistemelor de urgenţă
de la 3 la 200 kVA

Soluţia pentru 

> Aeroporturi
> Gări și staţii de autobuz
> Şcoli și universităţi
> Spitale
> Centre comerciale
> Cinematografe și teatre
> Muzee
> Clădiri publice
> Clădiri de birouri
> Hoteluri

Conformitate cu standardele

EM  EN 50171

Gama EMergency CPSS a fost proiectată 
pentru a răspunde cerinţelor dvs. în ceea ce 
priveşte alimentarea cu energie a sistemului 
dvs. de siguranţă.
Toate produsele noastre EMergency sunt 
conforme cu standardul EN 50171. 

Produsele EMergency CPSS sunt destinate 
a asigura alimentarea cu energie a iluminatului 
de evacuare de urgenţă în cazul defectării 
alimentării de la reţea.
În funcţie de legislaţia locală, pot fi potrivite 
pentru alimentarea altor echipamente 
esenţiale pentru siguranţă, cum ar fi:
 • Circuite electrice ale instalaţiilor de stingere 
automată a incendiilor.

 • Sisteme de alarmare şi instalaţii de 
semnalizare de siguranţă.

 • Echipamente de extragere a fumului.
 • Sisteme de detecţie a monoxidului 
de carbon.

 • Instalaţii de siguranţă speciale pentru clădiri 
specifice, de exemplu zone cu risc ridicat.

Gama largă este potrivită pentru toate solicitările 
standard. Pentru solicitări non-standard, echipa 
noastră de experţi vă stă la dispoziţie pentru 
a adapta produsele la cerinţele dvs.
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MODULYS

MASTERYS

MASTERYS/DELPHYS

EMergency CPSS
Alimentare securizată cu energie a sistemelor de urgenţă

de la 3 la 200 kVA

Date tehnice

Caracteristici standard

 • Dulap metalic IP20 conform cu EN60598-1.
 • Încărcarea bateriei: 80% în 12 ore.
 • Protecţia bateriilor împotriva defectelor 
cauzate de inversarea polarităţii.

 • Protecţia bateriilor împotriva descărcării 
profunde.

 • Baterii cu o durată lungă de viaţă, estimată 
la 10 ani.

 • Proiectate a rezista la 120% din încărcarea 
nominală pe durata întregii autonomii.

 • Contacte de releu libere de potenţial şi 
monitorizare specifice pentru sistemul 
EMergency.

Opţiuni

 • Transformator încorporat în dulapul UPS 
(contactaţi-ne pentru informaţii suplimentare).

 • Conexiune la un sistem de împământare IT 
în aval.

 • Mod Eco pentru a ajunge până la 98% din 
randament.

 • Alte tipuri de baterii disponibile.

MODULYS MASTERYS DELPHYS

Sn [kVA] 3 4.5 6 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200
Pn [kW] 2.1 3.2 4.2 9 13.5 18 27 36 54 72 90 108 144 180
Pn conform EN 50171 [kW] 1.8 2.6 3.5 7.5 11.3 15 22.5 30 45 60 75 90 120 150

Intrare / ieşire 1/1 1/1 1/1 3/1 
3/3

3/1
3/3

3/1
3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3

INTRARE
Tensiune nominală 230 V (1 fază + N) 400 V (3 faze + N) 400 V 3 faze
Toleranţa tensiunii(1) ± 20 % 240 V la 480 V(1)

Frecvenţa nominală 50 - 60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 10 %
Factor de putere / THDI > 0.98 % / < 6 % > 0.99 / < 3 % 0.99 / < 3 %

IEŞIRE
Tensiune nominală 230 V (1 fază + N) 230 V (1 fază + N) - 400 V (3 faze + N) 400 V
Toleranţa tensiunii ± 3 % sarcină statică ±1% sarcină dinamică în conformitate cu VFI-SS-111
Frecvenţa nominală 50 - 60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 0.1% ± 2 % (configurabilă de la 1 % la 8 %)

UPS proiectat pentru suprasarcină @ Pn 110% pentru 5 minute,  
130% pentru 5 secunde 125% pentru 10 minute, 150% pentru 1 minut 110% pentru 10 minute,  

135% pentru 1 minut
Factor de vârf 3:1

CABINET UPS

Dimensiuni (l x A x H) (mm) 444x795x1000 444x795x1400 700x800x1930 700x800x1930

Greutatea maximă 
(kg)

Baterie încorporată 220 275 380 515 - - - - - - - - - -
Fără baterie - - - 120 124 127 138 158 201 211 410 430 480 500

Grad de protecţie IP 20 (EN 50171)
Nivel acustic (dBA) 1m (ISO 3756) < 52 < 62 < 65 < 68

BATERIE

Tip VRLA cu o durată de viaţă estimată de 10 ani
Autonomie standard la sfârşitul duratei 
de viaţă a bateriei 60/90/120 min (1)

Capacitate de încărcare 80 % din capacitate în 12h
Baterie încorporată 
cu autonomie max. 
(min)(1)

Sarcină 25% 300 250 300 280
Baterie externă

Sarcină 100% 100 100 100 60

STANDARDE
CPSS EN 50171
Siguranţă IEC/EN 62040-1
EMC IEC/EN 62040-2
Performanţă IEC/EN 62040-3
Declaraţie de conformitate a produsului CE

(1) În anumite condiţii
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EMergency CPSS
Alimentare securizată cu energie a sistemelor de urgenţă
de la 3 la 200 kVA

Soluţia pentru 

> Aeroporturi
> Gări și staţii de autobuz
> Şcoli și universităţi
> Spitale
> Centre comerciale
> Cinematografe și teatre
> Muzee
> Clădiri publice
> Clădiri de birouri
> Hoteluri

Conformitate cu standardele

EM  EN 50171

Gama EMergency CPSS a fost proiectată 
pentru a răspunde cerinţelor dvs. în ceea ce 
priveşte alimentarea cu energie a sistemului 
dvs. de siguranţă.
Toate produsele noastre EMergency sunt 
conforme cu standardul EN 50171. 

Produsele EMergency CPSS sunt destinate 
a asigura alimentarea cu energie a iluminatului 
de evacuare de urgenţă în cazul defectării 
alimentării de la reţea.
În funcţie de legislaţia locală, pot fi potrivite 
pentru alimentarea altor echipamente 
esenţiale pentru siguranţă, cum ar fi:
 • Circuite electrice ale instalaţiilor de stingere 
automată a incendiilor.

 • Sisteme de alarmare şi instalaţii de 
semnalizare de siguranţă.

 • Echipamente de extragere a fumului.
 • Sisteme de detecţie a monoxidului 
de carbon.

 • Instalaţii de siguranţă speciale pentru clădiri 
specifice, de exemplu zone cu risc ridicat.

Gama largă este potrivită pentru toate solicitările 
standard. Pentru solicitări non-standard, echipa 
noastră de experţi vă stă la dispoziţie pentru 
a adapta produsele la cerinţele dvs.
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MODULYS

MASTERYS

MASTERYS/DELPHYS

EMergency CPSS
Alimentare securizată cu energie a sistemelor de urgenţă

de la 3 la 200 kVA

Date tehnice

Caracteristici standard

 • Dulap metalic IP20 conform cu EN60598-1.
 • Încărcarea bateriei: 80% în 12 ore.
 • Protecţia bateriilor împotriva defectelor 
cauzate de inversarea polarităţii.

 • Protecţia bateriilor împotriva descărcării 
profunde.

 • Baterii cu o durată lungă de viaţă, estimată 
la 10 ani.

 • Proiectate a rezista la 120% din încărcarea 
nominală pe durata întregii autonomii.

 • Contacte de releu libere de potenţial şi 
monitorizare specifice pentru sistemul 
EMergency.

Opţiuni

 • Transformator încorporat în dulapul UPS 
(contactaţi-ne pentru informaţii suplimentare).

 • Conexiune la un sistem de împământare IT 
în aval.

 • Mod Eco pentru a ajunge până la 98% din 
randament.

 • Alte tipuri de baterii disponibile.

MODULYS MASTERYS DELPHYS

Sn [kVA] 3 4.5 6 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200
Pn [kW] 2.1 3.2 4.2 9 13.5 18 27 36 54 72 90 108 144 180
Pn conform EN 50171 [kW] 1.8 2.6 3.5 7.5 11.3 15 22.5 30 45 60 75 90 120 150

Intrare / ieşire 1/1 1/1 1/1 3/1 
3/3

3/1
3/3

3/1
3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3

INTRARE
Tensiune nominală 230 V (1 fază + N) 400 V (3 faze + N) 400 V 3 faze
Toleranţa tensiunii(1) ± 20 % 240 V la 480 V(1)

Frecvenţa nominală 50 - 60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 10 %
Factor de putere / THDI > 0.98 % / < 6 % > 0.99 / < 3 % 0.99 / < 3 %

IEŞIRE
Tensiune nominală 230 V (1 fază + N) 230 V (1 fază + N) - 400 V (3 faze + N) 400 V
Toleranţa tensiunii ± 3 % sarcină statică ±1% sarcină dinamică în conformitate cu VFI-SS-111
Frecvenţa nominală 50 - 60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 0.1% ± 2 % (configurabilă de la 1 % la 8 %)

UPS proiectat pentru suprasarcină @ Pn 110% pentru 5 minute,  
130% pentru 5 secunde 125% pentru 10 minute, 150% pentru 1 minut 110% pentru 10 minute,  

135% pentru 1 minut
Factor de vârf 3:1

CABINET UPS

Dimensiuni (l x A x H) (mm) 444x795x1000 444x795x1400 700x800x1930 700x800x1930

Greutatea maximă 
(kg)

Baterie încorporată 220 275 380 515 - - - - - - - - - -
Fără baterie - - - 120 124 127 138 158 201 211 410 430 480 500

Grad de protecţie IP 20 (EN 50171)
Nivel acustic (dBA) 1m (ISO 3756) < 52 < 62 < 65 < 68

BATERIE

Tip VRLA cu o durată de viaţă estimată de 10 ani
Autonomie standard la sfârşitul duratei 
de viaţă a bateriei 60/90/120 min (1)

Capacitate de încărcare 80 % din capacitate în 12h
Baterie încorporată 
cu autonomie max. 
(min)(1)

Sarcină 25% 300 250 300 280
Baterie externă

Sarcină 100% 100 100 100 60

STANDARDE
CPSS EN 50171
Siguranţă IEC/EN 62040-1
EMC IEC/EN 62040-2
Performanţă IEC/EN 62040-3
Declaraţie de conformitate a produsului CE

(1) În anumite condiţii
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ie De ce este util a avea energie de rezervă?

Blocul de stocare a energiei din cadrul unui sistem UPS este un element principal, 
deoarece rolul său este de a oferi sarcinii energie imediat ce sursa principală de 
alimentare cu energie electrică este indisponibilă. 
Alegerea şi dimensionarea sistemului de stocare a energiei se bazează pe diferiţi factori 
cum ar fi caracteristicile sarcinii, calitatea reţelei de alimentare cu energie electrică, 
infrastructura electrică în care este instalat UPS-ul şi caracteristicile de mediu ale încăperii 
tehnice. La soluţiile cu UPS-uri stocarea energiei se utilizează din două motive principale:

Putere şi energie
Atunci când sursa principală de alimentare cu 
energie electrică nu este disponibilă, sistemul 
de stocare asigură UPS-ului energia necesară. 
Acest lucru poate avea loc în două moduri, 
în funcţie de specificul aplicaţiei:
 • Aplicaţii de tipul „putere” - UPS-ul trebuie să 
furnizeze o putere mare pentru o perioadă 
mică de timp, de exemplu aplicaţii de 
alimentare pe durata comutării sau la care 
sursa principală de alimentare este afectată 
de micro întreruperi. Sistemele de stocare 
energie optimizate pentru aplicaţii de tipul 
„putere” pot fi descărcate la putere mare, 
reîncărcate foarte rapid şi în general se 
comportă foarte bine în condiţii de funcţionare 
ciclică (încărcare/descărcare frecventă).

 • Aplicaţii de tipul „energie” - UPS-ul trebuie 
furnizeze alimentare pentru o perioadă 
extinsă de timp, de exemplu atunci 
când sursa de alimentare principală este 
indisponibilă pentru mai mult de un minut.

Dimensionarea şi costul total 
de exploatare
Trebuie ţinut cont de diferiţi factori atunci când 
se alege un sistem de stocare a energiei, 
pentru a optimiza costul total de exploatare şi 
a obţine cea mai bună soluţie tehnică. Factorii 
de diferenţiere de care trebuie ţinut cont la 
tehnologiile de stocare de rezervă includ:
 • Costuri de achiziţie versus buget
 • Dimensiuni şi greutate
 • Durata de viaţă estimată a echipamentului şi 
numărul de cicluri de încărcare/descărcare

 • Condiţii de mediu
 • Caracteristicile reţelei de alimentare 
(frecvenţa/durata indisponibilităţii etc.)

 • Siguranţa care trebuie garantată în 
camera tehnică

 • Cerinţe privind întreţinerea

Calitatea energiei electrice Alimentare pe durata comutării

Energie şi putere de rezervă

Calitatea energiei electrice: pentru a sprijini 
sistemul UPS atunci când valorile reţelei de 
alimentare ies din gama valorilor maxime 
acceptabile pentru UPS, pe durata în care reţeaua 
de alimentare nu este disponibilă sau până când 
sarcina este oprită într-un mod controlat.

Alimentare pe durata comutării: pentru 
a da timp sistemului din amonte de UPS să 
comute între reţeaua de alimentare şi sistemul 
de alimentare de rezervă, acesta fiind în 
majoritatea cazurilor un generator. 
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Sarcină

Baterii
Acestea sunt dispozitive electrochimice care 
stochează energie chimic şi o convertesc în 
electricitate.
Utilizarea lor la sisteme UPS implică mai multe 
baterii conectate în serie (şir), pentru a atinge 
tensiunea de curent continuu solicitată de 
UPS. Șirurile sunt adesea conectate în paralel 
pentru a mări timpul de funcţionare în cazul 
unei pene de reţea şi/sau pentru redundanţă.
Bateriile pot fi instalate în interiorul UPS-ului 
(în mod normal pentru sisteme UPS mici) sau 
asamblate în cabinete externe sau pe rafturi. 
Bateriile disponibile pentru utilizarea la sisteme 
UPS includ:
 • Baterii VRLA cu durată de viaţă normală/
lungă cu carcase rezistente la foc.

 • Baterii cu plumb deschise, cu durată lungă 
de viaţă şi carcase rezistente la foc

 • Baterii nichel-cadmiu (NiCd) cu durată lungă 
de viaţă pentru aplicaţii speciale

 • Baterii litiu-ion (Li-ion) cu monitorizare 
integrată şi sistem de egalizare.

Baterii nichel-cadmiu
Tehnologia NiCd utilizează electrolit lichid 
alcalin şi este extrem de robustă şi fiabilă. 
Aceste baterii sunt destinate a funcţiona în 
condiţii de mediu dificile şi să facă faţă la 
cicluri de funcţionare solicitante (încărcare/
descărcare frecventă), fiind instalate de obicei 
în încăperi dedicate pe rafturi, ceea ce permite 
completarea cu electrolit. 
Deoarece cadmiul este toxic, utilizarea acestui 
tip de baterie este limitată. În plus, necesitatea 
ciclurilor de descărcare completă periodică 
restricţionează numărul de aplicaţii posibile cu 
sisteme UPS.

Baterii VRLA
Bateriile VRLA (Valve Regulated Lead Acid - 
baterii Plumb-Acid cu supapă de reglaj) sunt 
baterii cu plumb cu carcasă etanşă şi supapă 
de siguranţă, pentru eliberarea gazului în 
exces în cazul unei suprapresiuni interne.
Dezvoltarea lor a avut ca scop limitarea 
emisiilor de hidrogen în atmosferă şi evitarea 
utilizării de electrolit lichid. Electrolitul lichid 
este înlocuit cu electrolit gel (tehnologie GEL) 
sau este absorbit în interiorul separatoarelor 
(tehnologie AGM), pentru a preveni scurgerea 
acidului.
Bateriile etanşe nu permit adăugarea de apă la 
electrolit, de aceea evaporarea apei conţinută 
în electrolit, de exemplu datorită temperaturilor 
ridicate din încăpere sau încălzirii interne, 
ca rezultat al ciclurilor de încărcare/
descărcare, reduc durata de viaţă a acestora.

Baterii cu plumb deschise
Aceste baterii sunt fabricate cu electrozi pe 
bază de plumb scufundaţi într-un electrolit 
lichid alcătuit din apă şi acid sulfuric. Au 
o durată de viaţă estimată de 15-20 de ani şi 
statistic sunt extrem de fiabile cel puţin până 
la jumătate din durata lor de viaţă. Ulterior, 
poate apărea un scurt-circuit al celulei, 
cauzând o reducere uşoară a timpului de 
funcţionare, dar acest lucru nu cauzează 
o situaţie critică. Utilizarea unui electrolit lichid 
are unele dezavantaje, cum ar fi instalarea 
pe rafturi în loc de cabinete pentru a permite 
umplerea cu electrolit şi inspecţiile periodice şi 
necesită o încăpere dedicată ventilată în mod 
corespunzător din motive de siguranţă. 

Baterii litiu-ion
Recent introdusă la baterii pentru aplicaţii 
UPS, tehnologia litiu-ion diferă în mod 
clar de bateriile convenţionale cu plumb 
şi nichel-cadmiu. Cele mai semnificative 
caracteristici includ reducerea considerabilă 
a greutăţii şi spaţiului pe podea pentru acelaşi 
timp de funcţionare, posibilitatea de a le 
reîncărca rapid şi durata lor de viaţă ciclică şi 
calendaristică lungă. 
Totuşi, istoricul lor relativ scurt în aplicaţii de 
mare putere, precum şi nevoia de a introduce 
monitorizarea şi egalizarea electronică 
în baterii (ceea ce măreşte costul iniţial), 
încă frânează utilizarea lor pe scară largă.

Sisteme de stocare cu baterii
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0 25 50
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ie De ce este util a avea energie de rezervă?

Blocul de stocare a energiei din cadrul unui sistem UPS este un element principal, 
deoarece rolul său este de a oferi sarcinii energie imediat ce sursa principală de 
alimentare cu energie electrică este indisponibilă. 
Alegerea şi dimensionarea sistemului de stocare a energiei se bazează pe diferiţi factori 
cum ar fi caracteristicile sarcinii, calitatea reţelei de alimentare cu energie electrică, 
infrastructura electrică în care este instalat UPS-ul şi caracteristicile de mediu ale încăperii 
tehnice. La soluţiile cu UPS-uri stocarea energiei se utilizează din două motive principale:

Putere şi energie
Atunci când sursa principală de alimentare cu 
energie electrică nu este disponibilă, sistemul 
de stocare asigură UPS-ului energia necesară. 
Acest lucru poate avea loc în două moduri, 
în funcţie de specificul aplicaţiei:
 • Aplicaţii de tipul „putere” - UPS-ul trebuie să 
furnizeze o putere mare pentru o perioadă 
mică de timp, de exemplu aplicaţii de 
alimentare pe durata comutării sau la care 
sursa principală de alimentare este afectată 
de micro întreruperi. Sistemele de stocare 
energie optimizate pentru aplicaţii de tipul 
„putere” pot fi descărcate la putere mare, 
reîncărcate foarte rapid şi în general se 
comportă foarte bine în condiţii de funcţionare 
ciclică (încărcare/descărcare frecventă).

 • Aplicaţii de tipul „energie” - UPS-ul trebuie 
furnizeze alimentare pentru o perioadă 
extinsă de timp, de exemplu atunci 
când sursa de alimentare principală este 
indisponibilă pentru mai mult de un minut.

Dimensionarea şi costul total 
de exploatare
Trebuie ţinut cont de diferiţi factori atunci când 
se alege un sistem de stocare a energiei, 
pentru a optimiza costul total de exploatare şi 
a obţine cea mai bună soluţie tehnică. Factorii 
de diferenţiere de care trebuie ţinut cont la 
tehnologiile de stocare de rezervă includ:
 • Costuri de achiziţie versus buget
 • Dimensiuni şi greutate
 • Durata de viaţă estimată a echipamentului şi 
numărul de cicluri de încărcare/descărcare

 • Condiţii de mediu
 • Caracteristicile reţelei de alimentare 
(frecvenţa/durata indisponibilităţii etc.)

 • Siguranţa care trebuie garantată în 
camera tehnică

 • Cerinţe privind întreţinerea

Calitatea energiei electrice Alimentare pe durata comutării

Energie şi putere de rezervă

Calitatea energiei electrice: pentru a sprijini 
sistemul UPS atunci când valorile reţelei de 
alimentare ies din gama valorilor maxime 
acceptabile pentru UPS, pe durata în care reţeaua 
de alimentare nu este disponibilă sau până când 
sarcina este oprită într-un mod controlat.

Alimentare pe durata comutării: pentru 
a da timp sistemului din amonte de UPS să 
comute între reţeaua de alimentare şi sistemul 
de alimentare de rezervă, acesta fiind în 
majoritatea cazurilor un generator. 
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Sarcină

Baterii
Acestea sunt dispozitive electrochimice care 
stochează energie chimic şi o convertesc în 
electricitate.
Utilizarea lor la sisteme UPS implică mai multe 
baterii conectate în serie (şir), pentru a atinge 
tensiunea de curent continuu solicitată de 
UPS. Șirurile sunt adesea conectate în paralel 
pentru a mări timpul de funcţionare în cazul 
unei pene de reţea şi/sau pentru redundanţă.
Bateriile pot fi instalate în interiorul UPS-ului 
(în mod normal pentru sisteme UPS mici) sau 
asamblate în cabinete externe sau pe rafturi. 
Bateriile disponibile pentru utilizarea la sisteme 
UPS includ:
 • Baterii VRLA cu durată de viaţă normală/
lungă cu carcase rezistente la foc.

 • Baterii cu plumb deschise, cu durată lungă 
de viaţă şi carcase rezistente la foc

 • Baterii nichel-cadmiu (NiCd) cu durată lungă 
de viaţă pentru aplicaţii speciale

 • Baterii litiu-ion (Li-ion) cu monitorizare 
integrată şi sistem de egalizare.

Baterii nichel-cadmiu
Tehnologia NiCd utilizează electrolit lichid 
alcalin şi este extrem de robustă şi fiabilă. 
Aceste baterii sunt destinate a funcţiona în 
condiţii de mediu dificile şi să facă faţă la 
cicluri de funcţionare solicitante (încărcare/
descărcare frecventă), fiind instalate de obicei 
în încăperi dedicate pe rafturi, ceea ce permite 
completarea cu electrolit. 
Deoarece cadmiul este toxic, utilizarea acestui 
tip de baterie este limitată. În plus, necesitatea 
ciclurilor de descărcare completă periodică 
restricţionează numărul de aplicaţii posibile cu 
sisteme UPS.

Baterii VRLA
Bateriile VRLA (Valve Regulated Lead Acid - 
baterii Plumb-Acid cu supapă de reglaj) sunt 
baterii cu plumb cu carcasă etanşă şi supapă 
de siguranţă, pentru eliberarea gazului în 
exces în cazul unei suprapresiuni interne.
Dezvoltarea lor a avut ca scop limitarea 
emisiilor de hidrogen în atmosferă şi evitarea 
utilizării de electrolit lichid. Electrolitul lichid 
este înlocuit cu electrolit gel (tehnologie GEL) 
sau este absorbit în interiorul separatoarelor 
(tehnologie AGM), pentru a preveni scurgerea 
acidului.
Bateriile etanşe nu permit adăugarea de apă la 
electrolit, de aceea evaporarea apei conţinută 
în electrolit, de exemplu datorită temperaturilor 
ridicate din încăpere sau încălzirii interne, 
ca rezultat al ciclurilor de încărcare/
descărcare, reduc durata de viaţă a acestora.

Baterii cu plumb deschise
Aceste baterii sunt fabricate cu electrozi pe 
bază de plumb scufundaţi într-un electrolit 
lichid alcătuit din apă şi acid sulfuric. Au 
o durată de viaţă estimată de 15-20 de ani şi 
statistic sunt extrem de fiabile cel puţin până 
la jumătate din durata lor de viaţă. Ulterior, 
poate apărea un scurt-circuit al celulei, 
cauzând o reducere uşoară a timpului de 
funcţionare, dar acest lucru nu cauzează 
o situaţie critică. Utilizarea unui electrolit lichid 
are unele dezavantaje, cum ar fi instalarea 
pe rafturi în loc de cabinete pentru a permite 
umplerea cu electrolit şi inspecţiile periodice şi 
necesită o încăpere dedicată ventilată în mod 
corespunzător din motive de siguranţă. 

Baterii litiu-ion
Recent introdusă la baterii pentru aplicaţii 
UPS, tehnologia litiu-ion diferă în mod 
clar de bateriile convenţionale cu plumb 
şi nichel-cadmiu. Cele mai semnificative 
caracteristici includ reducerea considerabilă 
a greutăţii şi spaţiului pe podea pentru acelaşi 
timp de funcţionare, posibilitatea de a le 
reîncărca rapid şi durata lor de viaţă ciclică şi 
calendaristică lungă. 
Totuşi, istoricul lor relativ scurt în aplicaţii de 
mare putere, precum şi nevoia de a introduce 
monitorizarea şi egalizarea electronică 
în baterii (ceea ce măreşte costul iniţial), 
încă frânează utilizarea lor pe scară largă.

Sisteme de stocare cu baterii
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Protecţie totală pe durata 
întreruperilor
 •  Proiectate pentru a satisface şi respecta 
standardele de protecţie şi securitate 
(EN 50272-2 şi EN 62040-1).

 •  Dimensionare corectă a dispozitivului de 
protecţie, în conformitate cu valoarea 
puterii necesare.

 •  Cabinet robust.
 •  Baterii cu durată de viaţă normală şi lungă.
 • Compatibile cu diferite mărci de baterii.
 • Securitatea chimică înseamnă rafturi 
protejate împotriva coroziunii cu H2SO4, care 
poate cauza riscuri de electrocutare şi scurt-
circuit (incendiu).

 • Proiectate în conformitate cu modelul 
UPS specific pentru conectare uşoară, 
curent de reîncărcare corect şi clasificare 
corespunzătoare a descărcării pentru 
a optimiza durata de viaţă a bateriei.

 • Cabinete modulare cu baterii de tipul 
“hot-swap” cu protecţie a şirurilor şi 
deconectare a şirurilor individuale.

Instalare şi mentenanţă uşoare
 •  Protecţie cu comutator/întrerupător frontal.
 •  Conexiuni de intrare/ieşire frontale.
 •  Înlocuire uşoară a bateriilor.
 • Adaptate pentru utilizare de cabluri rigide şi 
montare presetupe pentru cabluri.

 •  Posibilitate de comandă prin contact 
a bobinei de declanşare (la cerere).

 •  Înălţime aliniată cu cea a UPS-ului.

Protecţia bateriilor este esenţială 
pentru siguranţă. Noi efectuăm teste în 
laboratoarele noastre în condiţii anormale 
(de exemplu scurt-circuit), pentru a 
garanta siguranţa maximă a instalaţiei.
Pentru că bateriile pot cauza incendiu în 
cazul în care protecţia nu este adecvată, 
noi testăm toate protecţiile bateriilor în 
condiţii reale de funcţionare.
 •  Comutator/întrerupător cu siguranţă fuzibilă 
 • Întreruptor magneto-termic

Dispozitivele de protecţie sunt 
dimensionate în conformitate cu UPS-ul şi 
curentul de scurt-circuit al bateriei.

Gradul de protecţie standard IP20 (conform IEC 60529)
Gradul de protecţie opţional IP32(1)

Temperatura de funcţionare 0÷40 °C (+15 ÷ +25 °C recomandat pentru durată de viaţă lungă a bateriei(1))
Temperatura ambiantă de păstrare şi de transport -5 °C ÷ +40 °C max (recomandat: 25 °C)
Umiditatea relativă (fără condensare) până la 95%
Conformitatea cu standarde EN 50272-2, EN 62040-1
Declaraţie de conformitate a produsului CE

(1) La cerere sunt disponibile versiuni cu un grad mai mare de protecţie şi versiuni cu o gamă mai largă de temperaturi 
de funcţionare.

Vă rugăm contactaţi SOCOMEC pentru mărci anume de baterii şi soluţii personalizate.

Date tehnice

Coordonarea protecţiei electrice pentru siguranţa dumneavoastră

Cabinete de baterii
Valoarea timpului dvs. de back-up
de la 10 la 900 kVA

Pagini complementare

> MASTERYS BC
> DELPHYS BC
> MASTERYS GP
> DELPHYS GP
> DELPHYS XTEND GP
> MODULYS GP
> MOLDULYS RM GP
> MASTERYS IP+
> DELPHYS MP Elite
> DELPHYS MX
> CPSS Emergency

Cabinete cu baterii 
Valoarea timpului dvs. de back-up

de la 10 la 900 kVA

Dimensiuni

14
00

600 840

19
20

810 865 890600

19
90

19
90

810 890

19
90

810 950

Cabinet de baterii Masterys format mic Cabinet de baterii Masterys şi Delphys Cabinet modular cu baterii de tipul „hot-swap” -
capacitate mică

Cabinet modular cu baterii de tipul „hot-swap” -
capacitate medie

Cabinet modular cu baterii -
capacitate mare

Rack de baterii
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Protecţie totală pe durata 
întreruperilor
 •  Proiectate pentru a satisface şi respecta 
standardele de protecţie şi securitate 
(EN 50272-2 şi EN 62040-1).

 •  Dimensionare corectă a dispozitivului de 
protecţie, în conformitate cu valoarea 
puterii necesare.

 •  Cabinet robust.
 •  Baterii cu durată de viaţă normală şi lungă.
 • Compatibile cu diferite mărci de baterii.
 • Securitatea chimică înseamnă rafturi 
protejate împotriva coroziunii cu H2SO4, care 
poate cauza riscuri de electrocutare şi scurt-
circuit (incendiu).

 • Proiectate în conformitate cu modelul 
UPS specific pentru conectare uşoară, 
curent de reîncărcare corect şi clasificare 
corespunzătoare a descărcării pentru 
a optimiza durata de viaţă a bateriei.

 • Cabinete modulare cu baterii de tipul 
“hot-swap” cu protecţie a şirurilor şi 
deconectare a şirurilor individuale.

Instalare şi mentenanţă uşoare
 •  Protecţie cu comutator/întrerupător frontal.
 •  Conexiuni de intrare/ieşire frontale.
 •  Înlocuire uşoară a bateriilor.
 • Adaptate pentru utilizare de cabluri rigide şi 
montare presetupe pentru cabluri.

 •  Posibilitate de comandă prin contact 
a bobinei de declanşare (la cerere).

 •  Înălţime aliniată cu cea a UPS-ului.

Protecţia bateriilor este esenţială 
pentru siguranţă. Noi efectuăm teste în 
laboratoarele noastre în condiţii anormale 
(de exemplu scurt-circuit), pentru a 
garanta siguranţa maximă a instalaţiei.
Pentru că bateriile pot cauza incendiu în 
cazul în care protecţia nu este adecvată, 
noi testăm toate protecţiile bateriilor în 
condiţii reale de funcţionare.
 •  Comutator/întrerupător cu siguranţă fuzibilă 
 • Întreruptor magneto-termic

Dispozitivele de protecţie sunt 
dimensionate în conformitate cu UPS-ul şi 
curentul de scurt-circuit al bateriei.

Gradul de protecţie standard IP20 (conform IEC 60529)
Gradul de protecţie opţional IP32(1)

Temperatura de funcţionare 0÷40 °C (+15 ÷ +25 °C recomandat pentru durată de viaţă lungă a bateriei(1))
Temperatura ambiantă de păstrare şi de transport -5 °C ÷ +40 °C max (recomandat: 25 °C)
Umiditatea relativă (fără condensare) până la 95%
Conformitatea cu standarde EN 50272-2, EN 62040-1
Declaraţie de conformitate a produsului CE

(1) La cerere sunt disponibile versiuni cu un grad mai mare de protecţie şi versiuni cu o gamă mai largă de temperaturi 
de funcţionare.

Vă rugăm contactaţi SOCOMEC pentru mărci anume de baterii şi soluţii personalizate.

Date tehnice

Coordonarea protecţiei electrice pentru siguranţa dumneavoastră

Cabinete de baterii
Valoarea timpului dvs. de back-up
de la 10 la 900 kVA

Pagini complementare

> MASTERYS BC
> DELPHYS BC
> MASTERYS GP
> DELPHYS GP
> DELPHYS XTEND GP
> MODULYS GP
> MOLDULYS RM GP
> MASTERYS IP+
> DELPHYS MP Elite
> DELPHYS MX
> CPSS Emergency

Cabinete cu baterii 
Valoarea timpului dvs. de back-up

de la 10 la 900 kVA

Dimensiuni

14
00

600 840

19
20

810 865 890600

19
90

19
90

810 890

19
90

810 950

Cabinet de baterii Masterys format mic Cabinet de baterii Masterys şi Delphys Cabinet modular cu baterii de tipul „hot-swap” -
capacitate mică

Cabinet modular cu baterii de tipul „hot-swap” -
capacitate medie

Cabinet modular cu baterii -
capacitate mare

Rack de baterii
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Bateriile reprezintă cea mai uzuală soluţie pentru a asigura alimentarea cu energie de rezervă în 
cazul unei soluţii UPS, dar, în acelaşi timp, reprezintă cea mai slabă verigă din sistem şi cauza 
principală a întreruperilor de alimentare.
SOCOMEC propune sisteme de stocare energie şi UPS cu supercondensatoare şi 
condensatoare Litiu-Ion, acestea fiind soluţii inovatoare de stocare a energiei ce oferă alimentare 
securizată fiabilă pentru protejarea sarcinilor critice la întreruperile neplanificate ale sistemului.

Continuitatea alimentării cu energie reprezintă 
o funcţie vitală pentru fiecare aplicaţie critică. 
Disponibilitatea unei surse de alimentare cu 
energie de calitate este asigurată de un sistem 
UPS, în timp ce energia de urgenţă care 
trebuie furnizată pe durata unei întreruperi a 
alimentării este stocată cu ajutorul bateriilor cu 
plumb şi acid.
Atunci când alimentarea cu energie se 
întrerupe, UPS-ul îşi extrage energia din baterii 
până când generatoarele aflate în aşteptare 
pot să pornească şi să se sincronizeze.
Dacă bateriile cu plumb şi acid reprezintă 
soluţia energetică cea mai rentabilă, ele sunt de 
asemenea nefiabile şi sensibile la temperatură, 
cauzând defecţiuni neaşteptate ce duc la 
nefuncţionări legate de întreruperea alimentării 
cu energie. Bateriile cu plumb şi acid necesită 
de asemenea cicluri de reîncărcare lungi, 
mentenanţă periodică şi monitorizare constantă 
pentru a le asigura disponibilitatea şi pentru a le 
extinde ciclul de viaţă.

Energie electrică de rezervă 
fiabilă
Ca răspuns la preocupările privind 
fiabilitatea şi limitările bateriilor cu 
plumb şi acid, şi a impactului lor asupra 
mediului, SOCOMEC a dezvoltat sisteme 
energetice cu condensatoare Litiu-Ion şi 
supercondensatoare, precum şi soluţii 
ecologice inovatoare de stocare a energiei 
asociate UPS-urilor, specifice pentru:
 • Aplicaţii care necesită o autonomie de la 
câteva secunde până la câteva minute.

 • Procese sensibile la micro întreruperi 
frecvente.

 • Aplicaţii care funcţionează în medii critice, în 
care substanţele periculoase sunt interzise.

 • Aplicaţii în condiţii de mediu severe.

Stocarea energiei tip “Power Storage”
Supercondensatoare şi condensatoare litiu-ion

A
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I_
04

3_
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A

Soluţie de stocare Densitatea de energie Densitatea de putere Ciclu de viaţă Timp de descărcare Timp de reîncărcare

Baterie Medie/mare Scăzut Scurt/mediu Lent/mediu Lent/mediu

Condensator litiu-ion Scăzut Foarte mare Extrem de lung Extrem de rapid Extrem de rapid

Supercondensator Extrem de mică Ridicată Foarte lung Foarte rapid Foarte rapid

Modul condensator litiu-ion Celule de condensator litiu-ion

Stocarea energiei tip “Power Storage”  
Supercondensatoare şi condensatoare litiu-ionStocarea energiei tip “Power Storage”

Supercondensatoare şi condensatoare litiu-ion

Caracteristicile celulei LIC

>  3300 F
> 2,2 la 3. 8 V
> Fără instabilitate termică
>  Rezistenţă serie echivalentă 

a 0,7 mΩ
>  Milioane de cicluri fără reducerea 

semnificativă a valorilor nominale

Principiul de funcţionare 
a condensatoarelor litiu-ion

Li

Ieşire

Carbon 
dopat cu litiu

Electrolit Carbon 
activat

+

Li+

Li+

Li+

>  Carbonul activ este un catod 
de condensator

>  Anodul de carbon dopat cu 
Li este un anod de baterie, 
care suferă o dopare cu Li 
pe durata încărcării şi de 
reducere a dopării pe durata 
descărcării

>  Construcţia hibridă creează 
un condensator care oferă 
cele mai bune caracteristici 
de performanţă ale bateriilor 
şi condensatoarelor
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Condensatoare litiu-ion

Supercondensatoare

Disponibilitate maximă
 • Reîncărcare ultra rapidă.
 • Permit scalabilitatea pentru capacitate sau 
redundanţă.

 • Fără restricţii legate de utilizarea bateriilor 
tradiţionale. 

 • Fără riscuri în ceea ce priveşte mentenanţa.
 • Fără riscuri de incendiu.

Soluţie rentabilă
 • Densitate a puterii extrem de ridicată.
 • Amprentă la sol redusă.
 • Durată de funcţionare mai mare de 15 ani.
 • Întreţinere uşoară şi minimă.
 • Compatibilitate completă cu toate unităţile 
SOCOMEC UPS.

Fiabilitate maximă
 • Performanţele nu sunt afectate de condiţii 
de funcţionare critice.

 • Fără îmbătrânire datorită procesului frecvent 
de micro întreruperi.

 • Gamă largă de temperaturi de funcţionare 
(-10 °C la +70 °C). 

 • Monitorizare internă de la o celulă la alta.

Sustenabilitate ridicată
 • Fără materiale toxice.
 • Materiale conforme cu REACH/RoHS.
 • Proiectate, dezvoltate şi produse de 
SOCOMEC în parteneriat cu JSR, lider 
japonez al inovaţiei în domeniul materialelor.

 • Supercondensatorul reprezintă o evoluţie 
a condensatorului tradiţional, care 
poate stoca de sute de ori energia unui 
condensator tradiţional datorită unei 
zone cu o suprafaţă foarte mare de 
carbon activ. Socomec propune soluţii 
cu supercondensatoare în gama sa de 
putere medie, pentru a asigura alimentarea 
pe durata comutării sau pentru reţele de 
alimentare cu micro întreruperi frecvente.

 • În funcţie de autonomia solicitată, 
supercondensatorul poate fi montat în 
interiorul UPS-ului sau într-un cabinet extern 
de baterii.

MODULARITATE ORIZONTALĂ
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Caracteristicile 
supercondensatoarelor

> 350 F
> 2,7 V
> Fără instabilitate termică
>  Rezistenţă serie echivalentă 

3,2 mΩ 
>  500.000 de cicluri fără 

reducerea semnificativă a 
valorilor nominale
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Bateriile reprezintă cea mai uzuală soluţie pentru a asigura alimentarea cu energie de rezervă în 
cazul unei soluţii UPS, dar, în acelaşi timp, reprezintă cea mai slabă verigă din sistem şi cauza 
principală a întreruperilor de alimentare.
SOCOMEC propune sisteme de stocare energie şi UPS cu supercondensatoare şi 
condensatoare Litiu-Ion, acestea fiind soluţii inovatoare de stocare a energiei ce oferă alimentare 
securizată fiabilă pentru protejarea sarcinilor critice la întreruperile neplanificate ale sistemului.

Continuitatea alimentării cu energie reprezintă 
o funcţie vitală pentru fiecare aplicaţie critică. 
Disponibilitatea unei surse de alimentare cu 
energie de calitate este asigurată de un sistem 
UPS, în timp ce energia de urgenţă care 
trebuie furnizată pe durata unei întreruperi a 
alimentării este stocată cu ajutorul bateriilor cu 
plumb şi acid.
Atunci când alimentarea cu energie se 
întrerupe, UPS-ul îşi extrage energia din baterii 
până când generatoarele aflate în aşteptare 
pot să pornească şi să se sincronizeze.
Dacă bateriile cu plumb şi acid reprezintă 
soluţia energetică cea mai rentabilă, ele sunt de 
asemenea nefiabile şi sensibile la temperatură, 
cauzând defecţiuni neaşteptate ce duc la 
nefuncţionări legate de întreruperea alimentării 
cu energie. Bateriile cu plumb şi acid necesită 
de asemenea cicluri de reîncărcare lungi, 
mentenanţă periodică şi monitorizare constantă 
pentru a le asigura disponibilitatea şi pentru a le 
extinde ciclul de viaţă.

Energie electrică de rezervă 
fiabilă
Ca răspuns la preocupările privind 
fiabilitatea şi limitările bateriilor cu 
plumb şi acid, şi a impactului lor asupra 
mediului, SOCOMEC a dezvoltat sisteme 
energetice cu condensatoare Litiu-Ion şi 
supercondensatoare, precum şi soluţii 
ecologice inovatoare de stocare a energiei 
asociate UPS-urilor, specifice pentru:
 • Aplicaţii care necesită o autonomie de la 
câteva secunde până la câteva minute.

 • Procese sensibile la micro întreruperi 
frecvente.

 • Aplicaţii care funcţionează în medii critice, în 
care substanţele periculoase sunt interzise.

 • Aplicaţii în condiţii de mediu severe.

Stocarea energiei tip “Power Storage”
Supercondensatoare şi condensatoare litiu-ion
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Soluţie de stocare Densitatea de energie Densitatea de putere Ciclu de viaţă Timp de descărcare Timp de reîncărcare

Baterie Medie/mare Scăzut Scurt/mediu Lent/mediu Lent/mediu

Condensator litiu-ion Scăzut Foarte mare Extrem de lung Extrem de rapid Extrem de rapid

Supercondensator Extrem de mică Ridicată Foarte lung Foarte rapid Foarte rapid

Modul condensator litiu-ion Celule de condensator litiu-ion

Stocarea energiei tip “Power Storage”  
Supercondensatoare şi condensatoare litiu-ionStocarea energiei tip “Power Storage”

Supercondensatoare şi condensatoare litiu-ion

Caracteristicile celulei LIC

>  3300 F
> 2,2 la 3. 8 V
> Fără instabilitate termică
>  Rezistenţă serie echivalentă 

a 0,7 mΩ
>  Milioane de cicluri fără reducerea 

semnificativă a valorilor nominale

Principiul de funcţionare 
a condensatoarelor litiu-ion

Li

Ieşire

Carbon 
dopat cu litiu

Electrolit Carbon 
activat

+

Li+

Li+

Li+

>  Carbonul activ este un catod 
de condensator

>  Anodul de carbon dopat cu 
Li este un anod de baterie, 
care suferă o dopare cu Li 
pe durata încărcării şi de 
reducere a dopării pe durata 
descărcării

>  Construcţia hibridă creează 
un condensator care oferă 
cele mai bune caracteristici 
de performanţă ale bateriilor 
şi condensatoarelor
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Condensatoare litiu-ion

Supercondensatoare

Disponibilitate maximă
 • Reîncărcare ultra rapidă.
 • Permit scalabilitatea pentru capacitate sau 
redundanţă.

 • Fără restricţii legate de utilizarea bateriilor 
tradiţionale. 

 • Fără riscuri în ceea ce priveşte mentenanţa.
 • Fără riscuri de incendiu.

Soluţie rentabilă
 • Densitate a puterii extrem de ridicată.
 • Amprentă la sol redusă.
 • Durată de funcţionare mai mare de 15 ani.
 • Întreţinere uşoară şi minimă.
 • Compatibilitate completă cu toate unităţile 
SOCOMEC UPS.

Fiabilitate maximă
 • Performanţele nu sunt afectate de condiţii 
de funcţionare critice.

 • Fără îmbătrânire datorită procesului frecvent 
de micro întreruperi.

 • Gamă largă de temperaturi de funcţionare 
(-10 °C la +70 °C). 

 • Monitorizare internă de la o celulă la alta.

Sustenabilitate ridicată
 • Fără materiale toxice.
 • Materiale conforme cu REACH/RoHS.
 • Proiectate, dezvoltate şi produse de 
SOCOMEC în parteneriat cu JSR, lider 
japonez al inovaţiei în domeniul materialelor.

 • Supercondensatorul reprezintă o evoluţie 
a condensatorului tradiţional, care 
poate stoca de sute de ori energia unui 
condensator tradiţional datorită unei 
zone cu o suprafaţă foarte mare de 
carbon activ. Socomec propune soluţii 
cu supercondensatoare în gama sa de 
putere medie, pentru a asigura alimentarea 
pe durata comutării sau pentru reţele de 
alimentare cu micro întreruperi frecvente.

 • În funcţie de autonomia solicitată, 
supercondensatorul poate fi montat în 
interiorul UPS-ului sau într-un cabinet extern 
de baterii.

MODULARITATE ORIZONTALĂ
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Caracteristicile 
supercondensatoarelor

> 350 F
> 2,7 V
> Fără instabilitate termică
>  Rezistenţă serie echivalentă 

3,2 mΩ 
>  500.000 de cicluri fără 

reducerea semnificativă a 
valorilor nominale
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Stocarea energiei tip “Power Storage”
Flywheel de la 80 la 900 kVA

Soluţia pentru 

> Centre de date
> Servicii
> Industrie
> Telecomunicaţii
> Aplicaţii medicale

Pagini complementare

>  DELPHYS GP
>  DELPHYS XTEND GP
>  DELPHYS MP elite
>  DELPHYS MX

O alimentare sigură pentru a 
păstra operaţionale funcţiile 
critice
 •  FLYWHEEL, o soluţie dinamică de stocare 
a energiei ce elimină restricţiile legate de 
utilizarea bateriilor tradiţionale.

 •  Sistemul FLYWHEELoferă un nivel ridicat de 
disponibilitate pentru sursele de alimentare 
neîntreruptibile DELPHYS GP, DELPHYS 
MP Elite şi DELPHYS MX.

Avantajele FLYWHEEL
Tehnologie de stocare dinamică a energiei cu 
şi mai multe avantaje tehnice:
 •  Fiabilitate remarcabilă.
 •  Mentenanţă redusă.
 •  Mentenanţă simplificată.
 •  Durată lungă de viaţă (> 20 ani).
 •  Putere maximă în volum minim.
 •  Mai puţin spaţiu pe podea < 0,58 m2.
 •  Randament ridicat de 99,4 %.
 •  Pot fi utilizate în condiţii în care utilizarea 
bateriei este imposibilă din cauza condiţiilor 
critice de funcţionare (precum temperatura 
ambiantă ridicată).

 •  Auto-diagnosticare.

 •  Reîncărcare rapidă (în mod normal 12 
minute).

 •  Posibilitate de reglare a parametrilor de 
tensiune şi curent.

 •  Funcţionare silenţioasă.
 •  Funcţionare simplă.
 •  Cabinet pe roţi pentru instalare uşoară.
 •  Fără restricţii ale sarcinii la sol.
 •  Instalarea nu necesită lucrări structurale.
 •  Acces la cablu prin intermediul secţiunilor 
de sus şi de jos.

 •  Conexiuni simplificate.
 •  Unităţi cuplate în paralel pentru a creşte 
puterea şi autonomia.

 •  Acces frontal pentru mentenanţă.
 •  Ecologic.

Stocarea energiei tip “Power Storage” 
Flywheel de la 80 la 900 kVAStocarea energiei tip “Power Storage”

Flywheel de la 80 la 900 kVA
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Configuraţii diverse

FLYWHEEL: o soluţie fără baterie

Date tehnice

Flywheel
SPECIFICAŢII ELECTRICE
Putere nominală până la: 300 kW 
Tensiune de intrare nominală 400 la 630 VCC
Tensiune de ieşire nominală 400 la 600 VCC (reglabilă)
Controlul tensiunii de ieşire ± 1%
Riplu (factor de ondulaţie) < 2%

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare 0 °C la + 40 °C
Răcire Ventilare forţată
Altitudine maximă până la 1500 m fără reducerea valorilor nominale
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 68 dBA

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 762 x 762 x 1872 mm
Greutate 705 kg
Grad de protecţie IP20
Culori RAL 7012

STANDARDE
Siguranţă EN 60204-1, EN/ISO 12100-1, EN/ISO 12100-2
EMC EN 61000-2-2, EN 61000-2-4
Conformitate seismică Certificat seismic OSHPD

Principiul de funcţionare

 •  Utilizează o volantă rotativă cu viteză foarte 
ridicată.

 •  Combinaţie de volantă, ax şi generator.
 •  Ansamblul rotativ este menţinut într-un lagăr 
cu levitaţie magnetică, fără niciun contact cu 
alte componente.

 •  Mentenanţă redusă: vidul din interiorul 
sistemului elimină frecarea.

 •  Generatorul acţionat de volantă furnizează 
energie UPS-ului pe durata unei căderi 
de tensiune, asigurând astfel alimentarea 
continuă a sarcinii.

 •  La restabilirea alimentării de la reţeaua 
principală, volanta are nevoie de numai 
7 minute (configurabil) pentru a reveni la 
viteza maximă.

Echipament standard

 •  Panou de control cu afişaj grafic.
 • Protecţie integrată cu întreruptor automat în 
carcasă turnată.

Echipament suplimentar

 •  Filtru de aer.

Opţiuni de comunicaţie

 • RS 232/485.
 • MODBUS via RS 232/485.
 • Interfaţă cu contacte de releu libere  
de potenţial.

Autonomie versus model de UPS

 •  Soluţia ideală pentru întreruperile scurte şi 
frecvente de alimentare.
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 •  Sarcina este alimentată până la pornirea 
grupului electrogen.

UPS kVA
Timp de funcţionare (secunde)

1 unitate Flywheel

3 unităţi Flywheel
2 unităţi Flywheel 

4 unităţi Flywheel
5 unităţi Flywheel

Delphys MP elite

Delphys MX

80

100

120

160

200

250

300

400

500

800

900

Delphys GP

160

200

250

320

400

500

600

800
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Flywheel Baterie
Costuri de funcţionare
Consumul de energie câţiva waţi pentru mai multe minute câţiva waţi pentru mai multe ore
Mentenanţă redusă ridicată

Ventilare - climatizare neaplicabil menţinerea temperaturii ambiante măreşte 
costurile operaţionale

Durata de viaţă > 20 de ani înlocuiri periodice ale componentelor
Disponibilitatea timpului de back-up
Fiabilitatea ridicată este nevoie de monitorizare constantă
Starea disponibilităţii continuă timpul de back-up real dificil de stabilit
Ciclul de viaţă (numărul de descărcări) niciun impact asupra duratei de viaţă reduce durata de viaţă

Temperatura ambiantă niciun impact până la 40 °C durata de viaţă este redusă când 
temperatura este > 20 °C

Timpul de reîncărcare  
(recuperarea autonomiei) extrem de redus (100% în 12 minute) extrem de ridicat (80% în 8 ore)
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 •  Pentru a reduce îmbătrânirea bateriei în 
cazul întreruperilor scurte şi frecvente de 
alimentare.

Autonomie la 100% din sarcina nominală şi factor de putere 0,8
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Stocarea energiei tip “Power Storage”
Flywheel de la 80 la 900 kVA

Soluţia pentru 

> Centre de date
> Servicii
> Industrie
> Telecomunicaţii
> Aplicaţii medicale

Pagini complementare

>  DELPHYS GP
>  DELPHYS XTEND GP
>  DELPHYS MP elite
>  DELPHYS MX

O alimentare sigură pentru a 
păstra operaţionale funcţiile 
critice
 •  FLYWHEEL, o soluţie dinamică de stocare 
a energiei ce elimină restricţiile legate de 
utilizarea bateriilor tradiţionale.

 •  Sistemul FLYWHEELoferă un nivel ridicat de 
disponibilitate pentru sursele de alimentare 
neîntreruptibile DELPHYS GP, DELPHYS 
MP Elite şi DELPHYS MX.

Avantajele FLYWHEEL
Tehnologie de stocare dinamică a energiei cu 
şi mai multe avantaje tehnice:
 •  Fiabilitate remarcabilă.
 •  Mentenanţă redusă.
 •  Mentenanţă simplificată.
 •  Durată lungă de viaţă (> 20 ani).
 •  Putere maximă în volum minim.
 •  Mai puţin spaţiu pe podea < 0,58 m2.
 •  Randament ridicat de 99,4 %.
 •  Pot fi utilizate în condiţii în care utilizarea 
bateriei este imposibilă din cauza condiţiilor 
critice de funcţionare (precum temperatura 
ambiantă ridicată).

 •  Auto-diagnosticare.

 •  Reîncărcare rapidă (în mod normal 12 
minute).

 •  Posibilitate de reglare a parametrilor de 
tensiune şi curent.

 •  Funcţionare silenţioasă.
 •  Funcţionare simplă.
 •  Cabinet pe roţi pentru instalare uşoară.
 •  Fără restricţii ale sarcinii la sol.
 •  Instalarea nu necesită lucrări structurale.
 •  Acces la cablu prin intermediul secţiunilor 
de sus şi de jos.

 •  Conexiuni simplificate.
 •  Unităţi cuplate în paralel pentru a creşte 
puterea şi autonomia.

 •  Acces frontal pentru mentenanţă.
 •  Ecologic.

Stocarea energiei tip “Power Storage” 
Flywheel de la 80 la 900 kVAStocarea energiei tip “Power Storage”

Flywheel de la 80 la 900 kVA
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Configuraţii diverse

FLYWHEEL: o soluţie fără baterie

Date tehnice

Flywheel
SPECIFICAŢII ELECTRICE
Putere nominală până la: 300 kW 
Tensiune de intrare nominală 400 la 630 VCC
Tensiune de ieşire nominală 400 la 600 VCC (reglabilă)
Controlul tensiunii de ieşire ± 1%
Riplu (factor de ondulaţie) < 2%

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare 0 °C la + 40 °C
Răcire Ventilare forţată
Altitudine maximă până la 1500 m fără reducerea valorilor nominale
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 68 dBA

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 762 x 762 x 1872 mm
Greutate 705 kg
Grad de protecţie IP20
Culori RAL 7012

STANDARDE
Siguranţă EN 60204-1, EN/ISO 12100-1, EN/ISO 12100-2
EMC EN 61000-2-2, EN 61000-2-4
Conformitate seismică Certificat seismic OSHPD

Principiul de funcţionare

 •  Utilizează o volantă rotativă cu viteză foarte 
ridicată.

 •  Combinaţie de volantă, ax şi generator.
 •  Ansamblul rotativ este menţinut într-un lagăr 
cu levitaţie magnetică, fără niciun contact cu 
alte componente.

 •  Mentenanţă redusă: vidul din interiorul 
sistemului elimină frecarea.

 •  Generatorul acţionat de volantă furnizează 
energie UPS-ului pe durata unei căderi 
de tensiune, asigurând astfel alimentarea 
continuă a sarcinii.

 •  La restabilirea alimentării de la reţeaua 
principală, volanta are nevoie de numai 
7 minute (configurabil) pentru a reveni la 
viteza maximă.

Echipament standard

 •  Panou de control cu afişaj grafic.
 • Protecţie integrată cu întreruptor automat în 
carcasă turnată.

Echipament suplimentar

 •  Filtru de aer.

Opţiuni de comunicaţie

 • RS 232/485.
 • MODBUS via RS 232/485.
 • Interfaţă cu contacte de releu libere  
de potenţial.

Autonomie versus model de UPS

 •  Soluţia ideală pentru întreruperile scurte şi 
frecvente de alimentare.
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 •  Sarcina este alimentată până la pornirea 
grupului electrogen.

UPS kVA
Timp de funcţionare (secunde)

1 unitate Flywheel

3 unităţi Flywheel
2 unităţi Flywheel 

4 unităţi Flywheel
5 unităţi Flywheel

Delphys MP elite

Delphys MX

80

100

120

160

200

250

300

400

500

800

900

Delphys GP

160

200

250

320

400

500

600

800
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Flywheel Baterie
Costuri de funcţionare
Consumul de energie câţiva waţi pentru mai multe minute câţiva waţi pentru mai multe ore
Mentenanţă redusă ridicată

Ventilare - climatizare neaplicabil menţinerea temperaturii ambiante măreşte 
costurile operaţionale

Durata de viaţă > 20 de ani înlocuiri periodice ale componentelor
Disponibilitatea timpului de back-up
Fiabilitatea ridicată este nevoie de monitorizare constantă
Starea disponibilităţii continuă timpul de back-up real dificil de stabilit
Ciclul de viaţă (numărul de descărcări) niciun impact asupra duratei de viaţă reduce durata de viaţă

Temperatura ambiantă niciun impact până la 40 °C durata de viaţă este redusă când 
temperatura este > 20 °C

Timpul de reîncărcare  
(recuperarea autonomiei) extrem de redus (100% în 12 minute) extrem de ridicat (80% în 8 ore)
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 •  Pentru a reduce îmbătrânirea bateriei în 
cazul întreruperilor scurte şi frecvente de 
alimentare.

Autonomie la 100% din sarcina nominală şi factor de putere 0,8
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Bateria este o componentă 
principală în funcţionarea unui 
UPS
BMS, sistemul SOCOMEC de monitorizare 
a bateriilor, este o soluţie eficientă de 
monitorizare a bateriilor care maximizează 
disponibilitatea alimentării la aplicaţii unde 
continuitatea energiei electrice este vitală.
Deoarece 75 % din defecţiunile surselor de 
alimentare neîntreruptibile (alimentare cu 
energie de rezervă) constau în defecţiuni ale 
bateriilor, fiabilitatea acestor componente 
reprezintă o caracteristică principală 
a sistemului dvs. electric. De aceea, 
monitorizarea precisă şi în detaliu a stării lor de 
funcţionare este vitală. Acest lucru garantează 
de fapt continuitatea maximă a alimentării 
sarcinilor critice ale sistemului, sarcini care 
nu pot tolera nici măcar o scurtă întrerupere, 
cu atât mai puţin o întrerupere prelungită a 
energiei electrice.

Anticiparea defecţiunilor
BMS este un instrument vital pentru alimentarea 
continuă a sistemelor critice şi efectuează 
monitorizarea preventivă a bateriilor.
Această soluţie oferă oportunitatea de a 
elimina orice întrerupere neplanificată a 
energiei electrice datorită defectării bateriilor.

Permite economii de costuri
BMS vă permite să faceţi economii 
operaţionale prin:
 •  Îmbunătăţirea timpului de funcţionare a 
UPS-ului.

 • Reducerea operaţiilor de mentenanţă cu 75%.
 • Randament maxim al investiţiei în baterii.
 • Anticiparea defecţiunilor la baterie.
 • Garantarea siguranţei personalului de 
mentenanţă.

Asigură continuitatea şi siguranţa 
alimentării sarcinilor critice
Este vital a cunoaşte întotdeauna starea de 
funcţionare a bateriilor cu plumb şi acid care 
alimentează aplicaţii critice. BMS asigură 
faptul că acestea se află în stare bună şi 
că vor funcţiona atunci când aveţi nevoie 
de ele. Spre deosebire de alte sisteme de 
monitorizare a bateriilor, BMS a fost special 
proiectat pentru a monitoriza în fiecare zi 
impedanţa diferitelor monoblocuri de baterii. 
Prin evitarea metodei manuale consumatoare 
de timp şi potenţial periculoasă de testare 
a bateriilor individuale, BMS măreşte 
probabilitatea de a identifica o defecţiune de 
alimentare şi măreşte semnificativ siguranţa 
personalului de mentenanţă.

BMS
Sistem de monitorizare a bateriilor

Tehnologie 

>  Fibră optică
>  Frecvenţă radio

Avantaje tehnice 

>  Uşor de utilizat
> Uşor de configurat
>  Analiza tendinţelor pentru a 

proteja împotriva defecţiunilor
>  Monitorizare la distanţă
>  Notificare alarmă la distanţă
>  Achiziţii de date
>  Software de analiză
>  Compatibilitate cu baterii 

cu plumb şi NiCd
>  Versiune ATEX disponibilă 

la cerere
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BMS 
Sistem de monitorizare a bateriilor
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BMS
Module pentru 
achiziţia de date

BMS
Unitate de 
control (UC)

BMS
Modul curent 
pentru achiziţie

BMS
Modul curent 
pentru achiziţie

BMS
Module pentru 
achiziţia de date

Celule / vas baterie

Monitorizare atentă a bateriei

Majoritatea sistemelor de monitorizare a 
bateriilor efectuează un test al impedanţei o 
dată pe săptămână sau o dată pe lună. Însă 
o baterie se poate defecta în numai două 
zile. De aceea este vital ca sistemul dvs. să 
monitorizeze bateriile mult mai des.
BMS a fost proiectat pentru a monitoriza 
impedanţa fiecărui set de baterii  
sau celulă 24/7.

Design modular şi 
monitorizare centrală 

BMS este singurul sistem de monitorizare 
a bateriilor care poate superviza în mod 
centralizat monoblocuri de tensiuni diferite 
sau tipuri diferite de baterii (de exemplu baterii 
de generator).
BMS este cel mai uşor de instalat şi întreţinut 
sistem de monitorizare a bateriilor. Fiecare 
modul de colectare a datelor se reglează 
automat la monoblocuri de plumb sau NiCd 
de 2, 4, 6, 8, 12 şi 16 volţi, făcând mult mai 
uşoară instalarea şi configurarea sistemului.

Cele trei componente ale BMS:
-  unitatea inteligentă de monitorizare a 

bateriilor (iBMU),
- unitatea de control (CU),
-  module de colectare a datelor (data 

collection modules - DCM).

Scalabil şi simplu

Indiferent dacă doriţi să adăugaţi un şir de 
baterii, o parte sau un întreg, sistemul BMS 
vă oferă un sistem modular vital pentru a vă 
asigura sistemul pe viitor.
Având numai trei componente principale, 
extinderea sistemului este uşoară. Nu este 
nevoie de cablaj şi componentele pot fi chiar 
deplasate pentru a face faţă noii arhitecturi. 
În mod similar, puteţi extinde sistemul pentru 
a acoperi bateriile auxiliare (pentru baterii de 
generator, de exemplu).

BMS se poate regla pentru a face faţă la 
orice modificare şi este o soluţie flexibilă, 
permanentă. De aceea, recuperarea investiţiei 
este garantată.

Sistem de monitorizare a bateriilor cu frecvenţă radio fără fir
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UPS

UPS

DELPHYS GP

Celule / vas baterie

Fibră optică

Sonde de
temperatură

 

BMS inteligent 
unitate monitorizare 
baterie (iBMU)

BMS
unitate de
control 
(CU)

Modul colectare date 
BMS (DCM)

Sistem optimizat de monitorizare a bateriilor cu fibră optică
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Bateria este o componentă 
principală în funcţionarea unui 
UPS
BMS, sistemul SOCOMEC de monitorizare 
a bateriilor, este o soluţie eficientă de 
monitorizare a bateriilor care maximizează 
disponibilitatea alimentării la aplicaţii unde 
continuitatea energiei electrice este vitală.
Deoarece 75 % din defecţiunile surselor de 
alimentare neîntreruptibile (alimentare cu 
energie de rezervă) constau în defecţiuni ale 
bateriilor, fiabilitatea acestor componente 
reprezintă o caracteristică principală 
a sistemului dvs. electric. De aceea, 
monitorizarea precisă şi în detaliu a stării lor de 
funcţionare este vitală. Acest lucru garantează 
de fapt continuitatea maximă a alimentării 
sarcinilor critice ale sistemului, sarcini care 
nu pot tolera nici măcar o scurtă întrerupere, 
cu atât mai puţin o întrerupere prelungită a 
energiei electrice.

Anticiparea defecţiunilor
BMS este un instrument vital pentru alimentarea 
continuă a sistemelor critice şi efectuează 
monitorizarea preventivă a bateriilor.
Această soluţie oferă oportunitatea de a 
elimina orice întrerupere neplanificată a 
energiei electrice datorită defectării bateriilor.

Permite economii de costuri
BMS vă permite să faceţi economii 
operaţionale prin:
 •  Îmbunătăţirea timpului de funcţionare a 
UPS-ului.

 • Reducerea operaţiilor de mentenanţă cu 75%.
 • Randament maxim al investiţiei în baterii.
 • Anticiparea defecţiunilor la baterie.
 • Garantarea siguranţei personalului de 
mentenanţă.

Asigură continuitatea şi siguranţa 
alimentării sarcinilor critice
Este vital a cunoaşte întotdeauna starea de 
funcţionare a bateriilor cu plumb şi acid care 
alimentează aplicaţii critice. BMS asigură 
faptul că acestea se află în stare bună şi 
că vor funcţiona atunci când aveţi nevoie 
de ele. Spre deosebire de alte sisteme de 
monitorizare a bateriilor, BMS a fost special 
proiectat pentru a monitoriza în fiecare zi 
impedanţa diferitelor monoblocuri de baterii. 
Prin evitarea metodei manuale consumatoare 
de timp şi potenţial periculoasă de testare 
a bateriilor individuale, BMS măreşte 
probabilitatea de a identifica o defecţiune de 
alimentare şi măreşte semnificativ siguranţa 
personalului de mentenanţă.

BMS
Sistem de monitorizare a bateriilor

Tehnologie 

>  Fibră optică
>  Frecvenţă radio

Avantaje tehnice 

>  Uşor de utilizat
> Uşor de configurat
>  Analiza tendinţelor pentru a 

proteja împotriva defecţiunilor
>  Monitorizare la distanţă
>  Notificare alarmă la distanţă
>  Achiziţii de date
>  Software de analiză
>  Compatibilitate cu baterii 

cu plumb şi NiCd
>  Versiune ATEX disponibilă 

la cerere
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BMS 
Sistem de monitorizare a bateriilor
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Modul curent 
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BMS
Modul curent 
pentru achiziţie

BMS
Module pentru 
achiziţia de date

Celule / vas baterie

Monitorizare atentă a bateriei

Majoritatea sistemelor de monitorizare a 
bateriilor efectuează un test al impedanţei o 
dată pe săptămână sau o dată pe lună. Însă 
o baterie se poate defecta în numai două 
zile. De aceea este vital ca sistemul dvs. să 
monitorizeze bateriile mult mai des.
BMS a fost proiectat pentru a monitoriza 
impedanţa fiecărui set de baterii  
sau celulă 24/7.

Design modular şi 
monitorizare centrală 

BMS este singurul sistem de monitorizare 
a bateriilor care poate superviza în mod 
centralizat monoblocuri de tensiuni diferite 
sau tipuri diferite de baterii (de exemplu baterii 
de generator).
BMS este cel mai uşor de instalat şi întreţinut 
sistem de monitorizare a bateriilor. Fiecare 
modul de colectare a datelor se reglează 
automat la monoblocuri de plumb sau NiCd 
de 2, 4, 6, 8, 12 şi 16 volţi, făcând mult mai 
uşoară instalarea şi configurarea sistemului.

Cele trei componente ale BMS:
-  unitatea inteligentă de monitorizare a 

bateriilor (iBMU),
- unitatea de control (CU),
-  module de colectare a datelor (data 

collection modules - DCM).

Scalabil şi simplu

Indiferent dacă doriţi să adăugaţi un şir de 
baterii, o parte sau un întreg, sistemul BMS 
vă oferă un sistem modular vital pentru a vă 
asigura sistemul pe viitor.
Având numai trei componente principale, 
extinderea sistemului este uşoară. Nu este 
nevoie de cablaj şi componentele pot fi chiar 
deplasate pentru a face faţă noii arhitecturi. 
În mod similar, puteţi extinde sistemul pentru 
a acoperi bateriile auxiliare (pentru baterii de 
generator, de exemplu).

BMS se poate regla pentru a face faţă la 
orice modificare şi este o soluţie flexibilă, 
permanentă. De aceea, recuperarea investiţiei 
este garantată.

Sistem de monitorizare a bateriilor cu frecvenţă radio fără fir
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BMS inteligent 
unitate monitorizare 
baterie (iBMU)

BMS
unitate de
control 
(CU)

Modul colectare date 
BMS (DCM)

Sistem optimizat de monitorizare a bateriilor cu fibră optică
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STATYS
Design redundant pentru disponibilitatea alimentării şi 
mentenabilităţii la faţa locului
de la 32 la 1000 A

STATYS oferă
•		Fiabilitate	ridicată	–	design	intern	redundant.	
Flexibilitate	şi	adaptabilitate	la	diferite	tipuri	
de	aplicaţii.

•		Design	compact:	economiseşte	până	la	
40%	din	spaţiul	valoros.

•		Securitate	operaţională	şi	uşurinţă	în	utilizare.	
Acces	la	date	de	la	distanţă	în	timp	real	din	
orice	locaţie.

•		Asistenţă	completă	şi	service.

Comutator static de transfer:  
beneficii pentru utilizator
Alimentat	din	două	surse	alternative	
independente,	STATYS:
•		Asigură	alimentare	redundantă	sarcinilor	vitale.
•		Măreşte	disponibilitatea	sursei	de	alimentare	
prin	alegerea	celei	mai	bune	calităţi	a	acesteia.

•		Previne	propagarea	defectelor.
•		Permite	extinderea	şi	proiectarea	uşoară	
a	infrastructurii,	asigurând	disponibilitatea	
ridicată	a	alimentării	sarcinilor	critice.

•		Facilitează	procedurile	de	instalare	şi	
mentenanţă.

STATYS	oferă,	de	asemenea,	protecţie	împotriva:
•		Întreruperii	sursei	principale	de	alimentare.
•		Defecţiunilor	în	sistemul	de	distribuţie	
a energiei	în	amonte.

•		Defecţiunilor	cauzate	de	un	echipament	
defect	alimentat	de	aceeaşi	sursă.

•		Erorilor	operatorului.

Flexibilitate
STATYS	oferă	o	gamă	largă	de	sisteme	
trifazice	care	se	potrivesc	tuturor	tipurilor	de	
aplicaţii	şi	sisteme	de	alimentare.
Servere	cu	simplă	sau	dublă	alimentare,	sarcini	
liniare	sau	neliniare,	IT	sau	electromecanice,	
sunt	doar	câteva	dintre	tipurile	de	sarcini	pe	
care	STATYS	le	poate	alimenta.	Oriunde	este	
nevoie	de	o	sursă	de	alimentare	inteligentă,	
indiferent	dacă	pentru	o	instalaţie	electrică	
existentă	sau	una	nouă,	STATYS	se	poate	
instala	uşor	şi	poate	alimenta	eficient	sarcina.
Este	disponibil	în	versiunile:
•		Comutare	cu	2	fire	şi	2	poli,	se	va	conecta	
între	fază/neutru	sau	fază/fază.

•		Trifazic	(3	fire)	fără	neutru:
-	pentru	costuri	reduse	cu	cablurile,
-		pentru	separarea	aplicaţiilor	între	ele	prin	
utilizarea	de	transformatoare	de	izolare,
•		Trifazic	(4	fire)	cu	neutru,	cu	sau	fără	
comutare	a	polului	neutru.

STATYS	oferă:
•		Control	digital	configurabil	pentru	a	permite	
adaptarea	la	orice	condiţii	de	funcţionare	sau	
mediu	electric,

•		Capacitate	de	a	gestiona	surse	sincronizate	şi	
nesincronizate	în	funcţie	de	specificul	sarcinii,

•		management	avansat	al	comutării	
transformatoarelor	(Advanced	Transformer	
Switching	Management	–	ATSM).	Dacă	reţeaua	
din	amonte	nu	are	neutru	distribuit,	se	pot	
adăuga	două	transformatoare	în	amonte	sau	
un	transformator	în	aval,	pentru	a	crea	un	punct	
de	referinţă	neutru	la	ieşire.	Pentru	soluţia	din	
aval,	STATYS,	datorită	ATSM,	gestionează	în	
mod	corect	comutarea	pentru	a	limita	vârful	de	
curent	la	alimentarea	transformatorului	şi	a	evita	
riscul	de	declanşări	false	ale	întreruptoarelor.

Soluţia pentru

>  Finanţe, bănci şi asigurări
> Domeniul asigurării sănătăţii
>  Telecomunicaţii şi 

radiodifuziune
> Industrie
>  Centrale de producere 

a energiei
> Transport
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STATYS 
STS monofazat şi trifazat 

de la 32 la 1000 A

Design	compact
STATYS	are	un	design	extrem	de	compact,	
reducând	semnificativ	amprenta	operaţională.	
Economiseşte	spaţiu	valoros	pe	podea	şi	reduce	
cerinţele	de	spaţiu	în	cadrul	distribuţiei	de	energie.
STATYS	a	fost	proiectat	pentru	a	economisi	
spaţiu	şi	pentru	facilitarea	mentenanţei:
•		Unităţi	compacte	şi	amprentă	la	sol	redusă,
•		Montare	adiacentă	sau	spate	în	spate,
•		Acces	frontal	pentru	facilitarea	procedurilor	de	
mentenanţă,

•		Sistem	de	cabinet	rack	de	19"	compact	(cel	
mai	mic	de	pe	piaţă)	cu	posibilitate	de	înlocuire	
în	timpul	funcţionării	(hot	swap).

Acces	la	date	de	la	distanţă	în	
timp	real	şi	din	orice	locaţie
Posibilităţile	sale	extinse	de	comunicaţie	permit	
integrarea	uşoară	a	STATYS	în	infrastructurile	
de	comandă	şi	monitorizare	existente.
STATYS	răspunde	la	cerinţele	de	conectivitate	
LAN	şi	la	aceea	de	a	avea	un	slot	de	comunicaţii	
modular	de	tip	„plug	and	play”	pentru:	
•		Conexiune	la	distanţă	pentru	monitorizare.	
•		Mentenanţă	de	la	distanţă.
•		Integrare	în	sistemul	de	management	al	
clădirii	clientului	(Building	Management	
System	–	BMS).

Fiabilitate	ridicată	–	design	intern	
redundant
STATYS	măreşte	disponibilitatea	generală	a	
sistemului	pe	durata	evenimentelor	anormale	
şi	a	mentenanţei	programate.	Permite	
segmentarea	instalaţiei	şi	managementul	
inteligent	al	defecţiunilor,	mărind	astfel	durata	
de	funcţionare	a	sistemului	alimentat.
Alte	caracteristici	includ:
•		Sistem	de	control	redundant	ce	utilizează	
plăci	de	control	cu	microprocesor	duble.

•		Surse	de	alimentare	redundante	duale	pentru	
plăci	de	comandă.

•		Placă	de	comandă	individuală	cu	sursă	de	
alimentare	redundantă	pentru	fiecare	cale	de	
tiristori.

•		Răcire	redundantă	cu	monitorizarea	defectării	
ventilatorului.

•		Detectare	în	timp	real	a	defecţiunilor	tiristorilor.
•		Separarea	principalelor	funcţii	pentru	a	
preveni	propagarea	defectelor	interne.

•	Magistrală	de	comunicaţie	internă	robustă.
•		Monitorizarea	internă	a	senzorilor	pentru	a	
asigura	fiabilitatea	maximă	a	sistemului.

•		Monitorizare	de	la	distanţă	în	timp	real	24	de	
ore	din	24,	365	de	zile	pe	an.

Caracteristici	standard
•		Sistem	de	comutare	inteligentă	configurabil	
în	funcţie	de	sarcină.

•		Compatibilitate	între	surse	sincronizate	şi	
nesincronizate	(toleranţă	configurabilă	a	
sincronizării	şi	gestiune	a	comutării).

•		Variante	fără	siguranţe	sau	protejate	
cu siguranţe.

•		Detectare	a	defecţiunilor	la	ieşire.
•		Magistrală	CANBUS.
•		Bypass	dublu	pentru	mentenanţă.
•		Supradimensionare	a	neutrului	pentru	
compatibilitate	cu	sarcini	neliniare.

Caracteristici	de	comunicaţie	
standard
•		Conexiune	reţea	Ethernet 
(WEB/SNMP/e-mail/MODBUS	TCP).

•		Interfaţă	cu	contacte	de	releu	libere	de	potenţial.
•		Sloturi	de	comunicaţie	flexibile.
•		Panou	sinoptic	grafic	şi	LCD.
•		Configuraţie	şi	setări	complet	digitale.

Opţiuni
•		Placă	de	interfaţă	suplimentară	cu	contacte	
de	releu.

•	MODBUS	RTU.
•	INTERFAţă	PROFIBUS.
•		Interblocare	automată	a	bypass-ului	de	
mentenanţă.

•		Adaptare	a	tensiunii.

Date	tehnice

STATYS Cabinet rack de 19" - cu posibilitate de înlocuire în timpul 
funcţionării (hot swap) Cabinet - şasiu integrabil (OEM)

Dimensiune [A] 32 63 63 100 200 300 400 600 800 1000
SPECIFICAŢII ELECTRICE
Tensiune nominală 120-127/220-240 / 254 V 208-220 / 380-415 / 440 V
Toleranţa tensiunii ± 10% (configurabilă)
Număr de faze fază+N sau fază-fază (+ PE) 3 faze+N sau 3 faze (+ PE)
Frecvenţa nominală 50 Hz sau 60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 5 Hz (configurabilă)
Număr de poli de comutare 2 poli de comutare 3 sau 4 poli de comutare
Sistem neutru compatibil cu toate sistemele de împământare
Bypass pentru mentenanţă interblocat şi securizat
Suprasarcină 150 % pentru 2 minute - 110 % pentru 60 minute
Randament 99 %
Factor de putere admisibil nicio restricţie

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare 0-40 °C
Umiditate relativă 95%
Altitudine maximă 1000 m deasupra nivelului mării fără reducerea valorilor nominale
Răcire ventilare forţată
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) <45 dBA ≤ 60 dBA

SPECIFICAŢII MECANICE
Cabinet rack de 19" - dimensiuni (l x A x H) 483 x 747 x 89 mm 483 x 648 x 400 mm(1) - - - - - -
Cabinet rack de 19" - greutate 26 kg 58 kg - - - - - -
Cabinet - dimensiuni (l x A x H) (2) - - - - 500 x 600 x 1930 mm 700 x 600 x 1930 mm 900 x 600 x 1930 mm 1400 x 950 x 1930 mm
Cabinet – greutate - - - - 195 kg 270 kg 345 kg 685 kg
Şasiu integrabil (OEM) – Dimensiuni (l x A x H) - - - - 400 x 586 x 765 mm 600 x 586 x 765 mm 800 x 586 x 765 mm 1000 x 950 x 1930 mm
Şasiu integrabil (OEM) – greutate - - - - 70 kg 105 kg 130 kg 495 kg
Grad de protecţie IP30 IP20
Culori Gri semi lucios

STANDARDE
Performanţe şi siguranţă IEC 62310, IEC 60529, AS 62310, AS 60529
EMC Categoria C2 (IEC 62310-2, AS 62310.2)
Clasa de protecţie Clasa CB sau PC
Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)

(1) Înălţimea totală corespunde lui 3U pentru partea fixă şi 6U pentru modulul cu posibilitate de înlocuire în timpul funcţionării (hot swap). - (2) Adâncimea nu include mânerele (+40 mm).  
Vă rugăm să ne contactaţi pentru orice altă cerinţă.
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STATYS
Design redundant pentru disponibilitatea alimentării şi 
mentenabilităţii la faţa locului
de la 32 la 1000 A

STATYS oferă
•		Fiabilitate	ridicată	–	design	intern	redundant.	
Flexibilitate	şi	adaptabilitate	la	diferite	tipuri	
de	aplicaţii.

•		Design	compact:	economiseşte	până	la	
40%	din	spaţiul	valoros.

•		Securitate	operaţională	şi	uşurinţă	în	utilizare.	
Acces	la	date	de	la	distanţă	în	timp	real	din	
orice	locaţie.

•		Asistenţă	completă	şi	service.

Comutator static de transfer:  
beneficii pentru utilizator
Alimentat	din	două	surse	alternative	
independente,	STATYS:
•		Asigură	alimentare	redundantă	sarcinilor	vitale.
•		Măreşte	disponibilitatea	sursei	de	alimentare	
prin	alegerea	celei	mai	bune	calităţi	a	acesteia.

•		Previne	propagarea	defectelor.
•		Permite	extinderea	şi	proiectarea	uşoară	
a	infrastructurii,	asigurând	disponibilitatea	
ridicată	a	alimentării	sarcinilor	critice.

•		Facilitează	procedurile	de	instalare	şi	
mentenanţă.

STATYS	oferă,	de	asemenea,	protecţie	împotriva:
•		Întreruperii	sursei	principale	de	alimentare.
•		Defecţiunilor	în	sistemul	de	distribuţie	
a energiei	în	amonte.

•		Defecţiunilor	cauzate	de	un	echipament	
defect	alimentat	de	aceeaşi	sursă.

•		Erorilor	operatorului.

Flexibilitate
STATYS	oferă	o	gamă	largă	de	sisteme	
trifazice	care	se	potrivesc	tuturor	tipurilor	de	
aplicaţii	şi	sisteme	de	alimentare.
Servere	cu	simplă	sau	dublă	alimentare,	sarcini	
liniare	sau	neliniare,	IT	sau	electromecanice,	
sunt	doar	câteva	dintre	tipurile	de	sarcini	pe	
care	STATYS	le	poate	alimenta.	Oriunde	este	
nevoie	de	o	sursă	de	alimentare	inteligentă,	
indiferent	dacă	pentru	o	instalaţie	electrică	
existentă	sau	una	nouă,	STATYS	se	poate	
instala	uşor	şi	poate	alimenta	eficient	sarcina.
Este	disponibil	în	versiunile:
•		Comutare	cu	2	fire	şi	2	poli,	se	va	conecta	
între	fază/neutru	sau	fază/fază.

•		Trifazic	(3	fire)	fără	neutru:
-	pentru	costuri	reduse	cu	cablurile,
-		pentru	separarea	aplicaţiilor	între	ele	prin	
utilizarea	de	transformatoare	de	izolare,
•		Trifazic	(4	fire)	cu	neutru,	cu	sau	fără	
comutare	a	polului	neutru.

STATYS	oferă:
•		Control	digital	configurabil	pentru	a	permite	
adaptarea	la	orice	condiţii	de	funcţionare	sau	
mediu	electric,

•		Capacitate	de	a	gestiona	surse	sincronizate	şi	
nesincronizate	în	funcţie	de	specificul	sarcinii,

•		management	avansat	al	comutării	
transformatoarelor	(Advanced	Transformer	
Switching	Management	–	ATSM).	Dacă	reţeaua	
din	amonte	nu	are	neutru	distribuit,	se	pot	
adăuga	două	transformatoare	în	amonte	sau	
un	transformator	în	aval,	pentru	a	crea	un	punct	
de	referinţă	neutru	la	ieşire.	Pentru	soluţia	din	
aval,	STATYS,	datorită	ATSM,	gestionează	în	
mod	corect	comutarea	pentru	a	limita	vârful	de	
curent	la	alimentarea	transformatorului	şi	a	evita	
riscul	de	declanşări	false	ale	întreruptoarelor.

Soluţia pentru

>  Finanţe, bănci şi asigurări
> Domeniul asigurării sănătăţii
>  Telecomunicaţii şi 

radiodifuziune
> Industrie
>  Centrale de producere 

a energiei
> Transport
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STATYS 
STS monofazat şi trifazat 

de la 32 la 1000 A

Design	compact
STATYS	are	un	design	extrem	de	compact,	
reducând	semnificativ	amprenta	operaţională.	
Economiseşte	spaţiu	valoros	pe	podea	şi	reduce	
cerinţele	de	spaţiu	în	cadrul	distribuţiei	de	energie.
STATYS	a	fost	proiectat	pentru	a	economisi	
spaţiu	şi	pentru	facilitarea	mentenanţei:
•		Unităţi	compacte	şi	amprentă	la	sol	redusă,
•		Montare	adiacentă	sau	spate	în	spate,
•		Acces	frontal	pentru	facilitarea	procedurilor	de	
mentenanţă,

•		Sistem	de	cabinet	rack	de	19"	compact	(cel	
mai	mic	de	pe	piaţă)	cu	posibilitate	de	înlocuire	
în	timpul	funcţionării	(hot	swap).

Acces	la	date	de	la	distanţă	în	
timp	real	şi	din	orice	locaţie
Posibilităţile	sale	extinse	de	comunicaţie	permit	
integrarea	uşoară	a	STATYS	în	infrastructurile	
de	comandă	şi	monitorizare	existente.
STATYS	răspunde	la	cerinţele	de	conectivitate	
LAN	şi	la	aceea	de	a	avea	un	slot	de	comunicaţii	
modular	de	tip	„plug	and	play”	pentru:	
•		Conexiune	la	distanţă	pentru	monitorizare.	
•		Mentenanţă	de	la	distanţă.
•		Integrare	în	sistemul	de	management	al	
clădirii	clientului	(Building	Management	
System	–	BMS).

Fiabilitate	ridicată	–	design	intern	
redundant
STATYS	măreşte	disponibilitatea	generală	a	
sistemului	pe	durata	evenimentelor	anormale	
şi	a	mentenanţei	programate.	Permite	
segmentarea	instalaţiei	şi	managementul	
inteligent	al	defecţiunilor,	mărind	astfel	durata	
de	funcţionare	a	sistemului	alimentat.
Alte	caracteristici	includ:
•		Sistem	de	control	redundant	ce	utilizează	
plăci	de	control	cu	microprocesor	duble.

•		Surse	de	alimentare	redundante	duale	pentru	
plăci	de	comandă.

•		Placă	de	comandă	individuală	cu	sursă	de	
alimentare	redundantă	pentru	fiecare	cale	de	
tiristori.

•		Răcire	redundantă	cu	monitorizarea	defectării	
ventilatorului.

•		Detectare	în	timp	real	a	defecţiunilor	tiristorilor.
•		Separarea	principalelor	funcţii	pentru	a	
preveni	propagarea	defectelor	interne.

•	Magistrală	de	comunicaţie	internă	robustă.
•		Monitorizarea	internă	a	senzorilor	pentru	a	
asigura	fiabilitatea	maximă	a	sistemului.

•		Monitorizare	de	la	distanţă	în	timp	real	24	de	
ore	din	24,	365	de	zile	pe	an.

Caracteristici	standard
•		Sistem	de	comutare	inteligentă	configurabil	
în	funcţie	de	sarcină.

•		Compatibilitate	între	surse	sincronizate	şi	
nesincronizate	(toleranţă	configurabilă	a	
sincronizării	şi	gestiune	a	comutării).

•		Variante	fără	siguranţe	sau	protejate	
cu siguranţe.

•		Detectare	a	defecţiunilor	la	ieşire.
•		Magistrală	CANBUS.
•		Bypass	dublu	pentru	mentenanţă.
•		Supradimensionare	a	neutrului	pentru	
compatibilitate	cu	sarcini	neliniare.

Caracteristici	de	comunicaţie	
standard
•		Conexiune	reţea	Ethernet 
(WEB/SNMP/e-mail/MODBUS	TCP).

•		Interfaţă	cu	contacte	de	releu	libere	de	potenţial.
•		Sloturi	de	comunicaţie	flexibile.
•		Panou	sinoptic	grafic	şi	LCD.
•		Configuraţie	şi	setări	complet	digitale.

Opţiuni
•		Placă	de	interfaţă	suplimentară	cu	contacte	
de	releu.

•	MODBUS	RTU.
•	INTERFAţă	PROFIBUS.
•		Interblocare	automată	a	bypass-ului	de	
mentenanţă.

•		Adaptare	a	tensiunii.

Date	tehnice

STATYS Cabinet rack de 19" - cu posibilitate de înlocuire în timpul 
funcţionării (hot swap) Cabinet - şasiu integrabil (OEM)

Dimensiune [A] 32 63 63 100 200 300 400 600 800 1000
SPECIFICAŢII ELECTRICE
Tensiune nominală 120-127/220-240 / 254 V 208-220 / 380-415 / 440 V
Toleranţa tensiunii ± 10% (configurabilă)
Număr de faze fază+N sau fază-fază (+ PE) 3 faze+N sau 3 faze (+ PE)
Frecvenţa nominală 50 Hz sau 60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 5 Hz (configurabilă)
Număr de poli de comutare 2 poli de comutare 3 sau 4 poli de comutare
Sistem neutru compatibil cu toate sistemele de împământare
Bypass pentru mentenanţă interblocat şi securizat
Suprasarcină 150 % pentru 2 minute - 110 % pentru 60 minute
Randament 99 %
Factor de putere admisibil nicio restricţie

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare 0-40 °C
Umiditate relativă 95%
Altitudine maximă 1000 m deasupra nivelului mării fără reducerea valorilor nominale
Răcire ventilare forţată
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) <45 dBA ≤ 60 dBA

SPECIFICAŢII MECANICE
Cabinet rack de 19" - dimensiuni (l x A x H) 483 x 747 x 89 mm 483 x 648 x 400 mm(1) - - - - - -
Cabinet rack de 19" - greutate 26 kg 58 kg - - - - - -
Cabinet - dimensiuni (l x A x H) (2) - - - - 500 x 600 x 1930 mm 700 x 600 x 1930 mm 900 x 600 x 1930 mm 1400 x 950 x 1930 mm
Cabinet – greutate - - - - 195 kg 270 kg 345 kg 685 kg
Şasiu integrabil (OEM) – Dimensiuni (l x A x H) - - - - 400 x 586 x 765 mm 600 x 586 x 765 mm 800 x 586 x 765 mm 1000 x 950 x 1930 mm
Şasiu integrabil (OEM) – greutate - - - - 70 kg 105 kg 130 kg 495 kg
Grad de protecţie IP30 IP20
Culori Gri semi lucios

STANDARDE
Performanţe şi siguranţă IEC 62310, IEC 60529, AS 62310, AS 60529
EMC Categoria C2 (IEC 62310-2, AS 62310.2)
Clasa de protecţie Clasa CB sau PC
Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)

(1) Înălţimea totală corespunde lui 3U pentru partea fixă şi 6U pentru modulul cu posibilitate de înlocuire în timpul funcţionării (hot swap). - (2) Adâncimea nu include mânerele (+40 mm).  
Vă rugăm să ne contactaţi pentru orice altă cerinţă.
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IT SWITCH
Transferul fără probleme al alimentării pentru arhitecturi fiabile
de la 16 la 20 A monofazat

Continuitate a funcţionării 
pentru aplicaţii critice
 • Localizat cât mai aproape posibil de sarcină, 
IT SWITCH permite o arhitectură foarte 
accesibilă.

 • Protejează împotriva: 
- întreruperii sursei principale de alimentare 
- declanşării accidentale a protecţiei din amonte, 
-  rezultatului interferenţei mutuale cauzate 

de defecţiuni în cadrul aplicaţiilor 
(de exemplu: scurt-circuit) alimentate de 
la aceeaşi sursă.

O sursă de alimentare 
sigură adaptată pentru 
echipamentul dvs.
 •  IT SWITCH a fost proiectat pentru a fi 
uşor instalat în apropierea consumatorilor 
sensibili, pentru a încăpea în cabinete rack 
de 19".

 •  Versiuni diferite: fixă sau cu posibilitate 
de înlocuire, pentru a corespunde 
tuturor cerinţelor dvs. de disponibilitate a 
alimentării.

Operare uşoară la faţa locului
 • Schimbare uşoară a căii preferate de 
alimentare fără modificarea cablajului.

 •  Comutarea de la o cale la alta efectuată 
de operator şi securizată de controalele şi 
protecţiile automate ale IT SWITCH.

 • Adaptare uşoară pentru a se potrivi 
specificului locaţiei prin intermediul 
unor setări de funcţionare standard sau 
personalizate.

Operare uşoară
 • IT SWITCH este echipat cu un panou de 
control uşor de utilizat, care garantează 
funcţionarea sigură.

 • Software-ul de comunicaţie permite 
utilizarea uşoară a diferitelor echipamente 
la faţa locului.

Principiul de funcţionare
IT SWITCH este un sistem de transfer 
automat între două surse. Este controlat 
digital cu microcontrolere pentru a transfera 
sarcinile instantaneu, fără întreruperea şi fără 
suprapunerea surselor.

Transfer automat
Detectarea unei defecţiuni la sursa preferată 
declanşează transferul automat şi instantaneu 
pe sursa alternativă fără a perturba alimentarea 
sarcinii. Transferul cu întrerupere (break before 
make) este efectuat fără suprapunere, pentru a 
preveni interferenţa între surse.

Control manual
Controlul manual al IT SWITCH permite 
operatorului să transfere sarcinile în siguranţă 
pe una din surse, pentru a efectua operaţiile 
de mentenanţă.

Alegerea sursei preferate
Operatorul alege o sursă preferată pentru 
fiecare IT SWITCH.
Parametrii fiecărei surse şi cei ai ieşirii spre 
sarcină sunt monitorizaţi în permanenţă.
Separarea sarcinilor
Sistemul blochează transferul în cazul unei 
defecţiuni la echipamentul alimentat în aval. 
Această deosebire evită transferul curentului 
anormal la alte surse, pentru a nu perturba 
ceilalţi utilizatori.

Unităţi de alimentare cu posibilitate de 
înlocuire în timpul funcţionării („Hot Swap”)
Versiunea IT SWITCH HA extractibilă măreşte 
disponibilitatea sistemului. Unităţile „plug-in” 
extractibile („hot swap”) permit ca părţile de 
control şi de alimentare să fie scoase fără 
întreruperea alimentării sarcinilor.
Şasiul fix este echipat cu un bypass pentru 
mentenanţă dublu, ceea ce garantează 
funcţionarea simplă şi complet sigură.

Soluţia pentru

> Centre de date
> Procese
> Telecomunicaţii
> Control trafic aerian

IT
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30
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IT SWITCH 
Sisteme de transfer electronic

de la 16 la 20 A monofazat

IT SWITCH
Transferul fără probleme al alimentării pentru arhitecturi fiabile
de la 16 la 20 A monofazat

Date tehnice

IT SWITCH
Model Cabinet rack HA de 19" Cabinet rack HA-E de 19" extractibil

SPECIFICAŢII ELECTRICE
Curent nominal 16 A 16 A 20 A
Tensiune nominală monofazată 100 / 120 / 220 / 230 / 240 V
Toleranţa tensiunii de intrare ajustabilă (±15 % faţă de setarea din fabrică)
Frecvenţa nominală 50 sau 60 Hz
Toleranţa frecvenţei ±10% reglabilă 
Curent de scurt circuit 20 / 15 In(1)

Factor de vârf până la 4
BYPASS PENTRU MENTENANŢĂ
Comutator inversor bipolar (fază/neutru)
Mod de transfer sincron/asincron cu întrerupere („break before make”)

CONEXIUNI
Intrare și ieșire pe cleme - •
Intrare și ieșire pe prize IEC 16 A • • -

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare 0 la 40 °C
Răcire Naturală

SPECIFICAŢII MECANICE
Dimensiuni (l x A x H) 446(2) x 310 x 131 mm 449(2) x 400 x 133 mm
Greutate 8,5 kg 14 kg
Grad de protecţie IP21

1) În funcţie de model. - (2) 484 mm cu piesele de fixare frontale (integrabile în dulap rack de 19")

Caracteristici de transfer standard

 • Selectarea sursei preferate.
 • Transfer automat.
 • Transfer manual.
 • Comutare fără suprapunerea surselor.
 • Comutarea sincronă şi asincronă a surselor 
(moduri de transfer complet adaptabile).

 • Toleranţă configurabilă a sincronizării surselor.
 •  Blocare transfer în cazul unui defect în aval.
 • Setare pentru blocarea transferurilor în cazul 
unor comutari repetate.

 • Posibilitate de configurare a repornirii automate.

Caracteristici mecanice standard

 • Cabinet rack de 19".

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 • Tablou de comandă şi control.
 • Interfaţă cu contacte de releu libere 
de potenţial.

 • MODBUS RTU (numai port serial RS485).

Mentenanţă

 • Modul cu posibilitate de scoatere în timpul 
funcţionării („hot swap”) (model HA-E).

 • Bypass pentru mentenanţă (model HA-E).

IT
 0

57
 B

 R
O

Mainframe
(server central)

Rack pentru
server

IT-SWITCH
Rack de 19"

IT-SWITCH
Rack

Router

IT-SWITCH
Rack

Sursa 1

Sursa 2

Redundanţă distribuită

Tablou de comandă şi control

IT SWITCH HA (High Availability) este potrivit 
în special pentru aplicaţii sensibile datorită 
controlului avansat al parametrilor de transfer: 
sincronizarea sursei, adaptarea calităţii sursei, 
moduri de funcţionare şi curent anormal în aval.

IT-SWITCH HA-E în versiunea cu posibilitate 
de înlocuire (High Availability) oferă o funcţie 
suplimentară „hot-swap” care permite 
utilizatorilor să efectueze proceduri de 
mentenanţă fără oprirea sarcinilor. 

Instalare şi funcţionare

1. Sursa preferată (1 sau 2)
2.  Tensiunea de intrare a sursei 1 sau 2 în 

intervalul de toleranţă
3. Sarcina alimentată de sursa 1 sau 2
4. Transfer imposibil
5. Transfer blocat
6. Oprire iminentă
7.  Bypass pentru mentenanţă activat (versiunea 

hot swap)
8. Transfer manual la sursa 2
9. Resetare alarmă şi selecţie sursă preferată
10. Transfer manual la sursa 1
11. Alarmă generală

IT
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4
5
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7
8
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1
2
3
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IT SWITCH
Transferul fără probleme al alimentării pentru arhitecturi fiabile
de la 16 la 20 A monofazat

Continuitate a funcţionării 
pentru aplicaţii critice
 • Localizat cât mai aproape posibil de sarcină, 
IT SWITCH permite o arhitectură foarte 
accesibilă.

 • Protejează împotriva: 
- întreruperii sursei principale de alimentare 
- declanşării accidentale a protecţiei din amonte, 
-  rezultatului interferenţei mutuale cauzate 

de defecţiuni în cadrul aplicaţiilor 
(de exemplu: scurt-circuit) alimentate de 
la aceeaşi sursă.

O sursă de alimentare 
sigură adaptată pentru 
echipamentul dvs.
 •  IT SWITCH a fost proiectat pentru a fi 
uşor instalat în apropierea consumatorilor 
sensibili, pentru a încăpea în cabinete rack 
de 19".

 •  Versiuni diferite: fixă sau cu posibilitate 
de înlocuire, pentru a corespunde 
tuturor cerinţelor dvs. de disponibilitate a 
alimentării.

Operare uşoară la faţa locului
 • Schimbare uşoară a căii preferate de 
alimentare fără modificarea cablajului.

 •  Comutarea de la o cale la alta efectuată 
de operator şi securizată de controalele şi 
protecţiile automate ale IT SWITCH.

 • Adaptare uşoară pentru a se potrivi 
specificului locaţiei prin intermediul 
unor setări de funcţionare standard sau 
personalizate.

Operare uşoară
 • IT SWITCH este echipat cu un panou de 
control uşor de utilizat, care garantează 
funcţionarea sigură.

 • Software-ul de comunicaţie permite 
utilizarea uşoară a diferitelor echipamente 
la faţa locului.

Principiul de funcţionare
IT SWITCH este un sistem de transfer 
automat între două surse. Este controlat 
digital cu microcontrolere pentru a transfera 
sarcinile instantaneu, fără întreruperea şi fără 
suprapunerea surselor.

Transfer automat
Detectarea unei defecţiuni la sursa preferată 
declanşează transferul automat şi instantaneu 
pe sursa alternativă fără a perturba alimentarea 
sarcinii. Transferul cu întrerupere (break before 
make) este efectuat fără suprapunere, pentru a 
preveni interferenţa între surse.

Control manual
Controlul manual al IT SWITCH permite 
operatorului să transfere sarcinile în siguranţă 
pe una din surse, pentru a efectua operaţiile 
de mentenanţă.

Alegerea sursei preferate
Operatorul alege o sursă preferată pentru 
fiecare IT SWITCH.
Parametrii fiecărei surse şi cei ai ieşirii spre 
sarcină sunt monitorizaţi în permanenţă.
Separarea sarcinilor
Sistemul blochează transferul în cazul unei 
defecţiuni la echipamentul alimentat în aval. 
Această deosebire evită transferul curentului 
anormal la alte surse, pentru a nu perturba 
ceilalţi utilizatori.

Unităţi de alimentare cu posibilitate de 
înlocuire în timpul funcţionării („Hot Swap”)
Versiunea IT SWITCH HA extractibilă măreşte 
disponibilitatea sistemului. Unităţile „plug-in” 
extractibile („hot swap”) permit ca părţile de 
control şi de alimentare să fie scoase fără 
întreruperea alimentării sarcinilor.
Şasiul fix este echipat cu un bypass pentru 
mentenanţă dublu, ceea ce garantează 
funcţionarea simplă şi complet sigură.

Soluţia pentru

> Centre de date
> Procese
> Telecomunicaţii
> Control trafic aerian

IT
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IT SWITCH 
Sisteme de transfer electronic

de la 16 la 20 A monofazat

IT SWITCH
Transferul fără probleme al alimentării pentru arhitecturi fiabile
de la 16 la 20 A monofazat

Date tehnice

IT SWITCH
Model Cabinet rack HA de 19" Cabinet rack HA-E de 19" extractibil

SPECIFICAŢII ELECTRICE
Curent nominal 16 A 16 A 20 A
Tensiune nominală monofazată 100 / 120 / 220 / 230 / 240 V
Toleranţa tensiunii de intrare ajustabilă (±15 % faţă de setarea din fabrică)
Frecvenţa nominală 50 sau 60 Hz
Toleranţa frecvenţei ±10% reglabilă 
Curent de scurt circuit 20 / 15 In(1)

Factor de vârf până la 4
BYPASS PENTRU MENTENANŢĂ
Comutator inversor bipolar (fază/neutru)
Mod de transfer sincron/asincron cu întrerupere („break before make”)

CONEXIUNI
Intrare și ieșire pe cleme - •
Intrare și ieșire pe prize IEC 16 A • • -

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare 0 la 40 °C
Răcire Naturală

SPECIFICAŢII MECANICE
Dimensiuni (l x A x H) 446(2) x 310 x 131 mm 449(2) x 400 x 133 mm
Greutate 8,5 kg 14 kg
Grad de protecţie IP21

1) În funcţie de model. - (2) 484 mm cu piesele de fixare frontale (integrabile în dulap rack de 19")

Caracteristici de transfer standard

 • Selectarea sursei preferate.
 • Transfer automat.
 • Transfer manual.
 • Comutare fără suprapunerea surselor.
 • Comutarea sincronă şi asincronă a surselor 
(moduri de transfer complet adaptabile).

 • Toleranţă configurabilă a sincronizării surselor.
 •  Blocare transfer în cazul unui defect în aval.
 • Setare pentru blocarea transferurilor în cazul 
unor comutari repetate.

 • Posibilitate de configurare a repornirii automate.

Caracteristici mecanice standard

 • Cabinet rack de 19".

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 • Tablou de comandă şi control.
 • Interfaţă cu contacte de releu libere 
de potenţial.

 • MODBUS RTU (numai port serial RS485).

Mentenanţă

 • Modul cu posibilitate de scoatere în timpul 
funcţionării („hot swap”) (model HA-E).

 • Bypass pentru mentenanţă (model HA-E).

IT
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Mainframe
(server central)

Rack pentru
server

IT-SWITCH
Rack de 19"

IT-SWITCH
Rack

Router

IT-SWITCH
Rack

Sursa 1

Sursa 2

Redundanţă distribuită

Tablou de comandă şi control

IT SWITCH HA (High Availability) este potrivit 
în special pentru aplicaţii sensibile datorită 
controlului avansat al parametrilor de transfer: 
sincronizarea sursei, adaptarea calităţii sursei, 
moduri de funcţionare şi curent anormal în aval.

IT-SWITCH HA-E în versiunea cu posibilitate 
de înlocuire (High Availability) oferă o funcţie 
suplimentară „hot-swap” care permite 
utilizatorilor să efectueze proceduri de 
mentenanţă fără oprirea sarcinilor. 

Instalare şi funcţionare

1. Sursa preferată (1 sau 2)
2.  Tensiunea de intrare a sursei 1 sau 2 în 

intervalul de toleranţă
3. Sarcina alimentată de sursa 1 sau 2
4. Transfer imposibil
5. Transfer blocat
6. Oprire iminentă
7.  Bypass pentru mentenanţă activat (versiunea 

hot swap)
8. Transfer manual la sursa 2
9. Resetare alarmă şi selecţie sursă preferată
10. Transfer manual la sursa 1
11. Alarmă generală
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Sistem automat tip rack pentru 
reţele IT
Sistemul de transfer automat ASYS oferă 
alimentare redundantă de încredere 
echipamentelor IT cu o singură alimentare.
Efectuează în mod automat un transfer al 
sarcinilor critice, fără întrerupere, pe o sursă 
de rezervă în cazul ieșirii din norme a sursei 
preferate.
Transferul este efectuat fără suprapunerea 
surselor de alimentare.

Continuitate a funcţionării 
pentru aplicaţii critice
 •  Localizat cât mai aproape posibil de 
aplicaţie, ASYS permite o arhitectură 
foarte accesibilă.

 •  ASYS a fost proiectat pentru a fi ușor 
de instalat în apropierea consumatorilor 
sensibili, pentru a încăpea în cabinete rack 
de 19".

Funcţionare ușoară la faţa locului
 •  Schimbare ușoară a căii preferate de 
alimentare fără modificarea cablării.

 •  Sub comanda operatorului și securizat de 
controlul automat, ASYS comută sarcina de 
pe o cale pe alta.

 •  Asigură alimentare redundantă 
echipamentelor cu o singură alimentare 
de genul servere, routere, switch-uri, 
hub-uri, etc.

 •  Alimentare prin intermediul a două surse 
independente separate (UPS).

 •  Monitorizarea permanentă a sursei.
 •  Comutare automată la sursa alternativă.
 • Management sincronizat și nesincronizat 
al sursei.

 •  Selectarea sursei preferate de pe 
panoul frontal.

 •  Comutare rapidă cu surse sincronizate 
sau defazate.

 •  Sistem compact 1U pentru cabinet rack 
de 19".

ASYS
Sistem de transfer compact de 19" pentru redundanţa alimentării 
16 A, montat în cabinete rack de 19"

Avantaje

AS
YS

 0
06

 A

Soluţia pentru 

> Servere montate în cabinete rack
> Aplicaţii IT
> Routere, switch-uri, hub-uri, etc

RoHS
COMPLIANT

ASYS 
Sistem de transfer automat

16 A, montat în cabinete rack de 19"

ASYS
Sistem de transfer compact de 19" pentru redundanţa alimentării 
16 A, montat în cabinete rack de 19"

Date tehnice

ASYS
Model 16A-230

INTRARE
Tensiune nominală 220/230/240 V (selectabilă)
Toleranţa tensiunii ± 12% (± 20% disponibilă la cerere)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz (detectare automată)
Toleranţa frecvenţei ± 15%
Curent nominal 16 A

IEȘIRE
Tensiune nominală 220/230/240 V (selectabilă)
Toleranţa tensiunii ± 12%
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 15%
Curent nominal 16 A
Timp de transfer 6 ms (tipic), ≤ 15 ms (maxim)

CONECTARE
Intrare 2 x IEC 320-C20

Ieșire 1 x IEC 320-C19
2 x 3 ieșiri IEC 320-C13

Comunicaţii 5 contacte de releu libere de potenţial, RS232
CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare 0 la 40 °C
Umiditate relativă 20% - 85% fără condensare
Altitudine maximă ≤ 1000 m fără reducerea valorilor nominale
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 25 dBA
Răcire Naturală

SPECIFICAŢII MECANICE
Dimensiuni (l x A x H) 430 x 315 x 44 mm (1U)
Greutate 5 kg
Grad de protecţie IP30

Culori Pantone 432C

Vedere din faţă

Exemplu de arhitectură 
posibilă

Cabinet rack aplicaţie

1. Indicaţie sursă preferată
2. Selecţie sursă preferată
3. Starea sursei de intrare
4. Sursă de alimentare
5. Alarmă generală
6. Confirmare sonerie
7. Port de comunicaţie RS232 (MODBUS RTU)
8. Port de comunicaţie cu contacte de releu libere de potenţial 
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Sistem automat tip rack pentru 
reţele IT
Sistemul de transfer automat ASYS oferă 
alimentare redundantă de încredere 
echipamentelor IT cu o singură alimentare.
Efectuează în mod automat un transfer al 
sarcinilor critice, fără întrerupere, pe o sursă 
de rezervă în cazul ieșirii din norme a sursei 
preferate.
Transferul este efectuat fără suprapunerea 
surselor de alimentare.

Continuitate a funcţionării 
pentru aplicaţii critice
 •  Localizat cât mai aproape posibil de 
aplicaţie, ASYS permite o arhitectură 
foarte accesibilă.

 •  ASYS a fost proiectat pentru a fi ușor 
de instalat în apropierea consumatorilor 
sensibili, pentru a încăpea în cabinete rack 
de 19".

Funcţionare ușoară la faţa locului
 •  Schimbare ușoară a căii preferate de 
alimentare fără modificarea cablării.

 •  Sub comanda operatorului și securizat de 
controlul automat, ASYS comută sarcina de 
pe o cale pe alta.

 •  Asigură alimentare redundantă 
echipamentelor cu o singură alimentare 
de genul servere, routere, switch-uri, 
hub-uri, etc.

 •  Alimentare prin intermediul a două surse 
independente separate (UPS).

 •  Monitorizarea permanentă a sursei.
 •  Comutare automată la sursa alternativă.
 • Management sincronizat și nesincronizat 
al sursei.

 •  Selectarea sursei preferate de pe 
panoul frontal.

 •  Comutare rapidă cu surse sincronizate 
sau defazate.

 •  Sistem compact 1U pentru cabinet rack 
de 19".

ASYS
Sistem de transfer compact de 19" pentru redundanţa alimentării 
16 A, montat în cabinete rack de 19"

Avantaje

AS
YS
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Soluţia pentru 

> Servere montate în cabinete rack
> Aplicaţii IT
> Routere, switch-uri, hub-uri, etc

RoHS
COMPLIANT

ASYS 
Sistem de transfer automat

16 A, montat în cabinete rack de 19"

ASYS
Sistem de transfer compact de 19" pentru redundanţa alimentării 
16 A, montat în cabinete rack de 19"

Date tehnice

ASYS
Model 16A-230

INTRARE
Tensiune nominală 220/230/240 V (selectabilă)
Toleranţa tensiunii ± 12% (± 20% disponibilă la cerere)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz (detectare automată)
Toleranţa frecvenţei ± 15%
Curent nominal 16 A

IEȘIRE
Tensiune nominală 220/230/240 V (selectabilă)
Toleranţa tensiunii ± 12%
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 15%
Curent nominal 16 A
Timp de transfer 6 ms (tipic), ≤ 15 ms (maxim)

CONECTARE
Intrare 2 x IEC 320-C20

Ieșire 1 x IEC 320-C19
2 x 3 ieșiri IEC 320-C13

Comunicaţii 5 contacte de releu libere de potenţial, RS232
CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare 0 la 40 °C
Umiditate relativă 20% - 85% fără condensare
Altitudine maximă ≤ 1000 m fără reducerea valorilor nominale
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 25 dBA
Răcire Naturală

SPECIFICAŢII MECANICE
Dimensiuni (l x A x H) 430 x 315 x 44 mm (1U)
Greutate 5 kg
Grad de protecţie IP30

Culori Pantone 432C

Vedere din faţă

Exemplu de arhitectură 
posibilă

Cabinet rack aplicaţie

1. Indicaţie sursă preferată
2. Selecţie sursă preferată
3. Starea sursei de intrare
4. Sursă de alimentare
5. Alarmă generală
6. Confirmare sonerie
7. Port de comunicaţie RS232 (MODBUS RTU)
8. Port de comunicaţie cu contacte de releu libere de potenţial 
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O gamă completă de posibilităţi 
de conectare şi comunicaţie
Datorită sistemelor UPS şi STS, sarcina 
sensibilă este protejată împotriva problemelor 
electrice cauzate de fiabilitatea insuficientă 
a sursei de alimentare de la reţea. Totuşi, 
această protecţie esenţială deseori nu 
garantează disponibilitatea maximă a energiei 
electrice pentru sarcină.
Soluţiile SOCOMEC pentru conectivitate 
şi software-ul pentru monitorizarea şi 
gestionarea surselor de alimentare pot 
informa utilizatorul imediat cu privire la starea 
sistemului şi pot implementa proceduri 
automate pentru controlul sistemului electric 
şi protejarea sarcinilor IT. Diferitele soluţii pot 
fi utilizate pentru un PC individual, pentru 
servere, centre de date sau pentru soluţii cu 
protocoale industriale (fieldbus) care sunt 
tipice pentru sistemele de proces.

Capacitatea de comunicaţie a sistemelor 
UPS este utilizată de obicei pentru a îndeplini 
următoarele cerinţe:
•  oferirea de informaţii clare, rapide: 

evenimentele critice pentru dispozitiv şi 
sistem sunt comunicate în mod clar şi 
imediat prin e-mail (utilizatorului), ferestre 
pop-up sau trap-uri SNMP (la utilizatorul 
local şi administratorului la distanţă),

•  garantarea integrităţii datelor: în funcţie de 
eveniment este posibilă configurarea de 
acţiuni automate definite de utilizator (script-
uri) şi gestionarea de proceduri automate şi 
ordonate de shutdown, pentru calculatoare, 
servere sau infrastructuri virtuale/fizice 
de servere,

•  monitorizarea instalaţiei: măsurătorile 
electrice şi evenimentele referitoare la sistem 
sau la instalaţie sunt înregistrate în mod 
continuu şi puse la dispoziţia utilizatorului 
sau departamentului SOCOMEC de servicii 
profesionale şi mentenanţă pentru a analiza 
starea sistemului/sarcinii. Ca rezultat, este 
posibilă evaluarea arhitecturii alese dacă 
este optimă sau nu, sau dacă este nevoie de 
acţiune pentru creşterea fiabilităţii sistemului,

•  controlul dispozitivelor: pentru unele 
dispozitive este posibil controlul de la 
distanţă, cum ar fi managementul manual al 
prizelor de ieşire sau comutarea UPS-ului pe 
reţea, invertor sau stand-by.

Comunicaţii şi conectivitate
Soluţia ideală pentru management integrat al sistemului  
şi integritatea datelor

Soluţia pentru 

>  Centre de date
> Aplicaţii de urgenţă
> Birouri
> Servicii
> Industrie
> Telecomunicaţii
> Domeniul medical
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Comunicaţii şi conectivitate 
Software

Soluţii de management

Comunicaţii şi conectivitate
Soluţia ideală pentru management integrat al sistemului  
şi integritatea datelor

LOCAL VIEW este un software de monitorizare 
şi management prin port USB sau serial RS232 
al unităţilor UPS, care permite shutdown-ul 
automat al sistemului în eventualitatea unei 
întreruperi prelungite a alimentării. LOCAL 
VIEW evită pierderile de date şi deteriorarea 
sistemului atunci când staţia de lucru PC sau 
serverul nu este supravegheat de operator 
pe durata întreruperii alimentării. Interfaţa 
sa simplă şi uşoară permite utilizarea cu 
uşurinţă chiar şi de către utilizatori mai puţin 
experimentaţi. LOCAL VIEW este disponibil în 
mai multe limbi şi oferă informaţii clare, rapide 
şi detaliate despre starea unităţii UPS. 

Poate fi actualizat cu uşurinţă (prin Internet), 
pentru a asigura cel mai înalt nivel de 
protecţie pentru PC-uri, staţii de lucru şi 
servere. LOCAL VIEW este compatibil cu 
platforme Windows x86 şi x64, distribuţii 
LINUX şi MAC OSx. Software-ul LOCAL 
VIEW poate fi descărcat gratuit de pe site-ul 
web SOCOMEC.

RS232
sau USB
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LOCAL VIEW

Soluţie de monitorizare locală

NET VISION este cea mai uzuală interfaţă 
Ethernet pentru utilizarea cu produse 
SOCOMEC. Este o interfaţă de comunicaţie 
destinată reţelelor corporative. UPS-ul se 
comportă exact ca un echipament periferic 
legat în reţea, poate fi gestionat de la distanţă 
şi permite shutdown-ul staţiilor de lucru 
conectate la server.
NET VISION oferă o interfaţă directă între 
UPS şi reţeaua Ethernet, evitând dependenţa 
de server. De aceea este compatibil cu 
toate reţelele şi cu mai multe sisteme de 
operare, putând interacţiona prin intermediul 
browserului web.

Specificaţiile şi funcţiile principale sunt 
următoarele:
- conexiune Ethernet de 10 / 100 Mb (RJ 45),
- ecran de monitorizare UPS cu browser web,
-  shutdown de la distanţă a unui server fizic 

(compatibil cu JNC) sau a unui server virtual 
(compatibil cu VIRTUAL-JNC),

-  notificare a defecţiunilor prin e-mail la cel 
mult 8 adrese,

- management al UPS-ului prin protocol SNMP,
-  monitorizarea condiţiilor de funcţionare (senzor 

opţional de temperatură şi umiditate EMD - 
environmental monitor device). Declanşare 
configurabilă a alarmei, notificare prin e-mail.

IPv4 sau IPv6
Ethernet
reţea

Server de e-mail 

La distanţă 
monitorizare cu 
Browser web

Comandă la distanţă 
via SNMP

Închidere de la distanţă 
pentru server independent 

sau mediu virtual
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Soluţii de reţea (conexiune UPS la LAN)
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EMD (Environment Module Device)

EMD este un dispozitiv care se utilizează 
împreună cu interfaţa NET VISION şi oferă 
următoarele caracteristici:
-  măsurători de temperatură şi 

umiditate + intrări cu contacte de releu,
-  praguri de alarmă configurabile prin 

browser web,
-  notificare a alarmelor privind condiţiile de 

mediu prin e-mail şi trap-uri SNMP.
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O gamă completă de posibilităţi 
de conectare şi comunicaţie
Datorită sistemelor UPS şi STS, sarcina 
sensibilă este protejată împotriva problemelor 
electrice cauzate de fiabilitatea insuficientă 
a sursei de alimentare de la reţea. Totuşi, 
această protecţie esenţială deseori nu 
garantează disponibilitatea maximă a energiei 
electrice pentru sarcină.
Soluţiile SOCOMEC pentru conectivitate 
şi software-ul pentru monitorizarea şi 
gestionarea surselor de alimentare pot 
informa utilizatorul imediat cu privire la starea 
sistemului şi pot implementa proceduri 
automate pentru controlul sistemului electric 
şi protejarea sarcinilor IT. Diferitele soluţii pot 
fi utilizate pentru un PC individual, pentru 
servere, centre de date sau pentru soluţii cu 
protocoale industriale (fieldbus) care sunt 
tipice pentru sistemele de proces.

Capacitatea de comunicaţie a sistemelor 
UPS este utilizată de obicei pentru a îndeplini 
următoarele cerinţe:
•  oferirea de informaţii clare, rapide: 

evenimentele critice pentru dispozitiv şi 
sistem sunt comunicate în mod clar şi 
imediat prin e-mail (utilizatorului), ferestre 
pop-up sau trap-uri SNMP (la utilizatorul 
local şi administratorului la distanţă),

•  garantarea integrităţii datelor: în funcţie de 
eveniment este posibilă configurarea de 
acţiuni automate definite de utilizator (script-
uri) şi gestionarea de proceduri automate şi 
ordonate de shutdown, pentru calculatoare, 
servere sau infrastructuri virtuale/fizice 
de servere,

•  monitorizarea instalaţiei: măsurătorile 
electrice şi evenimentele referitoare la sistem 
sau la instalaţie sunt înregistrate în mod 
continuu şi puse la dispoziţia utilizatorului 
sau departamentului SOCOMEC de servicii 
profesionale şi mentenanţă pentru a analiza 
starea sistemului/sarcinii. Ca rezultat, este 
posibilă evaluarea arhitecturii alese dacă 
este optimă sau nu, sau dacă este nevoie de 
acţiune pentru creşterea fiabilităţii sistemului,

•  controlul dispozitivelor: pentru unele 
dispozitive este posibil controlul de la 
distanţă, cum ar fi managementul manual al 
prizelor de ieşire sau comutarea UPS-ului pe 
reţea, invertor sau stand-by.

Comunicaţii şi conectivitate
Soluţia ideală pentru management integrat al sistemului  
şi integritatea datelor

Soluţia pentru 

>  Centre de date
> Aplicaţii de urgenţă
> Birouri
> Servicii
> Industrie
> Telecomunicaţii
> Domeniul medical
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Comunicaţii şi conectivitate 
Software

Soluţii de management

Comunicaţii şi conectivitate
Soluţia ideală pentru management integrat al sistemului  
şi integritatea datelor

LOCAL VIEW este un software de monitorizare 
şi management prin port USB sau serial RS232 
al unităţilor UPS, care permite shutdown-ul 
automat al sistemului în eventualitatea unei 
întreruperi prelungite a alimentării. LOCAL 
VIEW evită pierderile de date şi deteriorarea 
sistemului atunci când staţia de lucru PC sau 
serverul nu este supravegheat de operator 
pe durata întreruperii alimentării. Interfaţa 
sa simplă şi uşoară permite utilizarea cu 
uşurinţă chiar şi de către utilizatori mai puţin 
experimentaţi. LOCAL VIEW este disponibil în 
mai multe limbi şi oferă informaţii clare, rapide 
şi detaliate despre starea unităţii UPS. 

Poate fi actualizat cu uşurinţă (prin Internet), 
pentru a asigura cel mai înalt nivel de 
protecţie pentru PC-uri, staţii de lucru şi 
servere. LOCAL VIEW este compatibil cu 
platforme Windows x86 şi x64, distribuţii 
LINUX şi MAC OSx. Software-ul LOCAL 
VIEW poate fi descărcat gratuit de pe site-ul 
web SOCOMEC.

RS232
sau USB
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LOCAL VIEW

Soluţie de monitorizare locală

NET VISION este cea mai uzuală interfaţă 
Ethernet pentru utilizarea cu produse 
SOCOMEC. Este o interfaţă de comunicaţie 
destinată reţelelor corporative. UPS-ul se 
comportă exact ca un echipament periferic 
legat în reţea, poate fi gestionat de la distanţă 
şi permite shutdown-ul staţiilor de lucru 
conectate la server.
NET VISION oferă o interfaţă directă între 
UPS şi reţeaua Ethernet, evitând dependenţa 
de server. De aceea este compatibil cu 
toate reţelele şi cu mai multe sisteme de 
operare, putând interacţiona prin intermediul 
browserului web.

Specificaţiile şi funcţiile principale sunt 
următoarele:
- conexiune Ethernet de 10 / 100 Mb (RJ 45),
- ecran de monitorizare UPS cu browser web,
-  shutdown de la distanţă a unui server fizic 

(compatibil cu JNC) sau a unui server virtual 
(compatibil cu VIRTUAL-JNC),

-  notificare a defecţiunilor prin e-mail la cel 
mult 8 adrese,

- management al UPS-ului prin protocol SNMP,
-  monitorizarea condiţiilor de funcţionare (senzor 

opţional de temperatură şi umiditate EMD - 
environmental monitor device). Declanşare 
configurabilă a alarmei, notificare prin e-mail.

IPv4 sau IPv6
Ethernet
reţea

Server de e-mail 

La distanţă 
monitorizare cu 
Browser web

Comandă la distanţă 
via SNMP

Închidere de la distanţă 
pentru server independent 

sau mediu virtual
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Soluţii de reţea (conexiune UPS la LAN)

M
O

D
 0

67
 A

EMD (Environment Module Device)

EMD este un dispozitiv care se utilizează 
împreună cu interfaţa NET VISION şi oferă 
următoarele caracteristici:
-  măsurători de temperatură şi 

umiditate + intrări cu contacte de releu,
-  praguri de alarmă configurabile prin 

browser web,
-  notificare a alarmelor privind condiţiile de 

mediu prin e-mail şi trap-uri SNMP.
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Comunicaţii şi conectivitate 
Software
Soluţii de management

Virtualizarea serverelor, care face posibilă 
exploatarea avantajelor consolidării 
infrastructurii IT, devine din ce în ce mai larg 
răspândită. În consecinţă, managementul 
corect al maşinilor virtuale în cazul unei 
defecţiuni la sistemul de alimentare cu 
energie electrică este o cerinţă uzuală în 
continuă creştere. VIRTUAL JNC este soluţia 
SOCOMEC specială pentru sisteme virtuale. 
Realizează integral funcţia de shutdown 
a maşinilor virtuale, acţionând asupra 
serverului fizic astfel încât să oprească în mod 
corect toate maşinile virtuale ce rulează pe 
respectivul server.

Pe sistemele Virtual Environment este posibilă 
gestionarea comenzii de shutdown a maşinii 
virtuale (definind închiderea secvenţială sau 
eşalonată) şi a sistemelor cu mai mult de o 
gazdă (de asemenea într-o configuraţie cluster), 
într-un mod simplu şi eficient. VIRTUAL JNC 
este compatibil cu toate sistemele SOCOMEC 
UPS care fac managementul shutdown-ului 
prin LAN. VIRTUAL JNC este compatibil cu 
VMware vCenterTM / vSphere, MicrosoftTM 
HYPER-V şi Citrix XenServer.
VIRTUAL-JNC trebuie instalat pe o maşină 
virtuală Windows®. Software-ul VIRTUAL-JNC 
poate fi descărcat gratuit de pe site-ul 
web SOCOMEC.
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VIRTUAL JNC

Network

Soluţii pentru sisteme virtuale

Oprirea controlată a serverului de reţea este 
gestionată de „clientul de shutdown” care, 
instalat pe serverul distant, permite închiderea 
acestuia. JNC (JAVA & .NET Shutdown client) 
este un mic program software instalat pe 
calculatoarele ce trebuie închise.

Afişază starea UPS şi execută comanda de 
shutdown trimisă de interfaţa Ethernet a UPS-
ului, adică NET VISION. A fost dezvoltat de 
SOCOMEC pe o platformă JAVA şi .net. 

Agentul software JNC (JAVA & .NET client) 
este compatibil cu cele mai recente versiuni 
de sisteme de operare Windows®, distribuţii 
obişnuite Linux şi sisteme de operare Mac OS 
X®. Software-ul JNC poate fi descărcat gratuit 
de pe site-ul web SOCOMEC.

Soluţii de reţea (shutdown prin intermediul reţelei)

În cazul instalaţiilor care utilizează sisteme 
UPS diferite, administratorul de reţea (sau 
administratorul de sistem) poate solicita o 
vizualizare simultană a tuturor sistemelor 
UPS de la o singură consolă. În general, 
dispozitivele sunt monitorizate cu soluţii BMS 
(Building Management Systems - sisteme 
de management al clădirilor) prin protocol de 
comunicaţie JBUS/MODBUS sau cu soluţii 
NMS (Network Management Systems - 
Sisteme de management al reţelelor) prin 
protocol SNMP pentru schimb de date. 
În medii industriale este de asemenea 
uzuală folosirea protocolului PROFIBUS sau 
PROFINET pentru comunicaţia cu sisteme 
centralizate de control şi automatizare. Aceste 
protocoale sunt compatibile cu produsele 
SOCOMEC şi de aceea pot fi interfaţate cu 
programe de monitorizare.

Soluţie de supraveghere centralizată

Supravegherea centrală a UPS-urilor REMOTE VIEW
În plus faţă de aceste protocoale, o altă soluţie 
SOCOMEC de monitorizare este REMOTE 
VIEW, un program de monitorizare centralizată 
pentru sisteme UPS într-o reţea Ethernet, mai 
simplu şi mai puţin costisitor decât platformele 
complexe NMS.
REMOTE VIEW este o aplicaţie capabilă 
a monitoriza simultan până la 1.024 de 
dispozitive echipate cu card sau box NET 
VISION prin intermediul reţelei Ethernet. 
Utilizatorilor li se oferă o vizualizare 
arborescentă (structura ierarhiei poate avea 
până la 8 niveluri) şi o vizualizare tip listă. 
Atunci când este declanşată o alarmă la 
un UPS monitorizat (eveniment de tip trap 
SNMP), pictograma ce reprezintă UPS-ul îşi 
va modifica culoarea în funcţie de nivelul de 
severitate, trimiţând un e-mail la câteva adrese 

care au fost stabilite în fereastra de dialog 
pentru configurarea programului. 
Dacă programul rulează în fundal, apare un 
mesaj pop-up. Tensiunile de intrare şi de 
ieşire, capacitatea bateriei şi procentul de 
încărcare sunt monitorizate în mod continuu 
de programul REMOTE VIEW. Tehnicienii 
însărcinaţi cu supravegherea instalaţiei pot 
monitoriza toate UPS-urile în aceeaşi fereastră 
a programului.
REMOTE VIEW rulează pe Windows® 
2000/2003/2008 (R2)/XP/VISTA/7 cu drepturi 
de administrator. Software-ul REMOTE 
VIEW poate fi descărcat gratuit de pe site-ul 
web SOCOMEC.

Network 1

LAN

WAN

LAN

REMOTE VIEW

Network 2
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Comunicaţii şi conectivitate 
Software

Soluţii de management
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Interfaţa cu contacte de releu permite 
controlul a până la trei intrări digitale şi patru 
ieşiri pentru prelucrarea informaţiilor:
•  3 intrări izolate (contacte externe):

-  dispozitive de oprire de urgenţă 
(emergency stop devices - ESD),

- funcţionare cu grup electrogen,
- starea protecţiei bateriei.

•  4 ieşiri cu contacte comutatoare:
- alarmă generală,
- funcţionare pe baterii,
- funcţionare pe bypass,
- solicitare de mentenanţă preventivă.

Acestea sunt complet configurabile. În funcţie 
de gamă, se pot monta în UPS mai multe 
plăci ADC.

Interfaţă cu contacte de releu libere de potenţial

Interfaţă MODBUS TCP

Interfaţa este conectată în mod direct 
la reţea prin conector RJ45 (conexiune 
Ethernet 10 / 100Mb).
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Câteva UPS-uri au RS232 şi/sau RS485 cu 
protocol JBUS/MODBUS încorporat.
Dacă UPS-ul are nevoie de un port RS485 
izolat, se poate utiliza o placă de interfaţă 
suplimentară.

•  Interfaţa cu conexiune serială face posibilă 
comunicaţia cu sisteme de management 
al clădirilor BMS (Building Management 
Systems) utilizând protocoale JBUS/MODBUS 
sau PROFIBUS/PROFINET (la cerere).

•  Toate informaţiile despre UPS pot fi 
accesate de la distanţă:
-  stare, măsurători (V, A, kVA, t°…), 

alarme, controale.

Interfaţă port serial
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Interfaţă BACnet/IP

Interfaţa este conectată în mod direct 
la reţea prin conector RJ45 (conexiune 
Ethernet de 10 / 100Mb).
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Comunicaţii şi conectivitate 
Software
Soluţii de management

Virtualizarea serverelor, care face posibilă 
exploatarea avantajelor consolidării 
infrastructurii IT, devine din ce în ce mai larg 
răspândită. În consecinţă, managementul 
corect al maşinilor virtuale în cazul unei 
defecţiuni la sistemul de alimentare cu 
energie electrică este o cerinţă uzuală în 
continuă creştere. VIRTUAL JNC este soluţia 
SOCOMEC specială pentru sisteme virtuale. 
Realizează integral funcţia de shutdown 
a maşinilor virtuale, acţionând asupra 
serverului fizic astfel încât să oprească în mod 
corect toate maşinile virtuale ce rulează pe 
respectivul server.

Pe sistemele Virtual Environment este posibilă 
gestionarea comenzii de shutdown a maşinii 
virtuale (definind închiderea secvenţială sau 
eşalonată) şi a sistemelor cu mai mult de o 
gazdă (de asemenea într-o configuraţie cluster), 
într-un mod simplu şi eficient. VIRTUAL JNC 
este compatibil cu toate sistemele SOCOMEC 
UPS care fac managementul shutdown-ului 
prin LAN. VIRTUAL JNC este compatibil cu 
VMware vCenterTM / vSphere, MicrosoftTM 
HYPER-V şi Citrix XenServer.
VIRTUAL-JNC trebuie instalat pe o maşină 
virtuală Windows®. Software-ul VIRTUAL-JNC 
poate fi descărcat gratuit de pe site-ul 
web SOCOMEC.
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VIRTUAL JNC

Network

Soluţii pentru sisteme virtuale

Oprirea controlată a serverului de reţea este 
gestionată de „clientul de shutdown” care, 
instalat pe serverul distant, permite închiderea 
acestuia. JNC (JAVA & .NET Shutdown client) 
este un mic program software instalat pe 
calculatoarele ce trebuie închise.

Afişază starea UPS şi execută comanda de 
shutdown trimisă de interfaţa Ethernet a UPS-
ului, adică NET VISION. A fost dezvoltat de 
SOCOMEC pe o platformă JAVA şi .net. 

Agentul software JNC (JAVA & .NET client) 
este compatibil cu cele mai recente versiuni 
de sisteme de operare Windows®, distribuţii 
obişnuite Linux şi sisteme de operare Mac OS 
X®. Software-ul JNC poate fi descărcat gratuit 
de pe site-ul web SOCOMEC.

Soluţii de reţea (shutdown prin intermediul reţelei)

În cazul instalaţiilor care utilizează sisteme 
UPS diferite, administratorul de reţea (sau 
administratorul de sistem) poate solicita o 
vizualizare simultană a tuturor sistemelor 
UPS de la o singură consolă. În general, 
dispozitivele sunt monitorizate cu soluţii BMS 
(Building Management Systems - sisteme 
de management al clădirilor) prin protocol de 
comunicaţie JBUS/MODBUS sau cu soluţii 
NMS (Network Management Systems - 
Sisteme de management al reţelelor) prin 
protocol SNMP pentru schimb de date. 
În medii industriale este de asemenea 
uzuală folosirea protocolului PROFIBUS sau 
PROFINET pentru comunicaţia cu sisteme 
centralizate de control şi automatizare. Aceste 
protocoale sunt compatibile cu produsele 
SOCOMEC şi de aceea pot fi interfaţate cu 
programe de monitorizare.

Soluţie de supraveghere centralizată

Supravegherea centrală a UPS-urilor REMOTE VIEW
În plus faţă de aceste protocoale, o altă soluţie 
SOCOMEC de monitorizare este REMOTE 
VIEW, un program de monitorizare centralizată 
pentru sisteme UPS într-o reţea Ethernet, mai 
simplu şi mai puţin costisitor decât platformele 
complexe NMS.
REMOTE VIEW este o aplicaţie capabilă 
a monitoriza simultan până la 1.024 de 
dispozitive echipate cu card sau box NET 
VISION prin intermediul reţelei Ethernet. 
Utilizatorilor li se oferă o vizualizare 
arborescentă (structura ierarhiei poate avea 
până la 8 niveluri) şi o vizualizare tip listă. 
Atunci când este declanşată o alarmă la 
un UPS monitorizat (eveniment de tip trap 
SNMP), pictograma ce reprezintă UPS-ul îşi 
va modifica culoarea în funcţie de nivelul de 
severitate, trimiţând un e-mail la câteva adrese 

care au fost stabilite în fereastra de dialog 
pentru configurarea programului. 
Dacă programul rulează în fundal, apare un 
mesaj pop-up. Tensiunile de intrare şi de 
ieşire, capacitatea bateriei şi procentul de 
încărcare sunt monitorizate în mod continuu 
de programul REMOTE VIEW. Tehnicienii 
însărcinaţi cu supravegherea instalaţiei pot 
monitoriza toate UPS-urile în aceeaşi fereastră 
a programului.
REMOTE VIEW rulează pe Windows® 
2000/2003/2008 (R2)/XP/VISTA/7 cu drepturi 
de administrator. Software-ul REMOTE 
VIEW poate fi descărcat gratuit de pe site-ul 
web SOCOMEC.

Network 1

LAN

WAN

LAN

REMOTE VIEW

Network 2
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Comunicaţii şi conectivitate 
Software

Soluţii de management
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Interfaţa cu contacte de releu permite 
controlul a până la trei intrări digitale şi patru 
ieşiri pentru prelucrarea informaţiilor:
•  3 intrări izolate (contacte externe):

-  dispozitive de oprire de urgenţă 
(emergency stop devices - ESD),

- funcţionare cu grup electrogen,
- starea protecţiei bateriei.

•  4 ieşiri cu contacte comutatoare:
- alarmă generală,
- funcţionare pe baterii,
- funcţionare pe bypass,
- solicitare de mentenanţă preventivă.

Acestea sunt complet configurabile. În funcţie 
de gamă, se pot monta în UPS mai multe 
plăci ADC.

Interfaţă cu contacte de releu libere de potenţial

Interfaţă MODBUS TCP

Interfaţa este conectată în mod direct 
la reţea prin conector RJ45 (conexiune 
Ethernet 10 / 100Mb).
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Câteva UPS-uri au RS232 şi/sau RS485 cu 
protocol JBUS/MODBUS încorporat.
Dacă UPS-ul are nevoie de un port RS485 
izolat, se poate utiliza o placă de interfaţă 
suplimentară.

•  Interfaţa cu conexiune serială face posibilă 
comunicaţia cu sisteme de management 
al clădirilor BMS (Building Management 
Systems) utilizând protocoale JBUS/MODBUS 
sau PROFIBUS/PROFINET (la cerere).

•  Toate informaţiile despre UPS pot fi 
accesate de la distanţă:
-  stare, măsurători (V, A, kVA, t°…), 

alarme, controale.

Interfaţă port serial
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Interfaţă BACnet/IP

Interfaţa este conectată în mod direct 
la reţea prin conector RJ45 (conexiune 
Ethernet de 10 / 100Mb).
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RACK PDU
Unitate de distribuţie a alimentării compactă și fiabilă
rack PDU cu monitorizare și management

Soluţia pentru 

>  Cabinet rack pentru centre 
de date

> Infrastructură de reţea
> Săli de calculatoare

Asigurarea dezvoltării eficiente a sarcinii și 
flexibilităţii sursei de alimentare în camerele de 
servere devine din ce în ce mai importantă, de 
aceea SOCOMEC oferă o varietate de unităţi 
de distribuţie a energiei pentru aplicaţii rack. 
Unităţile de distribuţie a energiei SOCOMEC în 
configuraţie 0 U (monofazate sau trifazate) cu 
tehnologie de măsurare sau monitorizare, și 
unităţile de distribuţie a energiei în configuraţie 
1U (tot monofazate dar cu sursă de alimentare 
singulară sau duală) cu tehnologie de 
management, permit managerilor IT să găsească 
configuraţia cea mai potrivită pentru cerinţele lor.

PDU vertical zero-U cu măsurare 
sau monitorizare
Cu numai o intrare monofazată sau trifazată, 
aceste PDU-uri garantează o distribuţie fiabilă 
a energiei pentru echipamente cu cerinţe 
energetice mici și medii, integrate în cabinete 
rack. PDU-ul nu necesită ocuparea unui „spaţiu 
U” datorită poziţiei sale verticale în partea din 
spate a cabinetului rack și permite conectarea 
electrică facilă electrică a multor dispozitive, 
economisind timp pe durata procedurilor de 
montare și asigurând adaptarea ușoară a 
soluţiei de alimentare. Numeroasele prize de 
ieșire și poziţionarea lor ajută această unitate de 
distribuţie a energiei să se potrivească perfect 
pentru soluţiile de reţea cu densitate ridicată.
Utilizarea a două unităţi de distribuţie a 
energiei în același cabinet rack permite 
dezvoltarea unei arhitecturi redundante tipice 
aplicaţiilor critice, care utilizează dispozitive 
electronice cu alimentare duală.

Monitorizare și supraveghere
Afișajul LED cu două cifre permite citirea 
ușoară și monitorizarea consumului de curent.
Funcţia de afișare inversă permite 
introducerea cablului atât de sus cât și de jos, 

asigurând astfel o citire corespunzătoare în 
fiecare poziţie de instalare.
Modulul ADD-IN SNMP (disponibil opţional), 
permite controlul și supravegherea de 
la distanţă a PDU-urilor prin intermediul 
reţelei LAN.

PDU 1U cu management
Aceste PDU-uri cu una sau două intrări 
monofazate, sunt ideale pentru distribuţia de 
energie în aplicaţii vitale pentru echipamente 
cu cerinţe mici sau medii de energie, integrate 
în cabinete rack. Soluţia extrem de compactă 
1U permite instalarea în interiorul cabinetului 
rack, garantând vizualizarea datelor dintr-o 
privire pe afișajul de pe panoul frontal. Aceste 
PDU-uri oferă un nivel extrem de sofisticat 
de monitorizare și management, consumul 
serverului pentru fiecare priză de ieșire putând 
fi măsurat atât ca valoare instantanee cât și 
cumulată (curent, energie și factor de putere) 
și înregistrat în fișiere jurnal ce pot fi consultate 
și descărcate cu ușurinţă printr-o interfaţă 
web. Prizele individuale pot fi de asemenea 
controlate de la distanţă (pornire, oprire sau 
ciclu alimentare), atât manual, cât și prin 
intermediul interfeţei web sau al consolei 
distante sau chiar în mod planificat.
Până la 5 unităţi de distribuţie a energiei 
pot fi conectate într-o configuraţie „daisy 
chain”, permiţând controlul și monitorizarea 
tuturor PDU dintr-un singur punct de acces, 
transformându-le într-un adevărat sistem de 
management al energiei. Posibilităţi extinse 
de comunicaţie (browser web, NMS, Telnet, 
SNMP, HyperTerminal, SMTP, SSL V3, 
SSH V1), utilizarea de protocoale „sigure” 
și managementul de conturi multiple îl fac 
dispozitivul ideal pentru managementul 
alimentării în aplicaţii IT.
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RACK PDU
Soluţii pentru managementul puterii

rack PDU cu monitorizare și management

RACK PDU
Unitate de distribuţie a alimentării compactă și fiabilă
rack PDU cu monitorizare și management

Opţiuni de comunicaţie

PDU VISION, interfaţă de management WEB / 
SNMP pentru conexiunea la reţeaua LAN. 
Dispozitivul – adecvat pentru monitorizare de 
la distanţă – poate fi integrat în PDU.
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1.  Indicator de stare alimentare la intrare 
2.  Indicator de stare alimentare la ieșire (A÷L)
3. Indicator de stare
4.  Comutator DIP pentru conectare în cascadă 

(C-link DIP)
5. Buton Reset
6.  Comutator DIP pentru modul de funcţionare
7.  Port (CONSOLĂ) serial(ă)
8. Ieșire digitală
9. Întrerupător

 Zero-U PDU

Date tehnice

Zero-U PDU
Cod articol NRT-OP-PDU1-28 NRT-OP-PDU3-39
Intrare / ieșire 1/1 3/1

INTRARE
Tensiune nominală 200-240 V (1 fază) 346-415 V (3 faze, Y+N)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Curent nominal 32 A (1 fază) 16 A (3 faze)
Conector IEC309-32 A IEC309-16 A

IEȘIRE
Tensiune nominală 200-240 V
Conectori (24) IEC320-C13, (4) IEC320-C19 (36) IEC320-C13, (3) IEC320-C19

COMUNICAŢII
Interfeţe RS232 - (WEB/SNMP opţional)
Senzor de mediu • •

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare 0 la 45 °C
Umiditate relativă 5% la 95% fără condensare
Altitudine maximă funcţionare: până la 2000 m

RACK PDU
Dimensiuni (l x A x H) 48 x 1250 x 50 mm 48 x 1560 x 50 mm

Greutate 5,4 kg 6,0 kg

iPDU
Cod articol PDU1U-I116-I011 PDU1U-I116-I012
Intrare / ieșire 1/1

INTRARE
Tensiune nominală 200-240 V (1 fază)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Curent nominal 16 A (1 fază) 2x 16 A (1 fază)
Conector IEC320 C20 2x IEC320 C20

IEȘIRE
Tensiune nominală 200-240 V
Conectori (12) IEC320-C13 (6+6) IEC320-C13

COMUNICAŢII
Interfeţe RS 232 - WEB/SNMP

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare 0 la 50 °C
Umiditate relativă 10% la 80% fără condensare
Altitudine maximă funcţionare: până la 2000 m

RACK PDU
Dimensiuni (l x A x H) 436 x 300 x 44 mm (1U)

Greutate 2,0 kg

Conexiuni
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 iPDU

Model monofazat

Model trifazat

1.  Comutator ON-OFF segment nr. 1
2.  Comutator ON-OFF segment nr. 2
3. Comutator ON-OFF segment nr. 3
4.  Conectori de ieșire segment nr. 1
5. Panoul frontal
6.  Conectori de ieșire segment nr. 2
7. Conectori de ieșire segment nr. 3

Panoul frontal al modelului cu 2 racorduri de alimentare

Panoul frontal al modelului cu 1 racord de alimentare
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RACK PDU
Unitate de distribuţie a alimentării compactă și fiabilă
rack PDU cu monitorizare și management

Soluţia pentru 

>  Cabinet rack pentru centre 
de date

> Infrastructură de reţea
> Săli de calculatoare

Asigurarea dezvoltării eficiente a sarcinii și 
flexibilităţii sursei de alimentare în camerele de 
servere devine din ce în ce mai importantă, de 
aceea SOCOMEC oferă o varietate de unităţi 
de distribuţie a energiei pentru aplicaţii rack. 
Unităţile de distribuţie a energiei SOCOMEC în 
configuraţie 0 U (monofazate sau trifazate) cu 
tehnologie de măsurare sau monitorizare, și 
unităţile de distribuţie a energiei în configuraţie 
1U (tot monofazate dar cu sursă de alimentare 
singulară sau duală) cu tehnologie de 
management, permit managerilor IT să găsească 
configuraţia cea mai potrivită pentru cerinţele lor.

PDU vertical zero-U cu măsurare 
sau monitorizare
Cu numai o intrare monofazată sau trifazată, 
aceste PDU-uri garantează o distribuţie fiabilă 
a energiei pentru echipamente cu cerinţe 
energetice mici și medii, integrate în cabinete 
rack. PDU-ul nu necesită ocuparea unui „spaţiu 
U” datorită poziţiei sale verticale în partea din 
spate a cabinetului rack și permite conectarea 
electrică facilă electrică a multor dispozitive, 
economisind timp pe durata procedurilor de 
montare și asigurând adaptarea ușoară a 
soluţiei de alimentare. Numeroasele prize de 
ieșire și poziţionarea lor ajută această unitate de 
distribuţie a energiei să se potrivească perfect 
pentru soluţiile de reţea cu densitate ridicată.
Utilizarea a două unităţi de distribuţie a 
energiei în același cabinet rack permite 
dezvoltarea unei arhitecturi redundante tipice 
aplicaţiilor critice, care utilizează dispozitive 
electronice cu alimentare duală.

Monitorizare și supraveghere
Afișajul LED cu două cifre permite citirea 
ușoară și monitorizarea consumului de curent.
Funcţia de afișare inversă permite 
introducerea cablului atât de sus cât și de jos, 

asigurând astfel o citire corespunzătoare în 
fiecare poziţie de instalare.
Modulul ADD-IN SNMP (disponibil opţional), 
permite controlul și supravegherea de 
la distanţă a PDU-urilor prin intermediul 
reţelei LAN.

PDU 1U cu management
Aceste PDU-uri cu una sau două intrări 
monofazate, sunt ideale pentru distribuţia de 
energie în aplicaţii vitale pentru echipamente 
cu cerinţe mici sau medii de energie, integrate 
în cabinete rack. Soluţia extrem de compactă 
1U permite instalarea în interiorul cabinetului 
rack, garantând vizualizarea datelor dintr-o 
privire pe afișajul de pe panoul frontal. Aceste 
PDU-uri oferă un nivel extrem de sofisticat 
de monitorizare și management, consumul 
serverului pentru fiecare priză de ieșire putând 
fi măsurat atât ca valoare instantanee cât și 
cumulată (curent, energie și factor de putere) 
și înregistrat în fișiere jurnal ce pot fi consultate 
și descărcate cu ușurinţă printr-o interfaţă 
web. Prizele individuale pot fi de asemenea 
controlate de la distanţă (pornire, oprire sau 
ciclu alimentare), atât manual, cât și prin 
intermediul interfeţei web sau al consolei 
distante sau chiar în mod planificat.
Până la 5 unităţi de distribuţie a energiei 
pot fi conectate într-o configuraţie „daisy 
chain”, permiţând controlul și monitorizarea 
tuturor PDU dintr-un singur punct de acces, 
transformându-le într-un adevărat sistem de 
management al energiei. Posibilităţi extinse 
de comunicaţie (browser web, NMS, Telnet, 
SNMP, HyperTerminal, SMTP, SSL V3, 
SSH V1), utilizarea de protocoale „sigure” 
și managementul de conturi multiple îl fac 
dispozitivul ideal pentru managementul 
alimentării în aplicaţii IT.
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RACK PDU
Soluţii pentru managementul puterii

rack PDU cu monitorizare și management

RACK PDU
Unitate de distribuţie a alimentării compactă și fiabilă
rack PDU cu monitorizare și management

Opţiuni de comunicaţie

PDU VISION, interfaţă de management WEB / 
SNMP pentru conexiunea la reţeaua LAN. 
Dispozitivul – adecvat pentru monitorizare de 
la distanţă – poate fi integrat în PDU.
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1.  Indicator de stare alimentare la intrare 
2.  Indicator de stare alimentare la ieșire (A÷L)
3. Indicator de stare
4.  Comutator DIP pentru conectare în cascadă 

(C-link DIP)
5. Buton Reset
6.  Comutator DIP pentru modul de funcţionare
7.  Port (CONSOLĂ) serial(ă)
8. Ieșire digitală
9. Întrerupător

 Zero-U PDU

Date tehnice

Zero-U PDU
Cod articol NRT-OP-PDU1-28 NRT-OP-PDU3-39
Intrare / ieșire 1/1 3/1

INTRARE
Tensiune nominală 200-240 V (1 fază) 346-415 V (3 faze, Y+N)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Curent nominal 32 A (1 fază) 16 A (3 faze)
Conector IEC309-32 A IEC309-16 A

IEȘIRE
Tensiune nominală 200-240 V
Conectori (24) IEC320-C13, (4) IEC320-C19 (36) IEC320-C13, (3) IEC320-C19

COMUNICAŢII
Interfeţe RS232 - (WEB/SNMP opţional)
Senzor de mediu • •

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare 0 la 45 °C
Umiditate relativă 5% la 95% fără condensare
Altitudine maximă funcţionare: până la 2000 m

RACK PDU
Dimensiuni (l x A x H) 48 x 1250 x 50 mm 48 x 1560 x 50 mm

Greutate 5,4 kg 6,0 kg

iPDU
Cod articol PDU1U-I116-I011 PDU1U-I116-I012
Intrare / ieșire 1/1

INTRARE
Tensiune nominală 200-240 V (1 fază)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Curent nominal 16 A (1 fază) 2x 16 A (1 fază)
Conector IEC320 C20 2x IEC320 C20

IEȘIRE
Tensiune nominală 200-240 V
Conectori (12) IEC320-C13 (6+6) IEC320-C13

COMUNICAŢII
Interfeţe RS 232 - WEB/SNMP

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare 0 la 50 °C
Umiditate relativă 10% la 80% fără condensare
Altitudine maximă funcţionare: până la 2000 m

RACK PDU
Dimensiuni (l x A x H) 436 x 300 x 44 mm (1U)

Greutate 2,0 kg

Conexiuni
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 iPDU

Model monofazat

Model trifazat

1.  Comutator ON-OFF segment nr. 1
2.  Comutator ON-OFF segment nr. 2
3. Comutator ON-OFF segment nr. 3
4.  Conectori de ieșire segment nr. 1
5. Panoul frontal
6.  Conectori de ieșire segment nr. 2
7. Conectori de ieșire segment nr. 3

Panoul frontal al modelului cu 2 racorduri de alimentare

Panoul frontal al modelului cu 1 racord de alimentare
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Măsurarea consumului de energie, obţinerea celor mai bune tarife, verificarea facturilor de 
energie, etc.
Acestea sunt bazele reale ale performanţei energetice a instalaţiei dumneavoastră!  
Noi deţinem toate instrumentele pentru a vă ajuta să vă reduceţi cheltuielile!

Soluţii pentru performanţă energetică

 Flexibil
 • Funcţii partajate.
 •  Instalarea componentelor aproape 
de sarcină.

 • Design compact.
 • Gamă largă de senzori de curent.

 Multi-circuit
 •  Abilitatea de a monitoriza mai multe circuite 
prin intermediul unui singur modul de 
măsurare a curentului, datorită intrărilor de 
curent independente.

 Precis
 •  Clasa 0,5 conform standardului IEC 61557-12 
pentru lanţul global de măsurare de la 2 % la 
120 % din curentul nominal (senzori de curent 
TE/TF).

 Plug & Play
 •  Conexiune RJ12 pentru senzorul de curent 
şi interconectare RJ45 a modulelor (rapid, 
fiabil, inteligent).

 • Auto-configurarea parametrilor.
Rentabil
 •  Economii de până la 30 % în comparaţie cu 
tehnologia de contorizare existentă.

 •  Implementare într-un sfert din perioada de 
timp necesară pentru tehnologiile existente.

DIRIS Digiware

Dispozitive de monitorizare a puterii pentru circuite multiple
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Exclusiv Socomec, 
în curs de brevetare

Se pot conecta diferite tipuri de 
senzori de curent:
> TE Senzori de curent cu miez fix
- Potriviţi pentru instalaţii noi
-  Se potrivesc cu dimensiunea 

în module a dispozitvelor 
de protecţie

- 5 la 2000 a
>  TR Senzori de curent cu miez 

splitabil
- Potriviţi pentru instalaţii existente
- 25 la 600 a
>  TF Senzori de curent flexibili 

(rogowski)
-  Potriviţi pentru instalaţii 

existente cu restricţii de spaţiu
-  Sau prin care circulă curenţi 

cu intensitate mare
- 150 la 6000 a

Senzori de curent asociaţi cu 
DIRIS Digiware şi DIRIS B-30
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TE TR TF

1 afişaj
1 modul de 
măsurare a 

tensiunii

Module 
multiple de 
măsurare a 
curentului

Senzori 
de curent

Construiţi-vă sistemul:

+ + +

>  Fiind o referinţă exactă, 
iEC 61557-12 este 
numitorul comun pentru 
toate dispozitivele 
de monitorizare a 
performanţei (PMd - Performance 
Monitoring devices), care sunt 
proiectate pentru a măsura şi a 
monitoriza parametrii electrici din 
reţelele de distribuţie.

>  respectarea acestui standard 
este o garanţie că echipamentele 
dvs. oferă performanţe ridicate.

Certificare IEC 61557-12

 www.socomec.ro/v2/ro/masurare-al-energiei

Aflaţi mai multe informaţii

Soluţii pentru performanţă energeticăSoluţii pentru performanţă energetică

Sistem de monitorizare a circuitelor pentru centre de date
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DIRIS BCMS 720
 • Compatibil cu toate tablourile
 • Design sigur şi robust
 •  Sistem compact de monitorizare 
a circuitelor de distribuţie: până la 72 
de circuite de plecări + 10 intrări

 • Măsurători multiple, contorizare şi alarme
 • Bloc de transformatoare de curent sau 
transformatoare de curent cu miez splitabil

 • Comunicaţie MODBUS sau SNMP

Inversoare de surse acţionate de la distanţă sau automate

ATyS & ATyS M
 • De la 40 la 6300 A
 • Comutare în sarcină între două surse de 
alimentare cu energie

 • Trei moduri de funcţionare: auto, manual, 
închis cu lacăt

 • Blocare mecanică a poziţiei
 • Auto-configurare integrată
 • Informaţii continue cu privire la 
disponibilitatea produselor

 • De asemenea disponibile: Soluţii de transfer 
automat încasetate ATS Bypass

aT
y

S
-M

P
_0

01
_b

 www.socomec.ro/v2/ro/masurare-al-energiei

Aflaţi mai multe informaţii

Format modular ATYS M
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Măsurarea consumului de energie, obţinerea celor mai bune tarife, verificarea facturilor de 
energie, etc.
Acestea sunt bazele reale ale performanţei energetice a instalaţiei dumneavoastră!  
Noi deţinem toate instrumentele pentru a vă ajuta să vă reduceţi cheltuielile!

Soluţii pentru performanţă energetică

 Flexibil
 • Funcţii partajate.
 •  Instalarea componentelor aproape 
de sarcină.

 • Design compact.
 • Gamă largă de senzori de curent.

 Multi-circuit
 •  Abilitatea de a monitoriza mai multe circuite 
prin intermediul unui singur modul de 
măsurare a curentului, datorită intrărilor de 
curent independente.

 Precis
 •  Clasa 0,5 conform standardului IEC 61557-12 
pentru lanţul global de măsurare de la 2 % la 
120 % din curentul nominal (senzori de curent 
TE/TF).

 Plug & Play
 •  Conexiune RJ12 pentru senzorul de curent 
şi interconectare RJ45 a modulelor (rapid, 
fiabil, inteligent).

 • Auto-configurarea parametrilor.
Rentabil
 •  Economii de până la 30 % în comparaţie cu 
tehnologia de contorizare existentă.

 •  Implementare într-un sfert din perioada de 
timp necesară pentru tehnologiile existente.

DIRIS Digiware

Dispozitive de monitorizare a puterii pentru circuite multiple
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Exclusiv Socomec, 
în curs de brevetare

Se pot conecta diferite tipuri de 
senzori de curent:
> TE Senzori de curent cu miez fix
- Potriviţi pentru instalaţii noi
-  Se potrivesc cu dimensiunea 

în module a dispozitvelor 
de protecţie

- 5 la 2000 a
>  TR Senzori de curent cu miez 

splitabil
- Potriviţi pentru instalaţii existente
- 25 la 600 a
>  TF Senzori de curent flexibili 

(rogowski)
-  Potriviţi pentru instalaţii 

existente cu restricţii de spaţiu
-  Sau prin care circulă curenţi 

cu intensitate mare
- 150 la 6000 a

Senzori de curent asociaţi cu 
DIRIS Digiware şi DIRIS B-30
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TE TR TF

1 afişaj
1 modul de 
măsurare a 

tensiunii

Module 
multiple de 
măsurare a 
curentului

Senzori 
de curent

Construiţi-vă sistemul:

+ + +

>  Fiind o referinţă exactă, 
iEC 61557-12 este 
numitorul comun pentru 
toate dispozitivele 
de monitorizare a 
performanţei (PMd - Performance 
Monitoring devices), care sunt 
proiectate pentru a măsura şi a 
monitoriza parametrii electrici din 
reţelele de distribuţie.

>  respectarea acestui standard 
este o garanţie că echipamentele 
dvs. oferă performanţe ridicate.

Certificare IEC 61557-12

 www.socomec.ro/v2/ro/masurare-al-energiei

Aflaţi mai multe informaţii

Soluţii pentru performanţă energeticăSoluţii pentru performanţă energetică

Sistem de monitorizare a circuitelor pentru centre de date
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DIRIS BCMS 720
 • Compatibil cu toate tablourile
 • Design sigur şi robust
 •  Sistem compact de monitorizare 
a circuitelor de distribuţie: până la 72 
de circuite de plecări + 10 intrări

 • Măsurători multiple, contorizare şi alarme
 • Bloc de transformatoare de curent sau 
transformatoare de curent cu miez splitabil

 • Comunicaţie MODBUS sau SNMP

Inversoare de surse acţionate de la distanţă sau automate

ATyS & ATyS M
 • De la 40 la 6300 A
 • Comutare în sarcină între două surse de 
alimentare cu energie

 • Trei moduri de funcţionare: auto, manual, 
închis cu lacăt

 • Blocare mecanică a poziţiei
 • Auto-configurare integrată
 • Informaţii continue cu privire la 
disponibilitatea produselor

 • De asemenea disponibile: Soluţii de transfer 
automat încasetate ATS Bypass

aT
y

S
-M

P
_0

01
_b

 www.socomec.ro/v2/ro/masurare-al-energiei

Aflaţi mai multe informaţii

Format modular ATYS M
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Soluţii pentru medii specifice

Oferirea de soluţii pentru medii specifice

•  Infrastructură: ne adaptăm produsele pentru a se potrivi cerinţelor dvs. speciale 
(conversie putere, combinaţie de funcţii, etc.)

•  Industrie: pentru condiţii extreme, construim soluţii specifice, îndeplinind cerinţe de 
performanţă tehnică (grad de protecţie IP, adaptări de tensiune, autonomie lungă, etc.)

•  Personalizat: proiectăm soluţii exclusive în conformitate cu cerinţele clientului, standarde 
sau constrângeri de instalare

Experienţa noastră pentru soluţia care vi se potriveşte

•  Înţelegerea cerinţelor dvs. de a menţine disponibilitatea unei energii de calitate ridicată, 
indiferent dacă este vorba de o instalaţie nouă sau o extensie.

•  Posibilitatea de a vă personaliza instalaţia în conformitate cu cerinţele dvs. specifice
•  Soluţii cu arhitectură şi nivel de protecţie adaptate.

Consultanţă de proiect

•   Proiectare şi implementare fiabilă, eficientă şi sigură a instalaţiei
• Evaluări ale eficienţei energetice şi audituri ale calităţii energiei electrice.
• Analiză în infraroşu.

Testare, punere în funcţiune şi instruire

•  Teste de acceptare din fabrică sau validarea performanţelor la faţa locului.
•  Certificarea instalării şi punerii în funcţiune.
•  Ofertă completă de instruire referitoare la produse.

Soluţie pentru aplicaţii marine

NETYS RT-M  .....................................................................................................................................................................  p.

Soluţie pentru posturi de transformare

ITYS ES  ................................................................................................................................................................................  p.

Soluţia pentru medii cu risc seismic

DELPHYS GP-S  ...............................................................................................................................................................  p.

Soluţii particularizate

Soluţii tip container  .......................................................................................................................................................  

Sisteme UPS pentru căi ferate  ...............................................................................................................................

Sisteme UPS pentru siguranţa echipamentelor medicale  ......................................................................

p.
p.
p.
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Disponibilitate ridicată în medii 
marine
Industria maritimă are nevoie de echipament 
fiabil, capabil să alimenteze sarcini cu 
funcţionare în medii dificile.
Într-un asemenea context, întreruperile 
de alimentare cauzează probleme extrem 
de serioase echipamentelor critice pentru 
sistemul de navigaţie, comunicaţii şi comenzi 
ale motorului, ceea ce duce la creşterea 
costurilor. În conformitate cu angajamentul 
companiei de a dezvolta soluţii inovatoare 
pentru asigurarea disponibilităţii, îmbunătăţirea 
eficienţei energetice şi reducerea costurilor, 
SOCOMEC UPS a lansat NETYS RT-M, UPS-
ul cu performanţe ridicate, certificat conform 
standardului DNV 2.4.

Uşor de utilizat
 •   Convertor de frecvenţă uşor de configurat 
(50 Hz, 60 Hz).

 •   Nu este necesară nicio configurare la prima 
pornire.

 •   Gamă largă de protocoale de comunicaţie 
(inclusiv TCP/IP şi SNMP) pentru integrarea 
în reţele LAN sau sisteme de management 
al clădirilor (building management systems 
- BMS).

Răspunde nevoilor practice
 •   Tehnologie online dublă conversie cu 
formă sinusoidală a tensiunii, pentru a filtra 
toate perturbaţiile de la/către reţeaua de 
alimentare şi pentru a asigura o protecţie 
maximă a echipamentului.

 •   Module opţionale pentru extensia bateriilor 
(EBM), pentru a răspunde tuturor cerinţelor 
legate de autonomie, inclusiv după instalare.

 •   Interfaţă LCD clară şi neaglomerată, cu 
indicaţii sonore ce indică imediat starea 
de funcţionare a UPS-ului, chiar şi pentru 
utilizatorii mai puţin specializaţi.

NETYS RT-M
Soluţie pentru aplicaţii marine
de la 1100 la 3300 VA

Soluţia pentru 

> Sisteme de direcţie
>  Sisteme de legătura cu puntea
> Sisteme radar
> Sisteme de comandă
> Sisteme de supraveghere video
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Certificări

RoHS
COMPLIANT

NETYS RT-M 
UPS monofazat

de la 1100 la 3300 VA 

NETYS RT-M
Soluţie pentru aplicaţii marine
de la 1100 la 3300 VA

Date tehnice

NETYS RT-M

Sn 1100 VA 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Pn 900 W 1350 W 1800 W 2700 W
Arhitectură online dublă conversie VFI cu intrare PFC și bypass automat

INTRARE
Tensiune nominală 230 V (1 fază)
Toleranţa tensiunii 175÷280 V; până la 120 V la 70% din sarcină
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 10% (auto-selectabilă)
Factor de putere / THDI > 0,99 / < 5%

IEŞIRE
Tensiune nominală 230 V (1 fază)
Toleranţa tensiunii selectabilă 200/208/220/240 V
Frecvenţa nominală  50 sau 60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (± 0,05 Hz în modul baterie)

Factor de putere 0,9
la 1000 VA

0,9
la 1500 VA

0,9
la 2000 VA

0,9
la 3000 VA

Randament până la 90%
în modul online până la 93% în modul online

Capacitate suprasarcină până la 105% în mod continuu; 125% pentru 3 min; 150% pentru 30 s
Conexiuni 6 x IEC 320-C13 (10 A) 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A)

BATERIE
Autonomie standard(1) 8 min 12 min 8 min 10 min
Tensiune 24 Vcc 48 Vcc 72 Vcc
Timp de reîncărcare < 6 ore pentru a recupera 90% din capacitate

COMUNICAŢIE
Interfeţe RS232 (port DB9) protocol MODBUS, protocol USB HID
Ethernet WEB / SNMP (port Ethernet RJ45) – opţional
Sloturi COMM 1 disponibil ca standard
Card cu contacte de releu opţiune
Intrare EPO Port RJ11
Protecţie modem/ADSL la supratensiuni 
tranzitorii disponibil ca standard

CONDIŢII DE MEDIU

Temperatura ambiantă de funcţionare de la 0 °C până la +40 °C (de la 15 °C la 25 °C pentru durată de viaţă maximă a bateriei)
Clasa de temperatură A conform DNV 2.4

Umiditate relativă 5-95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel de zgomot (ISO 3746) < 45 dBA < 50 dBA

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 89 x 333 x 440 mm 89 x 430 x 440 mm 89 x 608 x 440 mm
Dimensiuni RACK U 2U
Greutate 13 kg 18 kg 19 kg 30 kg
Grad de protecţie IP20

EBM – EXTERNAL BATTERY MODULE (MODUL EXTERN CU BATERII)
Dimensiuni (l x A x H) 89 x 333 x 440 mm 89 x 430 x 440 mm 89 x 608 x 440 mm
Dimensiuni RACK U 2U
Greutate 16 kg 29 kg 43 kg

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, DNV 2.4, AS 62040.2

Certificare maritimă Testat în conformitate cu programul de omologare de tip Nr. 6-800 Anexa A 822.20 
CONVERTOARE CU SEMICONDUCTORI, în plus EMC în conformitate cu IEC 60945 

Declaraţie de conformitate a produsului Aprobare tip CE, RCM (E2376), DNV
(1) la 75% din sarcina nominală PF 0,7.

Caracteristici electrice standard

 •  Protecţie integrată împotriva fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea).

 •  Protecţie împotriva fenomenelor atmosferice 
(NTP) pentru telefon/modemuri ADSL.

 •  Conexiune RJ11 pentru întrerupere de urgenţă 
a alimentării (Emergency Power Off – EPO).

 •  Conexiune pentru module de extensie a 
bateriei.

Opţiuni electrice

 •  Module de extensie a bateriei.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  LOCAL VIEW: soluţia ideală punct la punct 
de monitorizare şi închidere UPS pentru 
sistemele de operare Windows®, Linux şi 
Mac OS X®.

 •  HID: Management UPS bazat pe un serviciu 
încorporat Windows® şi Mac OS X® - 
interfaţă USB.

 •  MODBUS RTU.

Opţiuni de comunicaţie

 •  RT-VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS şi 
management de shutdown compatibilă cu 
mai multe sisteme de operare.

Panoul de comandă

1. Sarcină prezentă
2. Sonerie oprită
3. Nivelul sarcinii (5 trepte)
4. Starea bateriei 
5. Starea sarcinii
6. Suprasarcină
7. Valoare de intrare
8. Mod normal / Mod baterie (intermitent)
9. Configuraţie
10. Ieşiri programabile
11. Buton OPRIT
12.  Buton PORNIT / TEST şi anulare sonerie
13. Defecţiune baterie / Înlocuiţi bateria
14. Alarmă generală
15.  Buton Navigator
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Disponibilitate ridicată în medii 
marine
Industria maritimă are nevoie de echipament 
fiabil, capabil să alimenteze sarcini cu 
funcţionare în medii dificile.
Într-un asemenea context, întreruperile 
de alimentare cauzează probleme extrem 
de serioase echipamentelor critice pentru 
sistemul de navigaţie, comunicaţii şi comenzi 
ale motorului, ceea ce duce la creşterea 
costurilor. În conformitate cu angajamentul 
companiei de a dezvolta soluţii inovatoare 
pentru asigurarea disponibilităţii, îmbunătăţirea 
eficienţei energetice şi reducerea costurilor, 
SOCOMEC UPS a lansat NETYS RT-M, UPS-
ul cu performanţe ridicate, certificat conform 
standardului DNV 2.4.

Uşor de utilizat
 •   Convertor de frecvenţă uşor de configurat 
(50 Hz, 60 Hz).

 •   Nu este necesară nicio configurare la prima 
pornire.

 •   Gamă largă de protocoale de comunicaţie 
(inclusiv TCP/IP şi SNMP) pentru integrarea 
în reţele LAN sau sisteme de management 
al clădirilor (building management systems 
- BMS).

Răspunde nevoilor practice
 •   Tehnologie online dublă conversie cu 
formă sinusoidală a tensiunii, pentru a filtra 
toate perturbaţiile de la/către reţeaua de 
alimentare şi pentru a asigura o protecţie 
maximă a echipamentului.

 •   Module opţionale pentru extensia bateriilor 
(EBM), pentru a răspunde tuturor cerinţelor 
legate de autonomie, inclusiv după instalare.

 •   Interfaţă LCD clară şi neaglomerată, cu 
indicaţii sonore ce indică imediat starea 
de funcţionare a UPS-ului, chiar şi pentru 
utilizatorii mai puţin specializaţi.

NETYS RT-M
Soluţie pentru aplicaţii marine
de la 1100 la 3300 VA

Soluţia pentru 

> Sisteme de direcţie
>  Sisteme de legătura cu puntea
> Sisteme radar
> Sisteme de comandă
> Sisteme de supraveghere video
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Certificări

RoHS
COMPLIANT

NETYS RT-M 
UPS monofazat

de la 1100 la 3300 VA 

NETYS RT-M
Soluţie pentru aplicaţii marine
de la 1100 la 3300 VA

Date tehnice

NETYS RT-M

Sn 1100 VA 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Pn 900 W 1350 W 1800 W 2700 W
Arhitectură online dublă conversie VFI cu intrare PFC și bypass automat

INTRARE
Tensiune nominală 230 V (1 fază)
Toleranţa tensiunii 175÷280 V; până la 120 V la 70% din sarcină
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 10% (auto-selectabilă)
Factor de putere / THDI > 0,99 / < 5%

IEŞIRE
Tensiune nominală 230 V (1 fază)
Toleranţa tensiunii selectabilă 200/208/220/240 V
Frecvenţa nominală  50 sau 60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (± 0,05 Hz în modul baterie)

Factor de putere 0,9
la 1000 VA

0,9
la 1500 VA

0,9
la 2000 VA

0,9
la 3000 VA

Randament până la 90%
în modul online până la 93% în modul online

Capacitate suprasarcină până la 105% în mod continuu; 125% pentru 3 min; 150% pentru 30 s
Conexiuni 6 x IEC 320-C13 (10 A) 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A)

BATERIE
Autonomie standard(1) 8 min 12 min 8 min 10 min
Tensiune 24 Vcc 48 Vcc 72 Vcc
Timp de reîncărcare < 6 ore pentru a recupera 90% din capacitate

COMUNICAŢIE
Interfeţe RS232 (port DB9) protocol MODBUS, protocol USB HID
Ethernet WEB / SNMP (port Ethernet RJ45) – opţional
Sloturi COMM 1 disponibil ca standard
Card cu contacte de releu opţiune
Intrare EPO Port RJ11
Protecţie modem/ADSL la supratensiuni 
tranzitorii disponibil ca standard

CONDIŢII DE MEDIU

Temperatura ambiantă de funcţionare de la 0 °C până la +40 °C (de la 15 °C la 25 °C pentru durată de viaţă maximă a bateriei)
Clasa de temperatură A conform DNV 2.4

Umiditate relativă 5-95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel de zgomot (ISO 3746) < 45 dBA < 50 dBA

CABINET UPS
Dimensiuni (l x A x H) 89 x 333 x 440 mm 89 x 430 x 440 mm 89 x 608 x 440 mm
Dimensiuni RACK U 2U
Greutate 13 kg 18 kg 19 kg 30 kg
Grad de protecţie IP20

EBM – EXTERNAL BATTERY MODULE (MODUL EXTERN CU BATERII)
Dimensiuni (l x A x H) 89 x 333 x 440 mm 89 x 430 x 440 mm 89 x 608 x 440 mm
Dimensiuni RACK U 2U
Greutate 16 kg 29 kg 43 kg

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, DNV 2.4, AS 62040.2

Certificare maritimă Testat în conformitate cu programul de omologare de tip Nr. 6-800 Anexa A 822.20 
CONVERTOARE CU SEMICONDUCTORI, în plus EMC în conformitate cu IEC 60945 

Declaraţie de conformitate a produsului Aprobare tip CE, RCM (E2376), DNV
(1) la 75% din sarcina nominală PF 0,7.

Caracteristici electrice standard

 •  Protecţie integrată împotriva fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea).

 •  Protecţie împotriva fenomenelor atmosferice 
(NTP) pentru telefon/modemuri ADSL.

 •  Conexiune RJ11 pentru întrerupere de urgenţă 
a alimentării (Emergency Power Off – EPO).

 •  Conexiune pentru module de extensie a 
bateriei.

Opţiuni electrice

 •  Module de extensie a bateriei.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  LOCAL VIEW: soluţia ideală punct la punct 
de monitorizare şi închidere UPS pentru 
sistemele de operare Windows®, Linux şi 
Mac OS X®.

 •  HID: Management UPS bazat pe un serviciu 
încorporat Windows® şi Mac OS X® - 
interfaţă USB.

 •  MODBUS RTU.

Opţiuni de comunicaţie

 •  RT-VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS şi 
management de shutdown compatibilă cu 
mai multe sisteme de operare.

Panoul de comandă

1. Sarcină prezentă
2. Sonerie oprită
3. Nivelul sarcinii (5 trepte)
4. Starea bateriei 
5. Starea sarcinii
6. Suprasarcină
7. Valoare de intrare
8. Mod normal / Mod baterie (intermitent)
9. Configuraţie
10. Ieşiri programabile
11. Buton OPRIT
12.  Buton PORNIT / TEST şi anulare sonerie
13. Defecţiune baterie / Înlocuiţi bateria
14. Alarmă generală
15.  Buton Navigator
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Protecţie foarte bună şi 
disponibilitate ridicată
 • �Seria�ITYS�ES�este�o�gamă�de�sisteme�
UPS�compacte�cu�modele�disponibile�
de�1000,�2000�şi�3000�VA�şi�tehnologie�
dublă�conversie�online�(VFI)�cu�absorbţie�
sinusoidală�de�curent.

 • �ITYS�ES�garantează�reglarea�permanentă�
a�tensiunii�şi�frecvenţei�de�ieşire.�Această�
tehnologie�este�compatibilă�cu�toate�
aplicaţiile�IT�şi�industriale�şi�cu�toate�mediile�
de�funcţionare,�inclusiv�instalaţii�cu�grupuri�
electrogene.

 • �Toleranţa�largă�a�tensiunii�de�intrare�asigură�
un�număr�mai�redus�de�comutări�în�modul�
baterie,�prelungind�în�mod�semnificativ�
durata�de�viaţă�a�bateriei.

 • �Dispozitivul�bypass�automat�comută�
instantaneu�în�caz�de�suprasarcină�
sau�defecţiune,�garantând�servicii�fără�
întrerupere.

Simplu de instalat şi uşor 
de utilizat
 • �UPS-ul�este�expediat�gata�de�conectare�cu�
bateriile�interne�conectate�şi�încărcate.

 • �ITYS�ES,�cu�opţiunea�de�bypass�manual,�
este�uşor�de�instalat�fără�nicio�pregătire�
tehnologică�specială�a�instalaţiei,�deoarece�
este�echipat�cu�protecţie�magnetotermică�
inclusă.

 • �Panoul�LCD�de�monitorizare/control�şi�
o sonerie�permit�utilizarea�extrem�de�uşoară�
şi�intuitivă�a�echipamentului.�Graficul�ce�
afişează�calea�de�distribuţie�a�puterii�indică�
dintr-o�privire�dacă�sistemul�funcţionează�
aşa�cum�trebuie.

 • �Eficienţa�bateriei�poate�fi�testată�de�
la�panoul�de�control�sau�utilizând�un�
software dedicat.

Eficienţa şi versatilitatea 
funcţionării
 • �Versatilitatea�acestor�modele�le�face�potrivite�
pentru�protejarea�dispozitivelor�critice�în�
domeniul�industrial.

 • �Echipamentul�standard�şi�accesoriile�de�
comunicaţie�au�fost�special�proiectate�
pentru�a�satisface�cerinţele�tipice�
ale�instalaţiei�sau�utilizarea�în�staţii�
de�transformare�(de�exemplu�plăci�
tropicalizate).

 • �În�situaţiile�în�care�este�nevoie�de�proceduri�
automate�de�management�al�alimentării,�
software-ul�de�comunicaţie�poate�fi�utilizat�
pentru�a�programa�timpii�de�pornire�şi�de�
închidere�planificaţi.

 • �Repornirea�UPS-ului�de�la�baterie�pentru�
a�alimenta�DG�(dispozitivul�general�de�
manevră�şi�separare�a�instalaţiei�de�utilizare)�
înainte�de�a�închide�izolatorul�principal.

ITYS ES
Soluţie pentru posturi de transformare 
de�la�1000�la�3000�VA�–�post�de�transformare

Soluţia pentru

> Dispozitive de control
> Linii electrice

G
A
m
m
E
_4
96
_A

Tehnologie

> VFI „dublă conversie online”

Certificări

RoHS
COMPLIANT

Informaţii tehnice

STANDARDUL�CEI�016�pentru�
echipamentul�auxiliar�din�cabina�
trafo�impune�o�sursă�de�alimentare�
neinteruptibilă�pentru�circuitele�de�
comandă�ale�protecţiei�generale�şi�
separatorului�de�medie�tensiune.
Circuitele�de�comandă�pentru�
protecţia�generală,�separatorul�de�
medie�tensiune�şi�bobina�de�lipsă�
tensiune�trebuie�alimentate�cu�
aceeaşi�tensiune�auxiliară�atunci�
când�nu�există�alimentare.�Sursa�de�
alimentare�trebuie�garantată�pentru�
o�autonomie�de�1�oră,�fie�de�către�
UPS,�fie�de�către�bateriile�tampon.

Separatorul�de�medie�tensiune�
trebuie�pus�sub�tensiune�de�personal�
calificat�în�cazul�nefuncţionării�pe�
o�perioadă�mai�lungă�datorată�
mentenanţei�sau�a�unei�defecţiuni.
Este�necesară�alimentarea�protecţiei�
generale�înainte�de�a�închide�
separatorul�de�medie�tensiune.

Protecţia�necesară�include:
-��Întreruperi�ale�alimentării�de�
la�reţea�datorită�mentenanţei�
necorespunzătoare�a�sistemului�
utilizatorului.
-��Declanşarea�intempestivă�a�
separatorului�de�medie�tensiune�
datorită�unor�defecţiuni�la�circuitul�
de�declanşare.
-��Semnalizare�de�alertă�în�cazul�
în�care�separatorul�de�medie�
tensiune�declanşază�datorită�unei�
întreruperi�de�alimentare�(sistem�cu�
mentenanţă�obişnuită).

ITYS ES 
Sisteme UPS monofazate

de la 1000 la 3000 VA – post de transformare

ITYS ES
Soluţie pentru posturi de transformare 
de�la�1000�la�3000�VA�–�post�de�transformare

UPS�-�Date�tehnice

ITYS ES
Sn [VA] 1000 2000 3000
Pn [W] 800 1600 2400
Intrare / ieşire 1/1

INTRARE
Tensiune nominală 230 V (110÷300 V)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Factor de putere 0,98

IEŞIRE
Tensiune nominală 208 / 220 / 230 / 240 V (± 2 %)
Frecvenţa nominală 50 / 60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz)
Suprasarcină până la 150% timp de 10 secunde
Factor de vârf 3:1
Cablare 3 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 (C13) 4 x IEC 320 (C13) + borne

BATERII

Tip acumulator etanş cu plăci de plumb şi acid sulfuric ce nu necesită mentenanţă, cu durată de 
viaţă estimată 3-5 ani

Timp de back-up la 75% din sarcina 
nominală(1) 10 minute 17 minute 9 minute

Dimensionat pentru o autonomie de 115 minute la 50 W 154 minute la 100 W 216 minute la 150 W
Autonomie(2) + repornire 60 minute la 50 W 60 minute la 100 W 60 minute la 150 W
Testarea bateriilor • • •

COMUNICAŢII
Interfeţe RS232 - USB
Interfaţă Ethernet Card opţional NET VISION (TCP / IP & SNMP)
Software de comunicaţie locală Local View

RANDAMENT
Mod online până la 92%

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatură ambiantă de funcţionare de la 0 °C la +40 °C (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă < 95 % fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea sarcinii de funcţionare
Nivel de zgomot la 1 m < 50 dBA

UPS
Dimensiuni (l x A x H) 145 x 400 x 220 mm 192 x 460 x 347 mm
Greutate 13 kg 31 kg 60 kg
Grad de protecţie IP20

CONFORMITATE CU STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)

ITYS ES - Bypass manual (3)

Sn [VA] 1000 2000 3000
INTRARE
Tip de cleme CBD6
Secţiune cablu 6 mm2 max

BYPASS
Poziţii de comutare 1: UPS - 2: REŢEA
Timp de comutare 6 ms max

IEŞIRE SARCINĂ
Tip de cleme CBD6
Secţiune cablu 6 mm2 max

IEŞIRE SURSĂ UPS
Tip de priză IEC 320 10 A IEC 320 16 A

DESCĂRCĂTORI DE SUPRATENSIUNE (la cerere)
Tip „L” în conformitate cu CEI EN 61643-11
Curent de descărcare L - N 40 kA (8/20) max
Vca N - GND 255 V max

Vca L - N 320 V max
(1) la 25 °C cu baterie încărcată.
(2) Setare din fabrică: autonomia limitată la 60 de minute pentru a permite repornirea ulterioară cu baterie.
(3) La cerere.

Caracteristici�de�comunicaţie�
standard

 • �LOCAL�VIEW:�soluţia�ideală�punct�la�punct�
de�monitorizare�şi�închidere�UPS�pentru�
sistemele�de�operare�Windows®,�Linux�şi�
mac�OS�X®.

 •  mODBUS/JBUS�RTU�(RS�232).�

Opţiuni�de�comunicaţie

 • �NET�VISION:�interfaţă�WEB/SNmP�
profesională�pentru�monitorizare�UPS�şi�
management�de�shutdown�compatibilă�cu�
mai�multe�sisteme�de�operare.

 • �Interfaţă�cu�contacte�de�releu�libere�
de potenţial.

Bypass�manual�(opţiune)

 • Special�proiectată�pentru�ITYS�ES,�opţiunea�
bypass�manual�permite:

 • �instalare�simplificată:�conectarea�la�sistem�
este�efectuată�cu�borne�de�tip�industrial,�
în timp�ce�conectarea�la�UPS�este�efectuată�
cu�ştecherul�şi�priza�pre-cablate�furnizate.

 • mentenanţă�uşoară�şi�funcţionare�fără�
întreruperi:�datorită�bypass-ului�manual�este�
posibilă�efectuarea�de�service�sau�înlocuirea�
UPS-ului�concomitent�cu�menţinerea�
alimentării�dispozitivelor�din�aval�în�completă�
siguranţă�pentru�operator.�Această�operaţie�
a�fost�special�concepută�pentru�a�fi�uşor�de�
efectuat,�chiar�şi�în�caz�de�urgenţă.

 • �nivel�crescut�de�imunitate�a�echipamentului�
la�supratensiuni�tranzitorii,�tipice�
pentru�acest�tip�de�aplicaţie,�datorită�
descărcătorilor�de�supratensiune�incluşi�în�
completare�la�protecţia�UPS�standard.
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Protecţie foarte bună şi 
disponibilitate ridicată
 • �Seria�ITYS�ES�este�o�gamă�de�sisteme�
UPS�compacte�cu�modele�disponibile�
de�1000,�2000�şi�3000�VA�şi�tehnologie�
dublă�conversie�online�(VFI)�cu�absorbţie�
sinusoidală�de�curent.

 • �ITYS�ES�garantează�reglarea�permanentă�
a�tensiunii�şi�frecvenţei�de�ieşire.�Această�
tehnologie�este�compatibilă�cu�toate�
aplicaţiile�IT�şi�industriale�şi�cu�toate�mediile�
de�funcţionare,�inclusiv�instalaţii�cu�grupuri�
electrogene.

 • �Toleranţa�largă�a�tensiunii�de�intrare�asigură�
un�număr�mai�redus�de�comutări�în�modul�
baterie,�prelungind�în�mod�semnificativ�
durata�de�viaţă�a�bateriei.

 • �Dispozitivul�bypass�automat�comută�
instantaneu�în�caz�de�suprasarcină�
sau�defecţiune,�garantând�servicii�fără�
întrerupere.

Simplu de instalat şi uşor 
de utilizat
 • �UPS-ul�este�expediat�gata�de�conectare�cu�
bateriile�interne�conectate�şi�încărcate.

 • �ITYS�ES,�cu�opţiunea�de�bypass�manual,�
este�uşor�de�instalat�fără�nicio�pregătire�
tehnologică�specială�a�instalaţiei,�deoarece�
este�echipat�cu�protecţie�magnetotermică�
inclusă.

 • �Panoul�LCD�de�monitorizare/control�şi�
o sonerie�permit�utilizarea�extrem�de�uşoară�
şi�intuitivă�a�echipamentului.�Graficul�ce�
afişează�calea�de�distribuţie�a�puterii�indică�
dintr-o�privire�dacă�sistemul�funcţionează�
aşa�cum�trebuie.

 • �Eficienţa�bateriei�poate�fi�testată�de�
la�panoul�de�control�sau�utilizând�un�
software dedicat.

Eficienţa şi versatilitatea 
funcţionării
 • �Versatilitatea�acestor�modele�le�face�potrivite�
pentru�protejarea�dispozitivelor�critice�în�
domeniul�industrial.

 • �Echipamentul�standard�şi�accesoriile�de�
comunicaţie�au�fost�special�proiectate�
pentru�a�satisface�cerinţele�tipice�
ale�instalaţiei�sau�utilizarea�în�staţii�
de�transformare�(de�exemplu�plăci�
tropicalizate).

 • �În�situaţiile�în�care�este�nevoie�de�proceduri�
automate�de�management�al�alimentării,�
software-ul�de�comunicaţie�poate�fi�utilizat�
pentru�a�programa�timpii�de�pornire�şi�de�
închidere�planificaţi.

 • �Repornirea�UPS-ului�de�la�baterie�pentru�
a�alimenta�DG�(dispozitivul�general�de�
manevră�şi�separare�a�instalaţiei�de�utilizare)�
înainte�de�a�închide�izolatorul�principal.

ITYS ES
Soluţie pentru posturi de transformare 
de�la�1000�la�3000�VA�–�post�de�transformare

Soluţia pentru

> Dispozitive de control
> Linii electrice
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Tehnologie

> VFI „dublă conversie online”

Certificări

RoHS
COMPLIANT

Informaţii tehnice

STANDARDUL�CEI�016�pentru�
echipamentul�auxiliar�din�cabina�
trafo�impune�o�sursă�de�alimentare�
neinteruptibilă�pentru�circuitele�de�
comandă�ale�protecţiei�generale�şi�
separatorului�de�medie�tensiune.
Circuitele�de�comandă�pentru�
protecţia�generală,�separatorul�de�
medie�tensiune�şi�bobina�de�lipsă�
tensiune�trebuie�alimentate�cu�
aceeaşi�tensiune�auxiliară�atunci�
când�nu�există�alimentare.�Sursa�de�
alimentare�trebuie�garantată�pentru�
o�autonomie�de�1�oră,�fie�de�către�
UPS,�fie�de�către�bateriile�tampon.

Separatorul�de�medie�tensiune�
trebuie�pus�sub�tensiune�de�personal�
calificat�în�cazul�nefuncţionării�pe�
o�perioadă�mai�lungă�datorată�
mentenanţei�sau�a�unei�defecţiuni.
Este�necesară�alimentarea�protecţiei�
generale�înainte�de�a�închide�
separatorul�de�medie�tensiune.

Protecţia�necesară�include:
-��Întreruperi�ale�alimentării�de�
la�reţea�datorită�mentenanţei�
necorespunzătoare�a�sistemului�
utilizatorului.
-��Declanşarea�intempestivă�a�
separatorului�de�medie�tensiune�
datorită�unor�defecţiuni�la�circuitul�
de�declanşare.
-��Semnalizare�de�alertă�în�cazul�
în�care�separatorul�de�medie�
tensiune�declanşază�datorită�unei�
întreruperi�de�alimentare�(sistem�cu�
mentenanţă�obişnuită).

ITYS ES 
Sisteme UPS monofazate

de la 1000 la 3000 VA – post de transformare

ITYS ES
Soluţie pentru posturi de transformare 
de�la�1000�la�3000�VA�–�post�de�transformare

UPS�-�Date�tehnice

ITYS ES
Sn [VA] 1000 2000 3000
Pn [W] 800 1600 2400
Intrare / ieşire 1/1

INTRARE
Tensiune nominală 230 V (110÷300 V)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Factor de putere 0,98

IEŞIRE
Tensiune nominală 208 / 220 / 230 / 240 V (± 2 %)
Frecvenţa nominală 50 / 60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz)
Suprasarcină până la 150% timp de 10 secunde
Factor de vârf 3:1
Cablare 3 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 (C13) 4 x IEC 320 (C13) + borne

BATERII

Tip acumulator etanş cu plăci de plumb şi acid sulfuric ce nu necesită mentenanţă, cu durată de 
viaţă estimată 3-5 ani

Timp de back-up la 75% din sarcina 
nominală(1) 10 minute 17 minute 9 minute

Dimensionat pentru o autonomie de 115 minute la 50 W 154 minute la 100 W 216 minute la 150 W
Autonomie(2) + repornire 60 minute la 50 W 60 minute la 100 W 60 minute la 150 W
Testarea bateriilor • • •

COMUNICAŢII
Interfeţe RS232 - USB
Interfaţă Ethernet Card opţional NET VISION (TCP / IP & SNMP)
Software de comunicaţie locală Local View

RANDAMENT
Mod online până la 92%

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatură ambiantă de funcţionare de la 0 °C la +40 °C (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă < 95 % fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea sarcinii de funcţionare
Nivel de zgomot la 1 m < 50 dBA

UPS
Dimensiuni (l x A x H) 145 x 400 x 220 mm 192 x 460 x 347 mm
Greutate 13 kg 31 kg 60 kg
Grad de protecţie IP20

CONFORMITATE CU STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)

ITYS ES - Bypass manual (3)

Sn [VA] 1000 2000 3000
INTRARE
Tip de cleme CBD6
Secţiune cablu 6 mm2 max

BYPASS
Poziţii de comutare 1: UPS - 2: REŢEA
Timp de comutare 6 ms max

IEŞIRE SARCINĂ
Tip de cleme CBD6
Secţiune cablu 6 mm2 max

IEŞIRE SURSĂ UPS
Tip de priză IEC 320 10 A IEC 320 16 A

DESCĂRCĂTORI DE SUPRATENSIUNE (la cerere)
Tip „L” în conformitate cu CEI EN 61643-11
Curent de descărcare L - N 40 kA (8/20) max
Vca N - GND 255 V max

Vca L - N 320 V max
(1) la 25 °C cu baterie încărcată.
(2) Setare din fabrică: autonomia limitată la 60 de minute pentru a permite repornirea ulterioară cu baterie.
(3) La cerere.

Caracteristici�de�comunicaţie�
standard

 • �LOCAL�VIEW:�soluţia�ideală�punct�la�punct�
de�monitorizare�şi�închidere�UPS�pentru�
sistemele�de�operare�Windows®,�Linux�şi�
mac�OS�X®.

 •  mODBUS/JBUS�RTU�(RS�232).�

Opţiuni�de�comunicaţie

 • �NET�VISION:�interfaţă�WEB/SNmP�
profesională�pentru�monitorizare�UPS�şi�
management�de�shutdown�compatibilă�cu�
mai�multe�sisteme�de�operare.

 • �Interfaţă�cu�contacte�de�releu�libere�
de potenţial.

Bypass�manual�(opţiune)

 • Special�proiectată�pentru�ITYS�ES,�opţiunea�
bypass�manual�permite:

 • �instalare�simplificată:�conectarea�la�sistem�
este�efectuată�cu�borne�de�tip�industrial,�
în timp�ce�conectarea�la�UPS�este�efectuată�
cu�ştecherul�şi�priza�pre-cablate�furnizate.

 • mentenanţă�uşoară�şi�funcţionare�fără�
întreruperi:�datorită�bypass-ului�manual�este�
posibilă�efectuarea�de�service�sau�înlocuirea�
UPS-ului�concomitent�cu�menţinerea�
alimentării�dispozitivelor�din�aval�în�completă�
siguranţă�pentru�operator.�Această�operaţie�
a�fost�special�concepută�pentru�a�fi�uşor�de�
efectuat,�chiar�şi�în�caz�de�urgenţă.

 • �nivel�crescut�de�imunitate�a�echipamentului�
la�supratensiuni�tranzitorii,�tipice�
pentru�acest�tip�de�aplicaţie,�datorită�
descărcătorilor�de�supratensiune�incluşi�în�
completare�la�protecţia�UPS�standard.
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DELPHYS GP-S
Soluţia pentru medii cu risc seismic
Gama Green Power 2.0 de la 160 la 500 kVA/kW

Soluţia pentru 

> Centre de date
> Telecomunicaţii
> Servicii
> Reţele / infrastructuri IT
> Infrastructuri industriale

G
A

m
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e
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 A

Testele
 • Unităţile DELPHYS GP-S au fost testate de 
VIRLAB S.A. (acreditare din partea ENAC, 
instituţia naţională de acreditare din Spania, 
număr de certificare ENAC 54/LE131) în 
conformitate cu procedura de test standard 
pentru aptitudinile seismice ale cabinetelor 
electrice solicitate de „Uniform Building 
Code UBC-1997”.

 • UPS-ul a fost supus la teste de vibraţii 
(căutare rezonanţă) pe cele trei axe 
principale: longitudinală, transversală 
şi verticală.

 • Testele seismice au fost efectuate în 
conformitate cu UBC-1997, acoperind 
zona 2A, 3 şi 4. În conformitate cu normele, 
UPS-ul a fost supus de 5 ori la 50% din 
nivelul complet în zona 2A şi la nivelul 
complet din zonele 2A, 3 şi 4.

Rezultatele
 • Unităţile DELPHYS GP-S au trecut cu 
succes testele seismice efectuate la niveluri 
ce acoperă zonele 2A, 3 şi 4 şi nu au 
întâmpinat nicio disfuncţionalitate nici pe 
durata, nici după teste.

Riscurile seismice constituie o problemă 
reală care pot avea consecinţe importante 
pentru aplicaţiile critice, continuitatea afacerii, 
nivelurile de performanţă UPS şi calitatea 
sursei de alimentare cu energie.

DELPHYS GP-S a fost special proiectat 
pentru a rezista la activitatea seismică şi vă 
oferă toate avantajele tehnologiei noastre de 
ultimă generaţie.

Avantaje

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

Atestări şi certificări

B U R E A U
V E R I T A S

DELPHYS GP-S este atestată 
de Bureau Veritas

DELPHYS GP-S este certifi-
cată seismic de Virlab

DELPHYS GP-S 
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 de la 160 la 500 kVA/kW

DELPHYS GP-S
Soluţia pentru medii cu risc seismic
Gama Green Power 2.0 de la 160 la 500 kVA/kW

Sisteme paralele

Pentru cele mai exigente cerinţe de 
disponibilitate a alimentării cu energie, 
flexibilitate şi dezvoltare a instalaţiei.
 •  Configuraţii paralele modulare până la 4 MW, 
dezvoltate fără limitări.

 •  Bypass flexibil, distribuit sau centralizat, 
pentru asigurarea unei compatibilităţi 
perfecte cu infrastructura electrică.

 •  Arhitectură cu două căi de alimentare şi 
sistem static de transfer.

 •  Baterie distribuită sau partajată, pentru 
optimizarea stocării energiei în cazul 
sistemelor paralele.

Caracteristici electrice standard

 •  Bypass pentru mentenanţă integrat pentru 
unitate individuală (şi sistem 1+1).

 •  Protecţie împotriva fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea): 
circuit de detecţie.

 •  EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

 •  Răcire redundantă.
 •  Senzor pentru temperatura bateriei.

Date tehnice

DELPHYS GP
Sn [kVA] 160 200 500
Pn [kW] 160 200 500
Intrare / ieşire 3/3
Configuraţie paralelă până la 4 MW

INTRARE
Tensiune nominală 400 V 3 faze
Toleranţa tensiunii 200 V la 480 V (1)

Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 10 Hz
Factor de putere / THDI > 0,99 / < 2,5% (2)

IEŞIRE
Tensiune nominală 3 faze + N 400 V
Toleranţa tensiunii, încărcare statică ±1 % sarcină dinamică în conformitate cu VFI-SS-111
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)
Distorsiunea totală a tensiunii de ieşire
sarcină liniară ThdU < 1,5%

Distorsiunea totală a tensiunii de ieşire
sarcină neliniară (lEC 62043-3) ThdU < 3%

Curent de scurt circuit(1) până la 3,4 x In
BYPASS
Tensiune nominală tensiune de ieşire nominală
Toleranţa tensiunii ± 15% (configurabilă de la 10% la 20%)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

RANDAMENT
Mod online la 40 % din sarcină până la 96%
Mod online la 75 % din sarcină până la 96%
Mod online la 100 % din sarcină până la 96%
EcoMode rapid până la 99%

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare de la 10 °C până la +40 (1) °C (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 65 dBA < 67 dBA < 72 dBA

CABINET UPS

Dimensiuni
Lăţime 700 mm 1600 mm

Adâncime 800 mm 950 mm
Înălţime 1930 mm

Greutate 470 kg 490 kg 1500 kg
Grad de protecţie IP20 (alt IP ca opţiune)
Culori cabinet: RAL 7012, uşa: gri argintiu

STANDARDE
Siguranţa IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Conformitate seismic Uniform Building Code UBC-1997, EN 60068-3-3/1993 (seismic),  
EN 60068-2-6/2008 (sinusoidal), EN 60068-2-47/2005 (montare).

Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)
(1) Cele mai defavorabile condiţii (reţeaua auxiliară nedisponibilă). (2) Cu intrare THDV < 1%.

Opţiuni electrice

 • Reţea de intrare separată sau comună.
 •  Bypass extern pentru mentenanţă.
 •  Încărcător de baterie cu capacitate extinsă.
 •  Baterie partajată.
 •  Transformator de izolaţie galvanică.
 •  Dispozitiv de izolare a fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea).

 •  Sistem de sincronizare ACS.
 •  ECOMODE RAPID.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  Interfaţă în mai multe limbi uşor de utilizat, 
cu afişaj grafic.

 •  2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.
 •  Port USB pentru acces la jurnalul cu 
evenimente.

Opţiuni de comunicaţie

 •  Opţiuni avansate de shutdown pentru 
servere independente şi virtuale.

 •  4 sloturi suplimentare pentru opţiuni 
de comunicaţie.

 •  Interfaţă ADC (contacte libere de potenţial 
configurabile).

 • Interfaţă Ethernet (WEB/SNMP).
 • Interfaţă MODBUS TCP.
 • MODBUS RTU.
 • Interfaţă BACnet/IP.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă

 •  LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. în 
electroalimentare.
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DELPHYS GP-S
Soluţia pentru medii cu risc seismic
Gama Green Power 2.0 de la 160 la 500 kVA/kW

Soluţia pentru 

> Centre de date
> Telecomunicaţii
> Servicii
> Reţele / infrastructuri IT
> Infrastructuri industriale
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Testele
 • Unităţile DELPHYS GP-S au fost testate de 
VIRLAB S.A. (acreditare din partea ENAC, 
instituţia naţională de acreditare din Spania, 
număr de certificare ENAC 54/LE131) în 
conformitate cu procedura de test standard 
pentru aptitudinile seismice ale cabinetelor 
electrice solicitate de „Uniform Building 
Code UBC-1997”.

 • UPS-ul a fost supus la teste de vibraţii 
(căutare rezonanţă) pe cele trei axe 
principale: longitudinală, transversală 
şi verticală.

 • Testele seismice au fost efectuate în 
conformitate cu UBC-1997, acoperind 
zona 2A, 3 şi 4. În conformitate cu normele, 
UPS-ul a fost supus de 5 ori la 50% din 
nivelul complet în zona 2A şi la nivelul 
complet din zonele 2A, 3 şi 4.

Rezultatele
 • Unităţile DELPHYS GP-S au trecut cu 
succes testele seismice efectuate la niveluri 
ce acoperă zonele 2A, 3 şi 4 şi nu au 
întâmpinat nicio disfuncţionalitate nici pe 
durata, nici după teste.

Riscurile seismice constituie o problemă 
reală care pot avea consecinţe importante 
pentru aplicaţiile critice, continuitatea afacerii, 
nivelurile de performanţă UPS şi calitatea 
sursei de alimentare cu energie.

DELPHYS GP-S a fost special proiectat 
pentru a rezista la activitatea seismică şi vă 
oferă toate avantajele tehnologiei noastre de 
ultimă generaţie.

Avantaje

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

Atestări şi certificări

B U R E A U
V E R I T A S

DELPHYS GP-S este atestată 
de Bureau Veritas

DELPHYS GP-S este certifi-
cată seismic de Virlab

DELPHYS GP-S 
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 de la 160 la 500 kVA/kW

DELPHYS GP-S
Soluţia pentru medii cu risc seismic
Gama Green Power 2.0 de la 160 la 500 kVA/kW

Sisteme paralele

Pentru cele mai exigente cerinţe de 
disponibilitate a alimentării cu energie, 
flexibilitate şi dezvoltare a instalaţiei.
 •  Configuraţii paralele modulare până la 4 MW, 
dezvoltate fără limitări.

 •  Bypass flexibil, distribuit sau centralizat, 
pentru asigurarea unei compatibilităţi 
perfecte cu infrastructura electrică.

 •  Arhitectură cu două căi de alimentare şi 
sistem static de transfer.

 •  Baterie distribuită sau partajată, pentru 
optimizarea stocării energiei în cazul 
sistemelor paralele.

Caracteristici electrice standard

 •  Bypass pentru mentenanţă integrat pentru 
unitate individuală (şi sistem 1+1).

 •  Protecţie împotriva fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea): 
circuit de detecţie.

 •  EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

 •  Răcire redundantă.
 •  Senzor pentru temperatura bateriei.

Date tehnice

DELPHYS GP
Sn [kVA] 160 200 500
Pn [kW] 160 200 500
Intrare / ieşire 3/3
Configuraţie paralelă până la 4 MW

INTRARE
Tensiune nominală 400 V 3 faze
Toleranţa tensiunii 200 V la 480 V (1)

Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 10 Hz
Factor de putere / THDI > 0,99 / < 2,5% (2)

IEŞIRE
Tensiune nominală 3 faze + N 400 V
Toleranţa tensiunii, încărcare statică ±1 % sarcină dinamică în conformitate cu VFI-SS-111
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)
Distorsiunea totală a tensiunii de ieşire
sarcină liniară ThdU < 1,5%

Distorsiunea totală a tensiunii de ieşire
sarcină neliniară (lEC 62043-3) ThdU < 3%

Curent de scurt circuit(1) până la 3,4 x In
BYPASS
Tensiune nominală tensiune de ieşire nominală
Toleranţa tensiunii ± 15% (configurabilă de la 10% la 20%)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

RANDAMENT
Mod online la 40 % din sarcină până la 96%
Mod online la 75 % din sarcină până la 96%
Mod online la 100 % din sarcină până la 96%
EcoMode rapid până la 99%

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare de la 10 °C până la +40 (1) °C (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 65 dBA < 67 dBA < 72 dBA

CABINET UPS

Dimensiuni
Lăţime 700 mm 1600 mm

Adâncime 800 mm 950 mm
Înălţime 1930 mm

Greutate 470 kg 490 kg 1500 kg
Grad de protecţie IP20 (alt IP ca opţiune)
Culori cabinet: RAL 7012, uşa: gri argintiu

STANDARDE
Siguranţa IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Conformitate seismic Uniform Building Code UBC-1997, EN 60068-3-3/1993 (seismic),  
EN 60068-2-6/2008 (sinusoidal), EN 60068-2-47/2005 (montare).

Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)
(1) Cele mai defavorabile condiţii (reţeaua auxiliară nedisponibilă). (2) Cu intrare THDV < 1%.

Opţiuni electrice

 • Reţea de intrare separată sau comună.
 •  Bypass extern pentru mentenanţă.
 •  Încărcător de baterie cu capacitate extinsă.
 •  Baterie partajată.
 •  Transformator de izolaţie galvanică.
 •  Dispozitiv de izolare a fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea).

 •  Sistem de sincronizare ACS.
 •  ECOMODE RAPID.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  Interfaţă în mai multe limbi uşor de utilizat, 
cu afişaj grafic.

 •  2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.
 •  Port USB pentru acces la jurnalul cu 
evenimente.

Opţiuni de comunicaţie

 •  Opţiuni avansate de shutdown pentru 
servere independente şi virtuale.

 •  4 sloturi suplimentare pentru opţiuni 
de comunicaţie.

 •  Interfaţă ADC (contacte libere de potenţial 
configurabile).

 • Interfaţă Ethernet (WEB/SNMP).
 • Interfaţă MODBUS TCP.
 • MODBUS RTU.
 • Interfaţă BACnet/IP.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă

 •  LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. în 
electroalimentare.
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Soluţii tip container

Soluţia pentru

>  Constrângeri electrice specifice
> Medii dificile
> Constrângeri EMC
> Zone cu acces restricţionat
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O soluţie complet adaptată
 Soluţia de alimentare în container reprezintă 
o infrastructură completă, instalată între staţia 
electrică principală şi instalaţia de alimentat.
Aceasta include:
 • Sistem UPS.
 • Unitate de stocare a energiei 
(baterii şi/sau flywheel).

 • Tablou de distribuţie la intrare şi la ieşire.
 • Sistem de răcire.
 • Protecţie împotriva incendiilor.
 • Monitorizarea bateriei.
 • Control al accesului.
 • Alte echipamente în conformitate cu 
proiectul clientului.

Este configurată în conformitate cu cerinţele 
reţelei naţionale de electricitate.

O soluţie ecologică
Fiind o firmă implicată în prezervarea 
resurselor naturale, SOCOMEC este pe 
deplin angajată în minimizarea impactului 
asupra mediului înconjurător. Prin înlocuirea 
motoarelor auxiliare de la bord (de exemplu 
la nave pe puntea de încărcare), soluţia 
în container de alimentare a navelor de la 
ţărm reduce emisiile toxice produse de 
motoarele diesel ale navelor (CO2, NOX, 
SOX) şi corespunde directivelor UE cu privire 
la controlul emisiilor în timp ce navele sunt 
andocate.

Exemplu de aplicaţie: alimentare a navelor de la ţărm
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Sisteme UPS pentru 
infrastructură feroviară

Sisteme UPS pentru siguranţa 
echipamentelor medicale

Soluţia pentru

>  Echipamente pentru 
semnalizare feroviară şi 
substaţii

Soluţia pentru

> Dispozitive cu raze X
>  Scanere pentru tomografii 

computerizate
>  Scanere pentru rezonanţă 

magnetică
> Angiografie
>  Echipamente pentru 

ultrasunete
>  Etc.

Soluţia UPS

> MASTERYS GP
> DELPHYS MP elite
> DELPHYS MX

Soluţia UPS

>  MASTERYS IP+ Rail
>  OLI Overhead Line 

Infrastructure - 
infrastructură cu linii 
aeriene, soluţie cu 
Masterys IP+ Rail

La infrastructura feroviară, disponibilitatea unei 
surse de alimentare cu energie de calitate 
reprezintă un factor esenţial pentru instalaţii 
electrice fiabile, precum şi pentru siguranţa 
pasagerilor şi operatorilor.
La Socomec, înţelegem cerinţele unice şi 
în rapidă schimbare specifice domeniului 
feroviar; am proiectat cele mai recente soluţii de 
alimentare pentru a ne asigura că sistemul dvs. 
oferă performanţe optime atât azi, cât şi mâine.

Cele mai avansate sisteme UPS 
pentru aplicaţii feroviare
Gama MASTERYS IP+ Rail oferă cea mai nouă 
tehnologie UPS pentru sectorul transportului în 
comun. Cu o carcasă compactă, rezistentă, cu 
cadru din oţel, sistemul are o protecţie IP31 sau 
IP52, plăci electronice tropicalizate şi protejate 
anticoroziv: acest sistem va funcţiona în locuri 
în care poate fi prezent praf conductor sau 
scurgeri de apă. Nivelul imunităţii la perturbaţii 
electromagnetice este dublu faţă de cel solicitat 
de standardele EMC europene şi a fost testat şi 
certificat independent, îndeplinind EN 50121-4 
şi 5. În plus, sunt montate cabluri cu fum redus 
şi zero halogen în varianta standard. Masterys 
IP+ Rail se poate instala în cutii sau containere 
în locuri în care spaţiul este limitat. Unităţile pot fi 
montate în paralel, cel mult 6, pentru alimentare 
scalabilă, cu disponibilitate ridicată.

Echipamentele medicale devin din ce în 
ce mai sofisticate, ţinând pasul cu avansul 
medicinii şi tehnologiei pentru tratamentul 
mai bun al bolilor. Spitalul trebuie să asigure 
funcţionarea optimă a acestor echipamente 
sensibile şi cu misiune critică.
Disponibilitatea unei surse electrice de 
alimentare fiabile este vitală pentru asigurarea 
continuităţii îngrijirii medicale. Defectele de 
alimentare de orice durată care pot duce la 
situaţii critice sunt inacceptabile.

Socomec şi imagistica medicală
Disponibilitatea echipamentelor de imagistică 
medicală este esenţială pentru eficienţa şi 
productivitatea spitalelor. Alimentarea cu 
energie a acestui echipament este extrem de 
solicitantă: curenţi puternici de pornire, fluxuri 
de impulsuri, etc.

Soluţiile de alimentare a echipamentelor 
pentru imagistică medicală trebuie să includă 
caracteristici electrice speciale pentru a 
asigura funcţionarea lor corespunzătoare.
Socomec şi-a îmbunătăţit expertiza prin 
parteneriatul său cu Philips Medical, dezvoltând 
soluţii UPS pentru protejarea echipamentelor 
de imagistică (RMN, raze X, scannere pentru 
tomografii computerizate, etc.).

Aprobarea produsului

>  Certificat de aprobare PA 
05/05998
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Soluţii tip container

Soluţia pentru

>  Constrângeri electrice specifice
> Medii dificile
> Constrângeri EMC
> Zone cu acces restricţionat
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O soluţie complet adaptată
 Soluţia de alimentare în container reprezintă 
o infrastructură completă, instalată între staţia 
electrică principală şi instalaţia de alimentat.
Aceasta include:
 • Sistem UPS.
 • Unitate de stocare a energiei 
(baterii şi/sau flywheel).

 • Tablou de distribuţie la intrare şi la ieşire.
 • Sistem de răcire.
 • Protecţie împotriva incendiilor.
 • Monitorizarea bateriei.
 • Control al accesului.
 • Alte echipamente în conformitate cu 
proiectul clientului.

Este configurată în conformitate cu cerinţele 
reţelei naţionale de electricitate.

O soluţie ecologică
Fiind o firmă implicată în prezervarea 
resurselor naturale, SOCOMEC este pe 
deplin angajată în minimizarea impactului 
asupra mediului înconjurător. Prin înlocuirea 
motoarelor auxiliare de la bord (de exemplu 
la nave pe puntea de încărcare), soluţia 
în container de alimentare a navelor de la 
ţărm reduce emisiile toxice produse de 
motoarele diesel ale navelor (CO2, NOX, 
SOX) şi corespunde directivelor UE cu privire 
la controlul emisiilor în timp ce navele sunt 
andocate.

Exemplu de aplicaţie: alimentare a navelor de la ţărm
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Sisteme UPS pentru 
infrastructură feroviară

Sisteme UPS pentru siguranţa 
echipamentelor medicale

Soluţia pentru

>  Echipamente pentru 
semnalizare feroviară şi 
substaţii

Soluţia pentru

> Dispozitive cu raze X
>  Scanere pentru tomografii 

computerizate
>  Scanere pentru rezonanţă 

magnetică
> Angiografie
>  Echipamente pentru 

ultrasunete
>  Etc.

Soluţia UPS

> MASTERYS GP
> DELPHYS MP elite
> DELPHYS MX

Soluţia UPS

>  MASTERYS IP+ Rail
>  OLI Overhead Line 

Infrastructure - 
infrastructură cu linii 
aeriene, soluţie cu 
Masterys IP+ Rail

La infrastructura feroviară, disponibilitatea unei 
surse de alimentare cu energie de calitate 
reprezintă un factor esenţial pentru instalaţii 
electrice fiabile, precum şi pentru siguranţa 
pasagerilor şi operatorilor.
La Socomec, înţelegem cerinţele unice şi 
în rapidă schimbare specifice domeniului 
feroviar; am proiectat cele mai recente soluţii de 
alimentare pentru a ne asigura că sistemul dvs. 
oferă performanţe optime atât azi, cât şi mâine.

Cele mai avansate sisteme UPS 
pentru aplicaţii feroviare
Gama MASTERYS IP+ Rail oferă cea mai nouă 
tehnologie UPS pentru sectorul transportului în 
comun. Cu o carcasă compactă, rezistentă, cu 
cadru din oţel, sistemul are o protecţie IP31 sau 
IP52, plăci electronice tropicalizate şi protejate 
anticoroziv: acest sistem va funcţiona în locuri 
în care poate fi prezent praf conductor sau 
scurgeri de apă. Nivelul imunităţii la perturbaţii 
electromagnetice este dublu faţă de cel solicitat 
de standardele EMC europene şi a fost testat şi 
certificat independent, îndeplinind EN 50121-4 
şi 5. În plus, sunt montate cabluri cu fum redus 
şi zero halogen în varianta standard. Masterys 
IP+ Rail se poate instala în cutii sau containere 
în locuri în care spaţiul este limitat. Unităţile pot fi 
montate în paralel, cel mult 6, pentru alimentare 
scalabilă, cu disponibilitate ridicată.

Echipamentele medicale devin din ce în 
ce mai sofisticate, ţinând pasul cu avansul 
medicinii şi tehnologiei pentru tratamentul 
mai bun al bolilor. Spitalul trebuie să asigure 
funcţionarea optimă a acestor echipamente 
sensibile şi cu misiune critică.
Disponibilitatea unei surse electrice de 
alimentare fiabile este vitală pentru asigurarea 
continuităţii îngrijirii medicale. Defectele de 
alimentare de orice durată care pot duce la 
situaţii critice sunt inacceptabile.

Socomec şi imagistica medicală
Disponibilitatea echipamentelor de imagistică 
medicală este esenţială pentru eficienţa şi 
productivitatea spitalelor. Alimentarea cu 
energie a acestui echipament este extrem de 
solicitantă: curenţi puternici de pornire, fluxuri 
de impulsuri, etc.

Soluţiile de alimentare a echipamentelor 
pentru imagistică medicală trebuie să includă 
caracteristici electrice speciale pentru a 
asigura funcţionarea lor corespunzătoare.
Socomec şi-a îmbunătăţit expertiza prin 
parteneriatul său cu Philips Medical, dezvoltând 
soluţii UPS pentru protejarea echipamentelor 
de imagistică (RMN, raze X, scannere pentru 
tomografii computerizate, etc.).

Aprobarea produsului

>  Certificat de aprobare PA 
05/05998
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partenerul dvs. pentru servicii expert
Energie disponibilă, sigură şi eficientă

SOCOMEC se angajează să 
livreze o gamă largă de servicii 
cu valoare adăugată pentru a 
asigura disponibilitatea instalaţiei 
dvs. critice, siguranţa operaţiilor 
la faţa locului şi optimizarea 
performanţelor echipamentelor 
dvs. de joasă tensiune pe durata 
ciclului lor de viaţă.
Expertiza şi apropierea 
specialiştilor noştri vă stau la 
dispoziţie pentru a asigura 
fiabilitatea şi durabilitatea 
echipamentului dvs.
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Prezenţa noastră globală include:
 •  10 agenţii în Franţa,
 •  12 filiale în Europa,
 •  8 filiale în Asia,
 •  Reprezentanţe în peste 70 de ţări.

Distribuitori

Filiale

Contactaţi-ne

Gestionarea serviciilor 
la faţa locului
 • 60.000 operaţii de service pe an 
(în principal vizite preventive).

 • 98% coeficient de conformitate cu SLA 
(acordul privind nivelul de realizare a serviciilor).

Reţea de linii telefonice hotline 
dedicate problemelor tehnice
 • Peste 20 de limbi vorbite.
 • 3 centre de asistenţă tehnică avansată.
 • Peste 100.000 de apeluri preluate şi 
rezolvate în fiecare an.

Experienţă certificată
 • 4.500 de ore de instruire tehnică oferită în 
fiecare an (despre produse, metodologie şi 
siguranţă).

Cifre principale
Peste 370 de experţi Socomec sprijiniţi de 175 de ingineri şi tehnicieni de la distribuitorii noştri, facilitează soluţionarea cerinţelor dvs. specifice.
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servicii expert

Ca producător specializat în domeniul instalaţiilor electrice de joasă tensiune de peste 90 de 
ani, Socomec oferă o gamă largă de servicii cu valoare adăugată, un factor major în asigurarea 
fiabilităţii echipamentelor dvs. pe durata lor de viaţă.
Beneficiaţi de avantajele suportului personalizat pe durata proiectului şi atingeţi-vă cu încredere 
obiectivele legate de alimentarea electrică!

Operaţii de prevenire şi service
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Mentenanţa preventivă

Servicii de urgenţă 24 de ore din 24

• Inspecţii: mecanice, electrice, baterie
•  Îndepărtarea prafului/curăţarea 

echipamentului
• Actualizări software
• Testarea componentelor electronice
• Verificări ale condiţiilor de mediu
• Verificarea bateriilor
• Raport de mentenanţă expert

•  Echipă specializată de ingineri la dispoziţie 
24 de ore din 24

•  Expertiză tehnică la faţa locului între 6 şi 
2 ore, garantat

•  Monitorizare de la distanţă şi depanare 
proactivă

•  Mentenanţă corectivă cu piese de schimb 
originale

•  Disponibilitate din stoc a pieselor de schimb 
24 de ore din 24, cu expediere rapidă
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partenerul dvs. pentru servicii expert
Energie disponibilă, sigură şi eficientă

Pentru a afla mai multe 
informaţii

Pentru mai multe informaţii cu privire 
la oferta noastră completă de servicii 
expert, descărcaţi catalogul.
www.socomec.com/en/services-catalogue

> Asistenţă tehnică de calitate
> Diagnostic rapid şi precis
> Rezolvarea problemelor reale

Avantaje

>  Ajută la reducerea defectării 
echipamentelor

>  Optimizează eficienţa la 
funcţionare

>  Extinde durata de viaţă a 
echipamentelor

>  Îmbunătăţeşte disponibilitatea 
sistemului

Avantaje
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partenerul dvs. pentru servicii expert
Energie disponibilă, sigură şi eficientă

SOCOMEC se angajează să 
livreze o gamă largă de servicii 
cu valoare adăugată pentru a 
asigura disponibilitatea instalaţiei 
dvs. critice, siguranţa operaţiilor 
la faţa locului şi optimizarea 
performanţelor echipamentelor 
dvs. de joasă tensiune pe durata 
ciclului lor de viaţă.
Expertiza şi apropierea 
specialiştilor noştri vă stau la 
dispoziţie pentru a asigura 
fiabilitatea şi durabilitatea 
echipamentului dvs.
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Prezenţa noastră globală include:
 •  10 agenţii în Franţa,
 •  12 filiale în Europa,
 •  8 filiale în Asia,
 •  Reprezentanţe în peste 70 de ţări.

Distribuitori

Filiale

Contactaţi-ne

Gestionarea serviciilor 
la faţa locului
 • 60.000 operaţii de service pe an 
(în principal vizite preventive).

 • 98% coeficient de conformitate cu SLA 
(acordul privind nivelul de realizare a serviciilor).

Reţea de linii telefonice hotline 
dedicate problemelor tehnice
 • Peste 20 de limbi vorbite.
 • 3 centre de asistenţă tehnică avansată.
 • Peste 100.000 de apeluri preluate şi 
rezolvate în fiecare an.

Experienţă certificată
 • 4.500 de ore de instruire tehnică oferită în 
fiecare an (despre produse, metodologie şi 
siguranţă).

Cifre principale
Peste 370 de experţi Socomec sprijiniţi de 175 de ingineri şi tehnicieni de la distribuitorii noştri, facilitează soluţionarea cerinţelor dvs. specifice.
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servicii expert

Ca producător specializat în domeniul instalaţiilor electrice de joasă tensiune de peste 90 de 
ani, Socomec oferă o gamă largă de servicii cu valoare adăugată, un factor major în asigurarea 
fiabilităţii echipamentelor dvs. pe durata lor de viaţă.
Beneficiaţi de avantajele suportului personalizat pe durata proiectului şi atingeţi-vă cu încredere 
obiectivele legate de alimentarea electrică!

Operaţii de prevenire şi service
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Mentenanţa preventivă

Servicii de urgenţă 24 de ore din 24

• Inspecţii: mecanice, electrice, baterie
•  Îndepărtarea prafului/curăţarea 

echipamentului
• Actualizări software
• Testarea componentelor electronice
• Verificări ale condiţiilor de mediu
• Verificarea bateriilor
• Raport de mentenanţă expert

•  Echipă specializată de ingineri la dispoziţie 
24 de ore din 24

•  Expertiză tehnică la faţa locului între 6 şi 
2 ore, garantat

•  Monitorizare de la distanţă şi depanare 
proactivă

•  Mentenanţă corectivă cu piese de schimb 
originale

•  Disponibilitate din stoc a pieselor de schimb 
24 de ore din 24, cu expediere rapidă
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partenerul dvs. pentru servicii expert
Energie disponibilă, sigură şi eficientă

Pentru a afla mai multe 
informaţii

Pentru mai multe informaţii cu privire 
la oferta noastră completă de servicii 
expert, descărcaţi catalogul.
www.socomec.com/en/services-catalogue

> Asistenţă tehnică de calitate
> Diagnostic rapid şi precis
> Rezolvarea problemelor reale

Avantaje

>  Ajută la reducerea defectării 
echipamentelor

>  Optimizează eficienţa la 
funcţionare

>  Extinde durata de viaţă a 
echipamentelor

>  Îmbunătăţeşte disponibilitatea 
sistemului

Avantaje
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PRISM pentru echipamentele dvs. de alimentare critice 
din centrele de date

Pachete de servicii de mentenanţă

•  Pachet all inclusive pe 5 ani la un preţ 
fix, care garantează toate costurile de 
mentenanţă operaţională, fără taxe 
suplimentare

•  1 vizită anuală de mentenanţă 
preventivă

• Hot line de urgenţă 24 de ore din 24
•  Timp de răspuns la faţa locului între 

6 şi 2 ore
• Piese de schimb originale
• Verificarea bateriilor

Avantaje

Avantaje

>  Mentenanţă personalizată şi 
îmbunătăţirea locaţiei

>  Îmbunătăţirea timpului de 
funcţionare a sistemului

>  controlul total al costurilor de 
mentenanţă pe o perioadă de 
5 ani

pachetele de servicii de 
mentenanţă combină 
avantajele mentenanţei 
preventive cu serviciile de 
urgenţă. Complet adaptate 
la cerinţele clienţilor, acestea 
ţin seama de constrângerile 
operaţionale individuale, de 
activitatea specifică afacerii şi 
de unicitatea situaţiilor critice 
asociate cu aplicaţiile specifice.
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<Pachet ce evoluează progresiv

evoluaţi împreună cu 
socomec:
 >  Controlaţi 

costurile: preţ fix 
garantat pe o perioadă de 5 
ani

>  Maximizaţi investiţia: 
încorporaţi tehnologie de 
ultimă oră pentru cea mai 
bună eficienţă energetică

 >  Asiguraţi sistemul pe viitor: 
eliminaţi perioada critică de la 
sfârşitul duratei de viaţă

5 YEARSfixed price

SILVER GOLD PLATINUM PLATINUM+ REGULAR PREMIUM EVO PACK PRISM

Sistem UPS standard

• • • •

Sistem UPS modular şi scalabil

• • •

Sistem UPS pentru centre de date

•

Inversoare de surse

• • • •

Operaţii de prevenire şi service Operaţii de prevenire şi service

Închiriere de UPS-uri

Monitorizare la distanţă LINK-UPS

Înlocuirea consumabilelor

• UPS expediat în 4 ore
• Punerea în funcţiune a UPS-ului
• Hot-line de asistenţă tehnică
• Acoperirea contractului de mentenanţă
•  Scoaterea din funcţiune şi îndepărtarea 

UPS-urilor
• Transport la returnare

•  LINK-UPS oferă o conexiune permanentă 
între orice sistem Socomec instalat şi cel 
mai apropiat centrul de service Socomec.

•  Detecţie automată a anomaliilor
•  Diagnosticare proactivă de la distanţă
•  Depanare optimizată
•  Rapoarte de analiză periodice

•  Ventilatoare şi condensatoare originale
•  Livrare rapidă
•  Asistenţă tehnică de calitate
•  Procedură de înlocuire sigură şi certificată

Avantaje

Avantaje

pentru energie electrică 
neîntreruptă de calitate ridicată 
garantată, acolo şi când aveţi 
nevoie urgent, închirierea de 
UPS-uri Socomec reprezintă 
soluţia ideală pe termen scurt 
de alimentare cu energie şi 
punere rapidă în folosinţă.

Avantaje

pentru energie electrică 
neîntreruptă de calitate ridicată 
garantată, acolo şi când aveţi 
nevoie urgent, închirierea de 
UPS-uri Socomec reprezintă 
soluţia ideală pe termen scurt 
de alimentare cu energie şi 
punere rapidă în folosinţă.

>  Monitorizare continuă a 
performanţei echipamentelor

> prevenirea problemelor
>  Timpul mediu de reparare 

este redus
>  Creşte disponibilitatea 

sistemului
>  Economiseşte costuri de 

nefuncţionare
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Notificare de alarmă
Diagnosticarea la distanţă
Rapoarte de monitorizare la 
distanţă

Întreţinerea bateriilor
Operaţii avansate efectuate per bloc individual:
• Test de impedanţă
• Măsurarea temperaturii
• Imagistică termică
• Măsurarea tensiunii pe durata descărcării
•  Setări pentru cuplul de torsiune (numai pentru 

blocuri în rack)
•  Supraveghere de la distanţă 24 de ore din 

24 prin intermediul unui sistem specific de 
monitorizare a bateriilor

Avantaje

>  Menţine timpul de back-up 
al bateriei

>  Evită riscul de nefuncţionare 
a ups-ului

>  Optimizează investiţia 
pentru baterii
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Raport LINK-UPS

liNK-UPS vă menţine informaţi 
cu privire la starea UPS-ului, 
oferindu-vă rapoarte periodice 
şi recomandări tehnice 
pentru îmbunătăţirea calităţii 
sistemului dvs.
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PRISM pentru echipamentele dvs. de alimentare critice 
din centrele de date

Pachete de servicii de mentenanţă

•  Pachet all inclusive pe 5 ani la un preţ 
fix, care garantează toate costurile de 
mentenanţă operaţională, fără taxe 
suplimentare

•  1 vizită anuală de mentenanţă 
preventivă

• Hot line de urgenţă 24 de ore din 24
•  Timp de răspuns la faţa locului între 

6 şi 2 ore
• Piese de schimb originale
• Verificarea bateriilor

Avantaje

Avantaje

>  Mentenanţă personalizată şi 
îmbunătăţirea locaţiei

>  Îmbunătăţirea timpului de 
funcţionare a sistemului

>  controlul total al costurilor de 
mentenanţă pe o perioadă de 
5 ani

pachetele de servicii de 
mentenanţă combină 
avantajele mentenanţei 
preventive cu serviciile de 
urgenţă. Complet adaptate 
la cerinţele clienţilor, acestea 
ţin seama de constrângerile 
operaţionale individuale, de 
activitatea specifică afacerii şi 
de unicitatea situaţiilor critice 
asociate cu aplicaţiile specifice.
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<Pachet ce evoluează progresiv

evoluaţi împreună cu 
socomec:
 >  Controlaţi 

costurile: preţ fix 
garantat pe o perioadă de 5 
ani

>  Maximizaţi investiţia: 
încorporaţi tehnologie de 
ultimă oră pentru cea mai 
bună eficienţă energetică

 >  Asiguraţi sistemul pe viitor: 
eliminaţi perioada critică de la 
sfârşitul duratei de viaţă

5 YEARSfixed price

SILVER GOLD PLATINUM PLATINUM+ REGULAR PREMIUM EVO PACK PRISM

Sistem UPS standard

• • • •

Sistem UPS modular şi scalabil

• • •

Sistem UPS pentru centre de date

•

Inversoare de surse

• • • •

Operaţii de prevenire şi service Operaţii de prevenire şi service

Închiriere de UPS-uri

Monitorizare la distanţă LINK-UPS

Înlocuirea consumabilelor

• UPS expediat în 4 ore
• Punerea în funcţiune a UPS-ului
• Hot-line de asistenţă tehnică
• Acoperirea contractului de mentenanţă
•  Scoaterea din funcţiune şi îndepărtarea 

UPS-urilor
• Transport la returnare

•  LINK-UPS oferă o conexiune permanentă 
între orice sistem Socomec instalat şi cel 
mai apropiat centrul de service Socomec.

•  Detecţie automată a anomaliilor
•  Diagnosticare proactivă de la distanţă
•  Depanare optimizată
•  Rapoarte de analiză periodice

•  Ventilatoare şi condensatoare originale
•  Livrare rapidă
•  Asistenţă tehnică de calitate
•  Procedură de înlocuire sigură şi certificată

Avantaje

Avantaje

pentru energie electrică 
neîntreruptă de calitate ridicată 
garantată, acolo şi când aveţi 
nevoie urgent, închirierea de 
UPS-uri Socomec reprezintă 
soluţia ideală pe termen scurt 
de alimentare cu energie şi 
punere rapidă în folosinţă.

Avantaje

pentru energie electrică 
neîntreruptă de calitate ridicată 
garantată, acolo şi când aveţi 
nevoie urgent, închirierea de 
UPS-uri Socomec reprezintă 
soluţia ideală pe termen scurt 
de alimentare cu energie şi 
punere rapidă în folosinţă.

>  Monitorizare continuă a 
performanţei echipamentelor

> prevenirea problemelor
>  Timpul mediu de reparare 

este redus
>  Creşte disponibilitatea 

sistemului
>  Economiseşte costuri de 

nefuncţionare
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Notificare de alarmă
Diagnosticarea la distanţă
Rapoarte de monitorizare la 
distanţă

Întreţinerea bateriilor
Operaţii avansate efectuate per bloc individual:
• Test de impedanţă
• Măsurarea temperaturii
• Imagistică termică
• Măsurarea tensiunii pe durata descărcării
•  Setări pentru cuplul de torsiune (numai pentru 

blocuri în rack)
•  Supraveghere de la distanţă 24 de ore din 

24 prin intermediul unui sistem specific de 
monitorizare a bateriilor

Avantaje

>  Menţine timpul de back-up 
al bateriei

>  Evită riscul de nefuncţionare 
a ups-ului

>  Optimizează investiţia 
pentru baterii
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Raport LINK-UPS

liNK-UPS vă menţine informaţi 
cu privire la starea UPS-ului, 
oferindu-vă rapoarte periodice 
şi recomandări tehnice 
pentru îmbunătăţirea calităţii 
sistemului dvs.
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Măsurare şi analiză

Audit al calităţii energiei electrice

Imagistică termică

Vizită de inspecţie şi testare a inversoarelor de surse

Servicii complete

Analiza cuprinzătoare a:
•  Căderii de tensiune
•  Reducerii factorului de putere
•  Dezechilibrului sarcinii trifazate
•  Distorsiunii armonice
•  Curent tranzitoriu
•  Plan pentru neutru şi împământare
•  Compatibilităţii electromagnetice

•  Verificare completă în infraroşu a instalaţiei 
de joasă tensiune

•  Gamă largă de componente analizate
•  Identificarea disfuncţionalităţilor imposibil de 

identificat prin inspecţie vizuală simplă

•  Aviz favorabil din partea 
producătorului

•  Cele mai recente actualizări de 
firmware

•  Raport complet cu recomandări 
tehnice

•  Certificat de conformitate

•  Plan de mentenanţă optimizat
•  Call center unic pentru apeluri de urgenţă
•  Raport de analiză globală a bazei instalate

Avantaje

Avantaje

Avantaje

Avantaje

>  Identificarea deconectărilor  
şi anomaliilor

>  Eficienţă operaţională 
optimizată

>  Durată de viaţă extinsă a 
echipamentelor

>  Fiabilitate îmbunătăţită a 
sistemului

>  Echipamente cu disponibilitate 
şi fiabilitate mai bune

>  Costuri de nefuncţionare 
reduse

>  Durată de viaţă optimizată a 
echipamentelor

>  Estimare fiabilă a duratei de 
viaţă rămase planificate a 
consumabilelor

>  Timp mediu între defecţiuni 
mai mare (MTBF - Mean Time 
Between Failures)

>  Toate punctele critice vor fi 
securizate şi sub control

>  Risc redus de defecte 
potenţiale nedetectate

>  Timpul de nefuncţionare 
costisitor şi riscul de pierderi 
operaţionale sunt reduse

>  Optimizează toată 
planificarea mentenanţei

>  Centralizează serviciile de 
apel tehnic de urgenţă

>  Consultanţă la faţa locului 
cu privire la probleme legate 
de alimentarea critică şi 
potenţiale zone de risc 
/ vulnerabilitate

>  Reduce costurile de 
funcţionare
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Operaţii de prevenire şi service Măsurare şi analiză

Plan de măsurare electrică
•  Auditul cerinţelor de eficienţă energetică a 

clientului
•  Integrarea şi măsurarea fiecărui punct de 

măsurare
•  Punerea în funcţiune a soluţiei
•  Software personalizat în funcţie de cerinţe
•  Câteva niveluri de module de instruire
•  Mentenanţă şi upgrade de software

Avantaje

>  O instalare sigură pentru 
soluţia dvs. eficientă 
energetic

>  Garanţia unui sistem 
complet (produs + software) 
operaţional imediat

>  O soluţie adaptată bazată pe 
cerinţele dumneavoastră

>  O instalare fiabilă pentru 
optimizarea consumului de 
energie

>  economii de costuri 
predictibile şi controlate
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Compensarea puterii reactive
• Audit al condiţiilor de mediu
• Campanii de măsurare
• Dimensionarea instalaţiei
• Simularea integrării sistemului nou
•  Raport detaliat pentru client cu recomandări
• Punerea în funcţiune a echipamentului nou

Avantaje

>   Îmbunătăţeşte factorul de 
putere al sistemului

>  Evită tarifele penalizatoare ale 
companiilor de utilităţi pentru 
consumul excesiv de putere 
reactivă

>  Îmbunătăţeşte reglarea 
tensiunii din reţea şi eficienţa 
echipamentului

> Creşte disponibilitatea energiei
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Control izolaţie*
• Punerea în funcţiune a soluţiei dvs. ISOM
•  Instruire în domeniul reţelelor de 

împământare IT izolate
• Control periodic al izolaţiei
• Detectarea defectelor de izolaţie

Avantaje

> Reţea sigură şi fiabilă
>  Continuitate optimă  

a serviciului
>  Asistenţă din partea 

producătorului pe toată 
durata de viaţă
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Controlul calibrării*
• Studiu de mediu
• Campanii de măsurare
• Raport detaliat pentru client cu recomandări
• Certificare de la producător
• Acţiuni corective
 - Modificări ale cablajelor
 -  Re-parametrizarea punctelor de măsurare
• Testarea comunicaţiei
• Înlocuirea punctelor de măsurare

Avantaje

> Măsurare precisă
>  O gamă largă de staţii de 

măsurare acoperite în mod 
expert de socomec

>  Compatibilitate deplină  
cu ISO 50001
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* Serviciu disponibil numai în Franţa.
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Măsurare şi analiză

Audit al calităţii energiei electrice

Imagistică termică

Vizită de inspecţie şi testare a inversoarelor de surse

Servicii complete

Analiza cuprinzătoare a:
•  Căderii de tensiune
•  Reducerii factorului de putere
•  Dezechilibrului sarcinii trifazate
•  Distorsiunii armonice
•  Curent tranzitoriu
•  Plan pentru neutru şi împământare
•  Compatibilităţii electromagnetice

•  Verificare completă în infraroşu a instalaţiei 
de joasă tensiune

•  Gamă largă de componente analizate
•  Identificarea disfuncţionalităţilor imposibil de 

identificat prin inspecţie vizuală simplă

•  Aviz favorabil din partea 
producătorului

•  Cele mai recente actualizări de 
firmware

•  Raport complet cu recomandări 
tehnice

•  Certificat de conformitate

•  Plan de mentenanţă optimizat
•  Call center unic pentru apeluri de urgenţă
•  Raport de analiză globală a bazei instalate

Avantaje

Avantaje

Avantaje

Avantaje

>  Identificarea deconectărilor  
şi anomaliilor

>  Eficienţă operaţională 
optimizată

>  Durată de viaţă extinsă a 
echipamentelor

>  Fiabilitate îmbunătăţită a 
sistemului

>  Echipamente cu disponibilitate 
şi fiabilitate mai bune

>  Costuri de nefuncţionare 
reduse

>  Durată de viaţă optimizată a 
echipamentelor

>  Estimare fiabilă a duratei de 
viaţă rămase planificate a 
consumabilelor

>  Timp mediu între defecţiuni 
mai mare (MTBF - Mean Time 
Between Failures)

>  Toate punctele critice vor fi 
securizate şi sub control

>  Risc redus de defecte 
potenţiale nedetectate

>  Timpul de nefuncţionare 
costisitor şi riscul de pierderi 
operaţionale sunt reduse

>  Optimizează toată 
planificarea mentenanţei

>  Centralizează serviciile de 
apel tehnic de urgenţă

>  Consultanţă la faţa locului 
cu privire la probleme legate 
de alimentarea critică şi 
potenţiale zone de risc 
/ vulnerabilitate

>  Reduce costurile de 
funcţionare

a
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Operaţii de prevenire şi service Măsurare şi analiză

Plan de măsurare electrică
•  Auditul cerinţelor de eficienţă energetică a 

clientului
•  Integrarea şi măsurarea fiecărui punct de 

măsurare
•  Punerea în funcţiune a soluţiei
•  Software personalizat în funcţie de cerinţe
•  Câteva niveluri de module de instruire
•  Mentenanţă şi upgrade de software

Avantaje

>  O instalare sigură pentru 
soluţia dvs. eficientă 
energetic

>  Garanţia unui sistem 
complet (produs + software) 
operaţional imediat

>  O soluţie adaptată bazată pe 
cerinţele dumneavoastră

>  O instalare fiabilă pentru 
optimizarea consumului de 
energie

>  economii de costuri 
predictibile şi controlate

a
p

p
li

 5
41

 a

Compensarea puterii reactive
• Audit al condiţiilor de mediu
• Campanii de măsurare
• Dimensionarea instalaţiei
• Simularea integrării sistemului nou
•  Raport detaliat pentru client cu recomandări
• Punerea în funcţiune a echipamentului nou

Avantaje

>   Îmbunătăţeşte factorul de 
putere al sistemului

>  Evită tarifele penalizatoare ale 
companiilor de utilităţi pentru 
consumul excesiv de putere 
reactivă

>  Îmbunătăţeşte reglarea 
tensiunii din reţea şi eficienţa 
echipamentului

> Creşte disponibilitatea energiei

a
p

p
li

 4
92

 a

Control izolaţie*
• Punerea în funcţiune a soluţiei dvs. ISOM
•  Instruire în domeniul reţelelor de 

împământare IT izolate
• Control periodic al izolaţiei
• Detectarea defectelor de izolaţie

Avantaje

> Reţea sigură şi fiabilă
>  Continuitate optimă  

a serviciului
>  Asistenţă din partea 

producătorului pe toată 
durata de viaţă

a
p

p
li
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41

 a

Controlul calibrării*
• Studiu de mediu
• Campanii de măsurare
• Raport detaliat pentru client cu recomandări
• Certificare de la producător
• Acţiuni corective
 - Modificări ale cablajelor
 -  Re-parametrizarea punctelor de măsurare
• Testarea comunicaţiei
• Înlocuirea punctelor de măsurare

Avantaje

> Măsurare precisă
>  O gamă largă de staţii de 

măsurare acoperite în mod 
expert de socomec

>  Compatibilitate deplină  
cu ISO 50001

a
p
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 a

* Serviciu disponibil numai în Franţa.
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Îmbunătăţire continuă

Managementul duratei de viaţă

Reînnoirea produselor

•  Analiză amănunţită a condiţiilor de 
funcţionare şi utilizarea instalaţiei 
dumneavoastră

•  Raport dedicat cu un rezumat al 
tuturor operaţiilor efectuate

•  Întâlniri periodice cu experţii noştri
•  Recomandări principale pentru 

îmbunătăţire

• Analiză tehnică şi economică
•  Asistenţă la planificarea îndepărtării şi 

eliminării în siguranţă a produselor vechi
• Reciclarea bateriilor
•  Adoptarea standardelor de mediu 

(ISO 14001, WEEE, etc.)

• Condiţii de preţ speciale
•  Consultanţă deplină şi asistenţă la 

restaurarea produselor
•  Proceduri complet lipsite de riscuri pe toată 

durata operaţiilor de înlocuire

Avantaje

Avantaje

Avantaje

>  Optimizarea sistemului şi 
soluţii bazate pe condiţiile 
de mediu şi constrângerile 
operaţionale

>  Fiabilitatea, eficienţa şi 
siguranţa sistemului

>  Optimizarea resurselor şi 
costurilor pe durata întregului 
ciclu de viaţă

>  Procese certificate ecologic 
pentru eliminarea, restaurarea 
şi reciclarea echipamentelor 
hardware

> optimizarea costurilor
>  un singur punct de contact pe 

durata întregului ciclu de viaţă

>  Risc redus de nefuncţionare
>  Tehnologie de ultimă 

generaţie, întotdeauna
> optimizarea costurilor
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Consultanţă, punere în folosinţă  
şi instruire

Consultanţă de proiect

Punere în funcţiune şi testare la faţa locului

Instruire tehnică

• Audituri ale instalaţiilor preliminare
•  Analiza funcţională a soluţiei 

dumneavoastră
• Recomandări pentru implementare
• Punere în funcţiune şi testări la faţa locului
•  Urmărirea sistemului implementat în 

primele săptămâini de funcţionare

• Inspecţia mediului de lucru
•  Verificarea instalaţiei electrice (comutator 

izolator, cablaj, întrerupătoare de circuit etc.)
• Verificare internă şi externă a UPS-urilor
• Pornirea şi configurarea sistemului
• Test de funcţionare
• Test de încăcare (la cerere)

• Instruire interactivă
•  La unităţile Socomec sau la sediul clientului
•  Discuţii libere şi feedback de la participanţi
• Multe tipuri de configuraţii acoperite
•  Simulări ale cazurilor reale pe baza instalaţiei 

concrete a clientului
•  „Ingineri de teren” pe post de instructori cu 

experienţă

Avantaje

Avantaje

Avantaje

>  Soluţie completă
> un singur punct de contact
> Expertiză a producătorului
> Lansare mai bună pe piaţă

>  Punere în funcţiune efectuată 
cu cele mai bune standarde 
de lucru

>  compatibilitate cu mediul 
dvs. de lucru

>  Conformitate cu diferitele 
standarde de instalare

>  autonomie la gestionarea 
operaţiilor de rutină

> Proceduri de alarmă
>  Funcţionare şi mentenanţă 

mai sigure
>  Întotdeauna la zi cu cele mai 

recente tehnologii
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Îmbunătăţire continuă

Managementul duratei de viaţă

Reînnoirea produselor

•  Analiză amănunţită a condiţiilor de 
funcţionare şi utilizarea instalaţiei 
dumneavoastră

•  Raport dedicat cu un rezumat al 
tuturor operaţiilor efectuate

•  Întâlniri periodice cu experţii noştri
•  Recomandări principale pentru 

îmbunătăţire

• Analiză tehnică şi economică
•  Asistenţă la planificarea îndepărtării şi 

eliminării în siguranţă a produselor vechi
• Reciclarea bateriilor
•  Adoptarea standardelor de mediu 

(ISO 14001, WEEE, etc.)

• Condiţii de preţ speciale
•  Consultanţă deplină şi asistenţă la 

restaurarea produselor
•  Proceduri complet lipsite de riscuri pe toată 

durata operaţiilor de înlocuire

Avantaje

Avantaje

Avantaje

>  Optimizarea sistemului şi 
soluţii bazate pe condiţiile 
de mediu şi constrângerile 
operaţionale

>  Fiabilitatea, eficienţa şi 
siguranţa sistemului

>  Optimizarea resurselor şi 
costurilor pe durata întregului 
ciclu de viaţă

>  Procese certificate ecologic 
pentru eliminarea, restaurarea 
şi reciclarea echipamentelor 
hardware

> optimizarea costurilor
>  un singur punct de contact pe 

durata întregului ciclu de viaţă

>  Risc redus de nefuncţionare
>  Tehnologie de ultimă 

generaţie, întotdeauna
> optimizarea costurilor
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Consultanţă, punere în folosinţă  
şi instruire

Consultanţă de proiect

Punere în funcţiune şi testare la faţa locului

Instruire tehnică

• Audituri ale instalaţiilor preliminare
•  Analiza funcţională a soluţiei 

dumneavoastră
• Recomandări pentru implementare
• Punere în funcţiune şi testări la faţa locului
•  Urmărirea sistemului implementat în 

primele săptămâini de funcţionare

• Inspecţia mediului de lucru
•  Verificarea instalaţiei electrice (comutator 

izolator, cablaj, întrerupătoare de circuit etc.)
• Verificare internă şi externă a UPS-urilor
• Pornirea şi configurarea sistemului
• Test de funcţionare
• Test de încăcare (la cerere)

• Instruire interactivă
•  La unităţile Socomec sau la sediul clientului
•  Discuţii libere şi feedback de la participanţi
• Multe tipuri de configuraţii acoperite
•  Simulări ale cazurilor reale pe baza instalaţiei 

concrete a clientului
•  „Ingineri de teren” pe post de instructori cu 

experienţă

Avantaje

Avantaje

Avantaje

>  Soluţie completă
> un singur punct de contact
> Expertiză a producătorului
> Lansare mai bună pe piaţă

>  Punere în funcţiune efectuată 
cu cele mai bune standarde 
de lucru

>  compatibilitate cu mediul 
dvs. de lucru

>  Conformitate cu diferitele 
standarde de instalare

>  autonomie la gestionarea 
operaţiilor de rutină

> Proceduri de alarmă
>  Funcţionare şi mentenanţă 

mai sigure
>  Întotdeauna la zi cu cele mai 

recente tehnologii
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Protecţia alimentării versus 
topologia UPS

Calitatea energiei electrice reprezintă o provocare semnificativă pentru cei responsabili de gestionarea reţelelor electrice şi a instalaţiilor din 
centrele de date. 
Utilizarea pe scară largă şi dependenţa în creştere de echipamente electronice, precum echipamente IT, electronică de putere 
inclusiv automate programabile (PLC) şi iluminat eficient energetic, au condus la o transformare completă a naturii sarcinilor electrice. 
Aceste sarcini reprezintă atât cauzele de bază majore, cât şi victimele majore ale problemelor de calitate a energiei electrice. 
Datorită neliniarităţii lor, toate aceste sarcini cauzează perturbări ale formei de undă a tensiunii.
Împreună cu progresele tehnologice, organizarea economiei în întreaga lume a evoluat spre globalizare şi marjele de profit ale multor 
activităţi au înregistrat o tendinţă de scădere.
Sensibilitatea crescută a majorităţii proceselor (industriale, servicii şi chiar rezidenţiale) la problemele de calitate a energiei electrice, fac din 
disponibilitatea unei energii electrice de calitate ridicată un factor crucial în ceea ce priveşte dezvoltarea unor avantaje competitive în 
fiecare sector de pe piaţă.
Este de la sine înţeles faptul că instalaţiile vitale trebuie să funcţioneze în mod continuu şi, de asemenea, faptul că întreruperea energiei, 
chiar şi o perioadă scurtă de timp, poate perturba operaţiunile de afaceri şi pot avea ca rezultat pierderi financiare semnificative.
Cu toate că centrele de date din ziua de azi sunt toate proiectate cu un nivel ridicat de redundanţă inerentă pentru a minimiza timpul de 
nefuncţionare, totuşi, la fel de importantă ca şi aplicaţiile critice în sine, este calitatea energiei electrice furnizate.
Pentru a asigura livrarea unei energii electrice de calitate ridicată este vital să înţelegeţi natura perturbaţiilor calităţii energiei electrice şi 
cauza acestora.

Ce anume afectează calitatea energiei electrice?

Cele mai frecvente perturbaţii care afectează în mod negativ calitatea energiei electrice sunt:
 • căderi ale tensiunii de alimentare sau întreruperi datorate defectelor de reţea,
 • scurte variaţii de tensiune datorită conectării unor sarcini consistente sau prezenţei unor defecte în reţea,
 • distorsiunea curenţilor şi tensunilor datorită sarcinilor neliniare prezente în sistem sau în sistemele altor utilităţi etc.
 • flicker datorită sarcinilor intermitente mari,
 • asimetria tensiunii de alimentare.

Cum se poate asigura calitatea energiei electrice: UPS-ul

Tehnologia modernă oferă diferite soluţii pentru a asigura calitatea energiei electrice; sistemele UPS statice sunt fără îndoială cele mai 
versatile şi mai larg utilizate, şi pot fi adoptate pentru o gamă largă de valori nominale ale puterii.
Ca răspuns la nevoia de a clasifica diferitele tipuri de sisteme UPS statice disponibile în prezent pe piaţă, a fost întocmit standardul 
EN 62040-3. Acesta distinge între trei topologii majore, în funcţie de schemele interne adoptate:
 •  VFD „offline” Voltage and Frequency Dependent (dependent de tensiune şi frecvenţă) - sarcinile sunt alimentate în mod normal de la 
reţea. În cazul unei întreruperi a alimentării, sarcina este comutată în mod automat către o baterie încorporată, pentru ca aceasta să 
rămână alimentată fără întrerupere.

 • VI cu tehnologia „line interactive” 
Independent de tensiune - sarcina este alimentată de la reţeaua de alimentare cu energie şi este protejată împotriva supratensiunii şi 
a subtensiunii de un stabilizator de tensiune AVR (Automatic Voltage Regulator). Dacă alimentarea cu energie de la reţea se întrerupe, 
sarcina este alimentată instantaneu de baterie.

 • VFI „dublă conversie online” 
Independent de tensiune şi frecvenţă - acesta este singurul mod de funcţionare a UPS-ului care asigură protecţia totală a sarcinii 
împotriva tuturor problemelor de calitate posibile ale reţelei. Energia este convertită de două ori (din CA în CC printr-un redresor, apoi din 
CC în CA printr-un invertor) pentru a furniza tensiune de înaltă calitate, frecvenţă stabilă şi protecţie împotriva perturbărilor reţelei de 
alimentare cu energie. Dacă alimentarea cu energie de la reţea se întrerupe, sarcina este alimentată exclusiv de baterie. Bypassul intern 
alimentează echipamentele în cazul anomaliilor tensiunii de ieşire a invertorului.

Protecţia alimentării versus topologia UPS 

Tip de perturbare Formă de undă Cauze posibile Consecinţă
Topologie UPS

VFD VI VFI

Întreruperea 
tensiunii

În principal datorită deschiderii și 
reînchiderii automate a dispozitivelor de 
protecţie pentru a scoate din funcţiune 
o secţiune defectă a reţelei. Principalele 

cauze de defectare sunt defectarea 
izolaţiei, fulgere și descărcarea disruptivă 

a izolatorului.

Declanșarea dispozitivelor de protecţie, 
pierderea de informaţii și defectarea 

echipamentului de prelucrare a datelor.
• • •

Cădere/scădere 
a tensiunii

Defecţiuni la reţeaua de transport, de 
distribuţie sau în instalaţia clientului. 

Sarcini la pornire.

Defecţiuni la echipamente IT, sisteme de 
siguranţă sau iluminat. Pierderea de date.

Închiderea sistemului.
• • •

Fluctuaţie 
a tensiunii

Emiţătoare (radio), echipamente defecte, 
împământare ineficientă, apropiere de 

surse EMI / RFI.

Majoritatea consecinţelor sunt de genul 
subtensiunilor. Opriri ale sistemului, 
pierderea datelor. Consecinţa vizibilă 

constă în pâlpâirea iluminatului și 
a ecranelor. • • •

Subtensiune Creșterea consumului, reducerea tensiunii 
pentru a reduce consumul.

Opriri ale sistemului, pierderea datelor, 
oprirea echipamentelor sensibile

- • •

Supratensiune Atmosferice, supratensiunile sunt 
datorate fulgerelor; 

Tranzitorii, supratensiunile sunt datorate 
defectelor de izolaţie dintre fază și neutru 

sau întreruperii conductorului neutru;
De comutaţie, supratensiunile sunt 

datorate declanșării dispozitivelor de 
protecţie, generate de alimentarea 

bateriilor de condensatoare sau cauzate 
de variaţii ale curenţilor inductivi.

Pierderea de date, pâlpâirea iluminatului 
și a ecranelor, oprirea sau deteriorarea 

echipamentelor sensibile.

- • •

Vârfuri de 
tensiune / 
Tranzitorii

Fulgere, dispozitive de oprire de urgenţă, 
comutarea liniilor sau condensatoare de 

corecţie a factorului de putere, înlăturarea 
defectelor pe liniile de alimentare. 

Distrugerea componentelor electronice, 
erori la prelucrarea datelor sau pierderea 

de date.

- - •

Distorsiune 
armonică

Surse moderne de tipul sarcinilor neliniare 
precum echipamente electronice de 

putere, variatoare de turaţie, surse de 
alimentare în comutaţie, echipamente 

de prelucrare a datelor, iluminat de 
înaltă eficienţă.

Probabilitate crescută de apariţie 
a rezonanţei, supraîncărcării neutrului 

la sistemele cu trifazate, supraîncălzirea 
tuturor cablurilor și echipamentelor, 
pierderea de eficienţă la mașinile 

electrice, interferenţă electromagnetică 
cu sistemele de comunicaţie, erori 

de măsurare la utilizarea contoarelor 
obișnuite, declanșarea supărătoare 

a protecţiilor termice.

- - •

Zgomot Emiţătoare (radio), echipamente defecte, 
împământare ineficientă, apropiere de 

surse EMI / RFI.

Perturbări ale echipamentului electronic 
sensibil, de obicei nedistructive. 

Poate cauza pierderea de date și erori la 
prelucrarea datelor. - - •

Variaţie de 
frecvenţă

Funcţionare instabilă a generatorului, 
frecvenţă instabilă a sistemului de 

alimentare cu energie.

Opriri ale sistemului, pierderea datelor.

- - •

Crestături Comutare rapidă a componentelor 
de putere (diode, SCR, etc.), variaţie 

rapidă a curentului de sarcină (mașini 
de sudat, motoare, lasere, bancuri de 

condensatoare etc.).

Opriri ale sistemului, pierderea datelor.

- - •
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Protecţia alimentării versus 
topologia UPS

Calitatea energiei electrice reprezintă o provocare semnificativă pentru cei responsabili de gestionarea reţelelor electrice şi a instalaţiilor din 
centrele de date. 
Utilizarea pe scară largă şi dependenţa în creştere de echipamente electronice, precum echipamente IT, electronică de putere 
inclusiv automate programabile (PLC) şi iluminat eficient energetic, au condus la o transformare completă a naturii sarcinilor electrice. 
Aceste sarcini reprezintă atât cauzele de bază majore, cât şi victimele majore ale problemelor de calitate a energiei electrice. 
Datorită neliniarităţii lor, toate aceste sarcini cauzează perturbări ale formei de undă a tensiunii.
Împreună cu progresele tehnologice, organizarea economiei în întreaga lume a evoluat spre globalizare şi marjele de profit ale multor 
activităţi au înregistrat o tendinţă de scădere.
Sensibilitatea crescută a majorităţii proceselor (industriale, servicii şi chiar rezidenţiale) la problemele de calitate a energiei electrice, fac din 
disponibilitatea unei energii electrice de calitate ridicată un factor crucial în ceea ce priveşte dezvoltarea unor avantaje competitive în 
fiecare sector de pe piaţă.
Este de la sine înţeles faptul că instalaţiile vitale trebuie să funcţioneze în mod continuu şi, de asemenea, faptul că întreruperea energiei, 
chiar şi o perioadă scurtă de timp, poate perturba operaţiunile de afaceri şi pot avea ca rezultat pierderi financiare semnificative.
Cu toate că centrele de date din ziua de azi sunt toate proiectate cu un nivel ridicat de redundanţă inerentă pentru a minimiza timpul de 
nefuncţionare, totuşi, la fel de importantă ca şi aplicaţiile critice în sine, este calitatea energiei electrice furnizate.
Pentru a asigura livrarea unei energii electrice de calitate ridicată este vital să înţelegeţi natura perturbaţiilor calităţii energiei electrice şi 
cauza acestora.

Ce anume afectează calitatea energiei electrice?

Cele mai frecvente perturbaţii care afectează în mod negativ calitatea energiei electrice sunt:
 • căderi ale tensiunii de alimentare sau întreruperi datorate defectelor de reţea,
 • scurte variaţii de tensiune datorită conectării unor sarcini consistente sau prezenţei unor defecte în reţea,
 • distorsiunea curenţilor şi tensunilor datorită sarcinilor neliniare prezente în sistem sau în sistemele altor utilităţi etc.
 • flicker datorită sarcinilor intermitente mari,
 • asimetria tensiunii de alimentare.

Cum se poate asigura calitatea energiei electrice: UPS-ul

Tehnologia modernă oferă diferite soluţii pentru a asigura calitatea energiei electrice; sistemele UPS statice sunt fără îndoială cele mai 
versatile şi mai larg utilizate, şi pot fi adoptate pentru o gamă largă de valori nominale ale puterii.
Ca răspuns la nevoia de a clasifica diferitele tipuri de sisteme UPS statice disponibile în prezent pe piaţă, a fost întocmit standardul 
EN 62040-3. Acesta distinge între trei topologii majore, în funcţie de schemele interne adoptate:
 •  VFD „offline” Voltage and Frequency Dependent (dependent de tensiune şi frecvenţă) - sarcinile sunt alimentate în mod normal de la 
reţea. În cazul unei întreruperi a alimentării, sarcina este comutată în mod automat către o baterie încorporată, pentru ca aceasta să 
rămână alimentată fără întrerupere.

 • VI cu tehnologia „line interactive” 
Independent de tensiune - sarcina este alimentată de la reţeaua de alimentare cu energie şi este protejată împotriva supratensiunii şi 
a subtensiunii de un stabilizator de tensiune AVR (Automatic Voltage Regulator). Dacă alimentarea cu energie de la reţea se întrerupe, 
sarcina este alimentată instantaneu de baterie.

 • VFI „dublă conversie online” 
Independent de tensiune şi frecvenţă - acesta este singurul mod de funcţionare a UPS-ului care asigură protecţia totală a sarcinii 
împotriva tuturor problemelor de calitate posibile ale reţelei. Energia este convertită de două ori (din CA în CC printr-un redresor, apoi din 
CC în CA printr-un invertor) pentru a furniza tensiune de înaltă calitate, frecvenţă stabilă şi protecţie împotriva perturbărilor reţelei de 
alimentare cu energie. Dacă alimentarea cu energie de la reţea se întrerupe, sarcina este alimentată exclusiv de baterie. Bypassul intern 
alimentează echipamentele în cazul anomaliilor tensiunii de ieşire a invertorului.

Protecţia alimentării versus topologia UPS 

Tip de perturbare Formă de undă Cauze posibile Consecinţă
Topologie UPS

VFD VI VFI

Întreruperea 
tensiunii

În principal datorită deschiderii și 
reînchiderii automate a dispozitivelor de 
protecţie pentru a scoate din funcţiune 
o secţiune defectă a reţelei. Principalele 

cauze de defectare sunt defectarea 
izolaţiei, fulgere și descărcarea disruptivă 

a izolatorului.

Declanșarea dispozitivelor de protecţie, 
pierderea de informaţii și defectarea 

echipamentului de prelucrare a datelor.
• • •

Cădere/scădere 
a tensiunii

Defecţiuni la reţeaua de transport, de 
distribuţie sau în instalaţia clientului. 

Sarcini la pornire.

Defecţiuni la echipamente IT, sisteme de 
siguranţă sau iluminat. Pierderea de date.

Închiderea sistemului.
• • •

Fluctuaţie 
a tensiunii

Emiţătoare (radio), echipamente defecte, 
împământare ineficientă, apropiere de 

surse EMI / RFI.

Majoritatea consecinţelor sunt de genul 
subtensiunilor. Opriri ale sistemului, 
pierderea datelor. Consecinţa vizibilă 

constă în pâlpâirea iluminatului și 
a ecranelor. • • •

Subtensiune Creșterea consumului, reducerea tensiunii 
pentru a reduce consumul.

Opriri ale sistemului, pierderea datelor, 
oprirea echipamentelor sensibile

- • •

Supratensiune Atmosferice, supratensiunile sunt 
datorate fulgerelor; 

Tranzitorii, supratensiunile sunt datorate 
defectelor de izolaţie dintre fază și neutru 

sau întreruperii conductorului neutru;
De comutaţie, supratensiunile sunt 

datorate declanșării dispozitivelor de 
protecţie, generate de alimentarea 

bateriilor de condensatoare sau cauzate 
de variaţii ale curenţilor inductivi.

Pierderea de date, pâlpâirea iluminatului 
și a ecranelor, oprirea sau deteriorarea 

echipamentelor sensibile.

- • •

Vârfuri de 
tensiune / 
Tranzitorii

Fulgere, dispozitive de oprire de urgenţă, 
comutarea liniilor sau condensatoare de 

corecţie a factorului de putere, înlăturarea 
defectelor pe liniile de alimentare. 

Distrugerea componentelor electronice, 
erori la prelucrarea datelor sau pierderea 

de date.

- - •

Distorsiune 
armonică

Surse moderne de tipul sarcinilor neliniare 
precum echipamente electronice de 

putere, variatoare de turaţie, surse de 
alimentare în comutaţie, echipamente 

de prelucrare a datelor, iluminat de 
înaltă eficienţă.

Probabilitate crescută de apariţie 
a rezonanţei, supraîncărcării neutrului 

la sistemele cu trifazate, supraîncălzirea 
tuturor cablurilor și echipamentelor, 
pierderea de eficienţă la mașinile 

electrice, interferenţă electromagnetică 
cu sistemele de comunicaţie, erori 

de măsurare la utilizarea contoarelor 
obișnuite, declanșarea supărătoare 

a protecţiilor termice.

- - •

Zgomot Emiţătoare (radio), echipamente defecte, 
împământare ineficientă, apropiere de 

surse EMI / RFI.

Perturbări ale echipamentului electronic 
sensibil, de obicei nedistructive. 

Poate cauza pierderea de date și erori la 
prelucrarea datelor. - - •

Variaţie de 
frecvenţă

Funcţionare instabilă a generatorului, 
frecvenţă instabilă a sistemului de 

alimentare cu energie.

Opriri ale sistemului, pierderea datelor.

- - •

Crestături Comutare rapidă a componentelor 
de putere (diode, SCR, etc.), variaţie 

rapidă a curentului de sarcină (mașini 
de sudat, motoare, lasere, bancuri de 

condensatoare etc.).

Opriri ale sistemului, pierderea datelor.

- - •
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Diversele configuraţii fac posibilă crearea de arhitecturi pentru a satisface cele mai exigente cerinţe de disponibilitate, flexibilitate şi 
economisire a energiei, precum şi pentru a permite următoarele:

Funcţionare uşoară

Ţinând cont de importanţa aplicaţiilor alimentate în aval de unităţile UPS, opririle pentru mentenanţă sunt din ce în ce mai puţin fezabile. 
Diferite configuraţii au fost studiate în mod special pentru a face faţă acestei constrângeri operaţionale.

Creşteri ale puterii

Operaţiile de dezvoltare în timp a aplicaţiilor alimentate necesită deseori posibilitatea de creştere a puterii UPS-ului. Configuraţiile oferite 
permit acest lucru, astfel încât investiţia dvs. iniţială este protejată.

Creşteri ale disponibilităţii

Pentru mărirea disponibilităţii, adăugarea unei unităţi în paralel, în plus faţă de cerinţele de alimentare a aplicaţiilor (redundanţă), va asigura 
o alimentare continuă cu energie în cazul în care un invertor se opreşte, fără a trece pe bypass.

O soluţie cu posibilitate de upgrade

Această arhitectură este asigurată de un bypass automat integrat, care constituie un prim 
nivel de redundanţă garantat de reţea. Funcţia bypass pentru mentenanţă permite efectuarea 
mentenanţei fără a opri aplicaţiile. Poate fi prima etapă a investiţiei dvs., cu posibilitate de 
dezvoltare, pe măsură ce se modifică cerinţele, la o arhitectură paralelă modulară pentru a 
creşte puterea sau disponibilitatea (redundanţă).

Unitate UPS de sine stătătoare

A
S

I 0
04

 A
 G

B

Dezvoltare fără constrângeri 

Aceasta este cea mai simplă soluţie pentru a asigura disponibilitatea şi flexibilitatea sursei de 
alimentare în cazul dezvoltării neplanificate a instalaţiei prin intermediul configuraţiei paralele 
a unităţilor UPS, fiecare conţinând propriul său bypass. Această configuraţie permite creşterea 
puterii de ieşire şi este potrivită pentru redundanţă N+1. Operaţiile de dezvoltare pot fi efectuate 
de asemenea prin menţinerea sarcinii alimentate de sistem.
Pentru o mai mare flexibilitate, sistemele UPS paralele sunt de asemenea disponibile cu un 
bypass centralizat pe intrarea de alimentare auxiliară: în această configuraţie, bypassul static 
este în paralel cu modulele UPS şi poate fi dimensionat în funcţie de anumite constrângeri ale 
locaţiei (capabilitatea de scurt-circuit, selectivitate etc.).

Sisteme UPS paralele

A
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B
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Soluţia pentru disponibilitate 
şi performanţe flexibile

Unitate individuală cu bypass sau configuraţie redundantă 1+1

Sistem UPS paralel modular cu bypass distribuit

Sistem UPS paralel modular cu bypass centralizat

Soluţia pentru disponibilitate 
şi performanţe flexibile

Flexibil şi complet modular 

Acesta este un concept nou, inovator de UPS care se poate adapta tuturor tipurilor de dezvoltare. Puterea poate fi mărită prin adăugarea 
succesivă de module.
Creşterea disponibilităţii (redundanţa) este efectuată în mod simplu prin adăugarea unui modul la numărul cerut pentru a îndeplini cerinţele de 
alimentare ale aplicaţiilor. Toate modulele sunt conectabile (plug-in). Îndepărtarea sau adăugarea de module se poate efectua cu sistemul în stare 
de funcţionare (hot-swap), fără a afecta funcţionarea generală a instalaţiei.

Sistem modular vertical şi orizontal

Sarcină de 57 kVA 

Sarcină de 41 kVA

Total: 50 kVA

25 kVA
25 kVA

25 kVA
25 kVA

25 kVA

MODULYS GP

MODULYS GP

Total: 75 kVA 
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Sarcină de 45 kVA

Modul neoperaţional

Total: 50 kVA

Total: 75 kVA

25 kVA
25 kVA
25 kVA

MODULYS GP

MODULYS GP

25 kVA

25 kVA
25 kVA

Sarcină de 45 kVA 
protejată întotdeauna
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Configuraţie scalabilă Configuraţie redundantă scalabilă
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Diversele configuraţii fac posibilă crearea de arhitecturi pentru a satisface cele mai exigente cerinţe de disponibilitate, flexibilitate şi 
economisire a energiei, precum şi pentru a permite următoarele:

Funcţionare uşoară

Ţinând cont de importanţa aplicaţiilor alimentate în aval de unităţile UPS, opririle pentru mentenanţă sunt din ce în ce mai puţin fezabile. 
Diferite configuraţii au fost studiate în mod special pentru a face faţă acestei constrângeri operaţionale.

Creşteri ale puterii

Operaţiile de dezvoltare în timp a aplicaţiilor alimentate necesită deseori posibilitatea de creştere a puterii UPS-ului. Configuraţiile oferite 
permit acest lucru, astfel încât investiţia dvs. iniţială este protejată.

Creşteri ale disponibilităţii

Pentru mărirea disponibilităţii, adăugarea unei unităţi în paralel, în plus faţă de cerinţele de alimentare a aplicaţiilor (redundanţă), va asigura 
o alimentare continuă cu energie în cazul în care un invertor se opreşte, fără a trece pe bypass.

O soluţie cu posibilitate de upgrade

Această arhitectură este asigurată de un bypass automat integrat, care constituie un prim 
nivel de redundanţă garantat de reţea. Funcţia bypass pentru mentenanţă permite efectuarea 
mentenanţei fără a opri aplicaţiile. Poate fi prima etapă a investiţiei dvs., cu posibilitate de 
dezvoltare, pe măsură ce se modifică cerinţele, la o arhitectură paralelă modulară pentru a 
creşte puterea sau disponibilitatea (redundanţă).

Unitate UPS de sine stătătoare
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B

Dezvoltare fără constrângeri 

Aceasta este cea mai simplă soluţie pentru a asigura disponibilitatea şi flexibilitatea sursei de 
alimentare în cazul dezvoltării neplanificate a instalaţiei prin intermediul configuraţiei paralele 
a unităţilor UPS, fiecare conţinând propriul său bypass. Această configuraţie permite creşterea 
puterii de ieşire şi este potrivită pentru redundanţă N+1. Operaţiile de dezvoltare pot fi efectuate 
de asemenea prin menţinerea sarcinii alimentate de sistem.
Pentru o mai mare flexibilitate, sistemele UPS paralele sunt de asemenea disponibile cu un 
bypass centralizat pe intrarea de alimentare auxiliară: în această configuraţie, bypassul static 
este în paralel cu modulele UPS şi poate fi dimensionat în funcţie de anumite constrângeri ale 
locaţiei (capabilitatea de scurt-circuit, selectivitate etc.).

Sisteme UPS paralele
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Soluţia pentru disponibilitate 
şi performanţe flexibile

Unitate individuală cu bypass sau configuraţie redundantă 1+1

Sistem UPS paralel modular cu bypass distribuit

Sistem UPS paralel modular cu bypass centralizat

Soluţia pentru disponibilitate 
şi performanţe flexibile

Flexibil şi complet modular 

Acesta este un concept nou, inovator de UPS care se poate adapta tuturor tipurilor de dezvoltare. Puterea poate fi mărită prin adăugarea 
succesivă de module.
Creşterea disponibilităţii (redundanţa) este efectuată în mod simplu prin adăugarea unui modul la numărul cerut pentru a îndeplini cerinţele de 
alimentare ale aplicaţiilor. Toate modulele sunt conectabile (plug-in). Îndepărtarea sau adăugarea de module se poate efectua cu sistemul în stare 
de funcţionare (hot-swap), fără a afecta funcţionarea generală a instalaţiei.

Sistem modular vertical şi orizontal

Sarcină de 57 kVA 

Sarcină de 41 kVA

Total: 50 kVA

25 kVA
25 kVA

25 kVA
25 kVA

25 kVA

MODULYS GP

MODULYS GP

Total: 75 kVA 
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Sarcină de 45 kVA

Modul neoperaţional

Total: 50 kVA

Total: 75 kVA

25 kVA
25 kVA
25 kVA

MODULYS GP

MODULYS GP

25 kVA

25 kVA
25 kVA

Sarcină de 45 kVA 
protejată întotdeauna
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Configuraţie scalabilă Configuraţie redundantă scalabilă
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Cost iniţial UPS

Calcul bazat pe 0,10 € / kWh - UPS de 100 kVA / coeficient de performanţă la răcire = 3.

Cost iniţial aer condiţionat

Pierderi UPS Consumul unităţii de aer condiţionat

TCO după 1 an la 90% din sarcină - 100 kVA

0
 = 96%  = 94%  = 92%

20000

10000

30000

Cost iniţial UPS

Calcul bazat pe 0,10 euro / kWh - UPS de 100 kVA / coeficient de performanţă la răcire (COP) = 3.

Cost iniţial aer condiţionat

Pierderi UPS Consumul unităţii de aer condiţionat

TCO după 5 ani la 90% din sarcină - 100 kVA

0
 = 96%  = 94%  = 92%

50000

25000

75000

Economie de energie: eficienţă 
ridicată fără niciun compromis.

 • Oferă cel mai ridicat randament de pe 
piaţă prin utilizarea modului VFI – dublă 
conversie, singurul mod de funcţionare 
a UPS-ului care asigură protecţia totală 
a sarcinii împotriva tuturor problemelor 
de calitate a reţelei.

 • Randamentul extrem de ridicat este 
atestat independent de o organizaţie de 
certificare internaţională 

 • Randamentul extrem de ridicat este 
testat şi verificat într-o gamă largă 
de condiţii de sarcini şi tensiuni de 
funcţionare, pentru a obţine valoarea în 
condiţiile reale de la faţa locului.

 • Randamentul extrem de ridicat în 
modul VFI este asigurat de o topologie 
inovatoare (tehnologie pe 3 niveluri) care 
a fost dezvoltată pentru toate gamele 
de UPS-uri Green Power 2.0.

Putere nominală completă: kW=kVA

 • Fără reducerea puterii nominale în 
cazul alimentării celei mai noi generaţii 
de servere (factor de putere unitar sau 
capacitiv).

 • Putere completă reală, în conformitate 
cu IEC 62040: kW=kVA (proiectare cu 
factor de putere unitar) înseamnă cu 
25% mai multă putere activă disponibilă, 
în comparaţie cu UPS-urile vechi.

 • Adecvat de asemenea pentru sarcini 
capacitive cu factor de putere de până 
la 0,9 fără reducerea puterii aparente 
furnizate.

Economii semnificative ale costurilor 
totale de exploatare (TCO)

 • Economii maxime de energie datorită 
randamentului de 96% al ieşirii în mod 
dublă conversie real: Reducerea cu 
50% a pierderilor de energie comparativ 
cu UPS-urile vechi duce la facturi de 
energie mai ieftine.

 • Costul UPS-ului se amortizează prin 
economia de energie.

 • Mod Energy Saver (Economisire energie) 
pentru îmbunătăţirea randamentului 
global în cazul sistemelor paralele.

 • kW=kVA înseamnă maximum de putere 
disponibilă cu acceaşi valoare nominală 
a UPS-ului: fără costuri excesive ale 
proiectului şi astfel mai puţini €/kW.

 • Optimizarea costurilor pentru structura 
din amonte (surse şi distribuţie), datorită 
redresorului IGBT de înaltă performanţă.

Green Power 2.0 Avantaje
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Soluţia pentru disponibilitate 
şi economie de energie

Cost iniţial UPS

Calcul bazat pe 0,10 euro / kWh - UPS de 200 kVA / coeficient de performanţă la răcire (COP) = 3.

Cost iniţial aer condiţionat

Pierderi UPS Consumul unităţii de aer condiţionat

TCO după 1 an la 90% din sarcină - 200 kVA

0
 = 96%  = 94%  = 92%

40000

20000

10000

50000

30000

Cost iniţial UPS

Calcul bazat pe 0,10 euro / kWh - UPS de 200 kVA / coeficient de performanţă la răcire (COP) = 3.

Cost iniţial aer condiţionat

Pierderi UPS Consumul unităţii de aer condiţionat

TCO după 5 ani la 90% din sarcină - 200 kVA

0
 = 96%  = 94%  = 92%

100000

50000

25000

125000

75000

Soluţia pentru disponibilitate 
şi economie de energie

Disponibil ca o caracteristică opţională pentru seria DELPHYS GP, FAST EcoMode este un 
mod de funcţionare automat care optimizează randamentul în funcţie de calitatea tensiunii de 
intrare (tensiune, frecvenţă, distorsiuni armonice). Atunci când tensiunea de intrare se află în 
intervalul de toleranţă (valoarea este setabilă), sarcina este alimentată de bypass (modul VFD) 
şi randamentul obţinut este de 99%. Dacă tensiunea ajunge în afara toleranţelor, sistemul 
transferă instantaneu sarcina în modul online până la refacerea condiţiilor normale
Bateriile sunt în permanenţă menţinute la încărcare în tampon, maximizând durata de viaţă a 
bateriei şi evitând repornirile periodice ale redresorului.

EcoMode rapid

Mod VFD

Mod VFI

2 ms
Tensiunea reţelei 
în afara limitelor 
de toleranţă

Tensiunea reţelei 
în intervalul de 
toleranţă
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 • Această funcţie optimizează eficienţa (η) 
UPS-ului în paralel în cazul funcţionării la 
sarcină redusă.

 • Numai UPS-urile necesare pentru a furniza 
energia solicitată de sarcină sunt în funcţiune.

 • Redundanţa poate fi asigurată prin 
menţinerea în funcţiune a unei unităţi 
suplimentare. 

 • Când puterea consumată de sarcini creşte, 
unităţile UPS necesare pentru a face faţă 
cerinţelor crescute de putere repornesc 
instantaneu.

 • Acest tip de funcţionare este perfect potrivit 
pentru aplicaţiile supuse la variaţii frecvente 
ale puterii.

 • Sistemul de economisire a energiei 
permite menţinerea eficienţei crescute 
a întregului sistem.

Energy Saver (Sistemul de economisire a energiei)

η

0,25 0,5 0,75 Pn

η

0,25 0,5 0,75 Pn

Sarcina este partajată
 de toate UPS-urile 

Două UPS-uri în funcţiune şi
 două UPS-uri în standby la cald
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Cost iniţial UPS

Calcul bazat pe 0,10 € / kWh - UPS de 100 kVA / coeficient de performanţă la răcire = 3.

Cost iniţial aer condiţionat

Pierderi UPS Consumul unităţii de aer condiţionat

TCO după 1 an la 90% din sarcină - 100 kVA

0
 = 96%  = 94%  = 92%

20000

10000

30000

Cost iniţial UPS

Calcul bazat pe 0,10 euro / kWh - UPS de 100 kVA / coeficient de performanţă la răcire (COP) = 3.

Cost iniţial aer condiţionat

Pierderi UPS Consumul unităţii de aer condiţionat

TCO după 5 ani la 90% din sarcină - 100 kVA

0
 = 96%  = 94%  = 92%

50000

25000

75000

Economie de energie: eficienţă 
ridicată fără niciun compromis.

 • Oferă cel mai ridicat randament de pe 
piaţă prin utilizarea modului VFI – dublă 
conversie, singurul mod de funcţionare 
a UPS-ului care asigură protecţia totală 
a sarcinii împotriva tuturor problemelor 
de calitate a reţelei.

 • Randamentul extrem de ridicat este 
atestat independent de o organizaţie de 
certificare internaţională 

 • Randamentul extrem de ridicat este 
testat şi verificat într-o gamă largă 
de condiţii de sarcini şi tensiuni de 
funcţionare, pentru a obţine valoarea în 
condiţiile reale de la faţa locului.

 • Randamentul extrem de ridicat în 
modul VFI este asigurat de o topologie 
inovatoare (tehnologie pe 3 niveluri) care 
a fost dezvoltată pentru toate gamele 
de UPS-uri Green Power 2.0.

Putere nominală completă: kW=kVA

 • Fără reducerea puterii nominale în 
cazul alimentării celei mai noi generaţii 
de servere (factor de putere unitar sau 
capacitiv).

 • Putere completă reală, în conformitate 
cu IEC 62040: kW=kVA (proiectare cu 
factor de putere unitar) înseamnă cu 
25% mai multă putere activă disponibilă, 
în comparaţie cu UPS-urile vechi.

 • Adecvat de asemenea pentru sarcini 
capacitive cu factor de putere de până 
la 0,9 fără reducerea puterii aparente 
furnizate.

Economii semnificative ale costurilor 
totale de exploatare (TCO)

 • Economii maxime de energie datorită 
randamentului de 96% al ieşirii în mod 
dublă conversie real: Reducerea cu 
50% a pierderilor de energie comparativ 
cu UPS-urile vechi duce la facturi de 
energie mai ieftine.

 • Costul UPS-ului se amortizează prin 
economia de energie.

 • Mod Energy Saver (Economisire energie) 
pentru îmbunătăţirea randamentului 
global în cazul sistemelor paralele.

 • kW=kVA înseamnă maximum de putere 
disponibilă cu acceaşi valoare nominală 
a UPS-ului: fără costuri excesive ale 
proiectului şi astfel mai puţini €/kW.

 • Optimizarea costurilor pentru structura 
din amonte (surse şi distribuţie), datorită 
redresorului IGBT de înaltă performanţă.

Green Power 2.0 Avantaje
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Soluţia pentru disponibilitate 
şi economie de energie

Cost iniţial UPS

Calcul bazat pe 0,10 euro / kWh - UPS de 200 kVA / coeficient de performanţă la răcire (COP) = 3.

Cost iniţial aer condiţionat

Pierderi UPS Consumul unităţii de aer condiţionat

TCO după 1 an la 90% din sarcină - 200 kVA

0
 = 96%  = 94%  = 92%
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Cost iniţial UPS

Calcul bazat pe 0,10 euro / kWh - UPS de 200 kVA / coeficient de performanţă la răcire (COP) = 3.

Cost iniţial aer condiţionat

Pierderi UPS Consumul unităţii de aer condiţionat

TCO după 5 ani la 90% din sarcină - 200 kVA

0
 = 96%  = 94%  = 92%
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Soluţia pentru disponibilitate 
şi economie de energie

Disponibil ca o caracteristică opţională pentru seria DELPHYS GP, FAST EcoMode este un 
mod de funcţionare automat care optimizează randamentul în funcţie de calitatea tensiunii de 
intrare (tensiune, frecvenţă, distorsiuni armonice). Atunci când tensiunea de intrare se află în 
intervalul de toleranţă (valoarea este setabilă), sarcina este alimentată de bypass (modul VFD) 
şi randamentul obţinut este de 99%. Dacă tensiunea ajunge în afara toleranţelor, sistemul 
transferă instantaneu sarcina în modul online până la refacerea condiţiilor normale
Bateriile sunt în permanenţă menţinute la încărcare în tampon, maximizând durata de viaţă a 
bateriei şi evitând repornirile periodice ale redresorului.

EcoMode rapid

Mod VFD

Mod VFI

2 ms
Tensiunea reţelei 
în afara limitelor 
de toleranţă

Tensiunea reţelei 
în intervalul de 
toleranţă
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 • Această funcţie optimizează eficienţa (η) 
UPS-ului în paralel în cazul funcţionării la 
sarcină redusă.

 • Numai UPS-urile necesare pentru a furniza 
energia solicitată de sarcină sunt în funcţiune.

 • Redundanţa poate fi asigurată prin 
menţinerea în funcţiune a unei unităţi 
suplimentare. 

 • Când puterea consumată de sarcini creşte, 
unităţile UPS necesare pentru a face faţă 
cerinţelor crescute de putere repornesc 
instantaneu.

 • Acest tip de funcţionare este perfect potrivit 
pentru aplicaţiile supuse la variaţii frecvente 
ale puterii.

 • Sistemul de economisire a energiei 
permite menţinerea eficienţei crescute 
a întregului sistem.

Energy Saver (Sistemul de economisire a energiei)

η

0,25 0,5 0,75 Pn

η

0,25 0,5 0,75 Pn

Sarcina este partajată
 de toate UPS-urile 

Două UPS-uri în funcţiune şi
 două UPS-uri în standby la cald
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Cele două tehnologii UPS principale disponibile pe piaţă sunt:
 • cu transformator, utilă în cazul în care sursele principală şi secundară provin de la reţele diferite, cu sisteme de neutru diferite,
 • fără transformator, ceea ce oferă avantajul eficienţei ridicate combinate cu o amprentă la sol redusă. 

Ambele tehnologii au avantajele şi dezavantajele lor. Provocarea constă în a face compromisul corect, ţinând cont de condiţiile locaţiei şi 
constrângerile de proiectare, cum ar fi amprenta la sol, sistemul de tratare a neutrului, eficienţa, curenţii de scurt-circuit şi aşa mai departe. 
SOCOMEC poate pune la dispoziţia clienţilor oricare tehnologie, în funcţie de cerinţe.

Tehnologii cu şi fără transformator

H5 H7 H11 H13 H17 H19

Redresor trifazat tradiţional cu tiristor

Redresor cu 12 impulsuri

Redresor cu distorsiune redusă DELPHYS MX 

ARMONICE

THDI %

28 %

1 %

8 %
7 %

9 %

5 % 6 %

3,2 % 2,5 %
4,7 %

2 %
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Un redresor IGBT „curat”

Acesta elimină toate perturbaţiile în reţeaua 
din amonte (sursă de alimentare şi distribuţie).
 • Această tehnologie de redresor garantează 
o rată excepţional de redusă a distorsiunii 
armonice în curent: THDI < 2,5 %.

Un redresor stabil

 • Performanţa redresorului cu IGBT este 
independentă de variaţiile de frecvenţă care 
pot fi produse de grupul electrogen.

 • Factorul de putere şi THDI la intrarea redresorului 
sunt constante, indiferent de starea de încărcare 
a bateriei (nivel continuu de tensiune) şi de 
coeficientul de încărcare a UPS-ului.

Un redresor IGBT economic

 • Factorul de putere în amonte de redresor 
este de 0,99, reducând cu 30% kVA utilizaţi 
în comparaţie cu tehnologia convenţională. 
Reducerea curentului de intrare are ca 
rezultat economia în ceea ce priveşte 
dimensionarea surselor, cablurilor şi 
dispozitivelor de protecţie.

 • Caracteristicile redresorului: 
 - THDI redus în amonte,
 - repornire graduală, temporizată,
 - posibilitate de suspendare a reîncărcării 

bateriei în cazul funcţionării cu grup electrogen.
 • Aceasta permite reducerea impactului în 
cazul cuplării grupului electrogen, precum şi 
a energiei utilizate şi a amprentei la sol.

DELPHYS MX garantează compatibilitate 
optimă cu sistemul dvs. de alimentare 
electrică cu tensiune redusă şi, în special, cu 
grupurile dvs. electrogene:
 • curent sinusoidal la intrarea THDI: < 4,5 % 
fără filtru,

 • factor de putere mărit în amonte de 
redresor: 0,93 fără filtru, reducând curentul 
consumat şi astfel dimensiunea cablurilor şi 
a dispozitivelor de protecţie,

 • pornire graduală, secvenţială a redresoarelor 
în paralel, facilitând astfel preluarea de către 
grupul electrogen,

 • amânarea reîncărcării bateriilor în cazul 
funcţionării cu alimentare de la generatorul 
electric pentru a reduce consumul de energie.

SVM, modulaţia digitală vectorială spaţială 
(Space Vector Modulation), împreună cu 
transformatorul de izolaţie instalat la ieşirea 
invertorului, asigură:
 • THDV al tensiunii de ieşire perfect 
sinusoidale < 2% cu sarcini liniare şi < 3% 
cu sarcini neliniare,

 • precizie a tensiunii de ieşire chiar şi atunci 
când sarcina este complet dezechilibrată 
între faze,

 • un răspuns imediat la variaţii majore ale 
sarcinii, fără deviaţie a tensiunii de ieşire 
(± 2% în mai puţin de 5 ms),

 • o capacitate foarte ridicată de scurt-
circuit de până la 4 In (Fază / N) permite 
selectivitatea,

 • o izolare galvanică completă între circuitul 
de curent continuu şi ieşirea spre sarcină. 

SVM, cele mai noi şi performante componente 
precum şi punţile de putere IGBT permit 
alimentarea:
 • sarcinilor neliniare cu factor de vârf ridicat, 
de până la 3,

 • cu putere activă fără reducerea valorilor 
nominale, pentru sarcini cu un factor de 
putere inductiv şi până la 0,9 capacitiv.

SVM, modulaţie vectorială spaţială digitală

Tehnologii UPS
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Sisteme de Transfer Static (STS)

Sistemele de transfer static (STS) sunt 
unităţi inteligente care transferă sarcina 
la o sursă alternativă atunci când 
sursa principală este în afara valorilor 
de toleranţă. În acest fel se asigură 
o „disponibilitate ridicată” a alimentării 
pentru instalaţii sensibile sau critice.
Scopul dispozitivelor STS este de a:
 • asigura redundanţa alimentării instalaţiilor 
critice prin intermediul a două surse de 
alimentare independente,

 • mări fiabilitatea alimentării în cazul 
instalaţiilor sensibile,

 • facilita proiectarea şi extinderea 
instalaţiilor care garantează o alimentare 
cu disponibilitate ridicată,

 • mări flexibilitatea generală a locaţiei, 
permiţând mentenanţa sau înlocuirea în 
siguranţă a sursei.

Sistemele STS încorporează tehnologii 
de comutare cu semiconductori fiabile şi 
verificate (SCR), care le permit să comute 
manual sau automat rapid şi pe deplin 
sigur, fără întreruperea energiei electrice la 
sistemele alimentate.
Utilizarea componentelor de calitate 
ridicată, a arhitecturilor tolerante la 
defecte, abilitatea de a determina locaţia 
defectului, managementul defectelor şi 
sarcini având curenţi mari de pornire: 
acestea sunt câteva din caracteristicile 
care fac din sistemele STS soluţia ideală 
pentru obţinerea unei disponibilităţi maxime 
a energiei electrice.

STS poate proteja de asemenea împotriva:
 • defecţiunii sursei de alimentare de 
la reţea,

 • declanşarea greşită a dispozitivelor 
de protecţie din amonte,

 • perturbaţii reciproce cauzate de 
echipamente defecte (scurt-circuit) 
alimentate de aceeaşi sursă de alimentare,

 • erori de exploatare (deschiderea 
circuitelor) apărute în lanţul de alimentare.

Sisteme de transfer static: câteva exemple de utilizare

În mod normal, STS asigură redundanţă între 
2 sisteme UPS independente.
Fiecare STS este dimensionat în conformitate cu 
sarcina (sau setul de sarcini) pe care o protejează.
Se recomandă să instalaţi dispozitivul STS cât 
mai aproape posibil de sarcină, astfel încât să 

se asigure redundanţa distribuţiei în amonte 
şi să se menţină punctul singular de defect 
(conductorul dintre STS şi sarcină) cât mai scurt 
posibil. Utilizarea mai multor STS asigură de 
asemenea separarea sarcinii electrice.
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Sisteme de transfer static (STS) 
pentru arhitecturi cu disponibilitate 
ridicată
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Cele două tehnologii UPS principale disponibile pe piaţă sunt:
 • cu transformator, utilă în cazul în care sursele principală şi secundară provin de la reţele diferite, cu sisteme de neutru diferite,
 • fără transformator, ceea ce oferă avantajul eficienţei ridicate combinate cu o amprentă la sol redusă. 

Ambele tehnologii au avantajele şi dezavantajele lor. Provocarea constă în a face compromisul corect, ţinând cont de condiţiile locaţiei şi 
constrângerile de proiectare, cum ar fi amprenta la sol, sistemul de tratare a neutrului, eficienţa, curenţii de scurt-circuit şi aşa mai departe. 
SOCOMEC poate pune la dispoziţia clienţilor oricare tehnologie, în funcţie de cerinţe.

Tehnologii cu şi fără transformator

H5 H7 H11 H13 H17 H19

Redresor trifazat tradiţional cu tiristor

Redresor cu 12 impulsuri

Redresor cu distorsiune redusă DELPHYS MX 
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Un redresor IGBT „curat”

Acesta elimină toate perturbaţiile în reţeaua 
din amonte (sursă de alimentare şi distribuţie).
 • Această tehnologie de redresor garantează 
o rată excepţional de redusă a distorsiunii 
armonice în curent: THDI < 2,5 %.

Un redresor stabil

 • Performanţa redresorului cu IGBT este 
independentă de variaţiile de frecvenţă care 
pot fi produse de grupul electrogen.

 • Factorul de putere şi THDI la intrarea redresorului 
sunt constante, indiferent de starea de încărcare 
a bateriei (nivel continuu de tensiune) şi de 
coeficientul de încărcare a UPS-ului.

Un redresor IGBT economic

 • Factorul de putere în amonte de redresor 
este de 0,99, reducând cu 30% kVA utilizaţi 
în comparaţie cu tehnologia convenţională. 
Reducerea curentului de intrare are ca 
rezultat economia în ceea ce priveşte 
dimensionarea surselor, cablurilor şi 
dispozitivelor de protecţie.

 • Caracteristicile redresorului: 
 - THDI redus în amonte,
 - repornire graduală, temporizată,
 - posibilitate de suspendare a reîncărcării 

bateriei în cazul funcţionării cu grup electrogen.
 • Aceasta permite reducerea impactului în 
cazul cuplării grupului electrogen, precum şi 
a energiei utilizate şi a amprentei la sol.

DELPHYS MX garantează compatibilitate 
optimă cu sistemul dvs. de alimentare 
electrică cu tensiune redusă şi, în special, cu 
grupurile dvs. electrogene:
 • curent sinusoidal la intrarea THDI: < 4,5 % 
fără filtru,

 • factor de putere mărit în amonte de 
redresor: 0,93 fără filtru, reducând curentul 
consumat şi astfel dimensiunea cablurilor şi 
a dispozitivelor de protecţie,

 • pornire graduală, secvenţială a redresoarelor 
în paralel, facilitând astfel preluarea de către 
grupul electrogen,

 • amânarea reîncărcării bateriilor în cazul 
funcţionării cu alimentare de la generatorul 
electric pentru a reduce consumul de energie.

SVM, modulaţia digitală vectorială spaţială 
(Space Vector Modulation), împreună cu 
transformatorul de izolaţie instalat la ieşirea 
invertorului, asigură:
 • THDV al tensiunii de ieşire perfect 
sinusoidale < 2% cu sarcini liniare şi < 3% 
cu sarcini neliniare,

 • precizie a tensiunii de ieşire chiar şi atunci 
când sarcina este complet dezechilibrată 
între faze,

 • un răspuns imediat la variaţii majore ale 
sarcinii, fără deviaţie a tensiunii de ieşire 
(± 2% în mai puţin de 5 ms),

 • o capacitate foarte ridicată de scurt-
circuit de până la 4 In (Fază / N) permite 
selectivitatea,

 • o izolare galvanică completă între circuitul 
de curent continuu şi ieşirea spre sarcină. 

SVM, cele mai noi şi performante componente 
precum şi punţile de putere IGBT permit 
alimentarea:
 • sarcinilor neliniare cu factor de vârf ridicat, 
de până la 3,

 • cu putere activă fără reducerea valorilor 
nominale, pentru sarcini cu un factor de 
putere inductiv şi până la 0,9 capacitiv.

SVM, modulaţie vectorială spaţială digitală
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Sisteme de Transfer Static (STS)

Sistemele de transfer static (STS) sunt 
unităţi inteligente care transferă sarcina 
la o sursă alternativă atunci când 
sursa principală este în afara valorilor 
de toleranţă. În acest fel se asigură 
o „disponibilitate ridicată” a alimentării 
pentru instalaţii sensibile sau critice.
Scopul dispozitivelor STS este de a:
 • asigura redundanţa alimentării instalaţiilor 
critice prin intermediul a două surse de 
alimentare independente,

 • mări fiabilitatea alimentării în cazul 
instalaţiilor sensibile,

 • facilita proiectarea şi extinderea 
instalaţiilor care garantează o alimentare 
cu disponibilitate ridicată,

 • mări flexibilitatea generală a locaţiei, 
permiţând mentenanţa sau înlocuirea în 
siguranţă a sursei.

Sistemele STS încorporează tehnologii 
de comutare cu semiconductori fiabile şi 
verificate (SCR), care le permit să comute 
manual sau automat rapid şi pe deplin 
sigur, fără întreruperea energiei electrice la 
sistemele alimentate.
Utilizarea componentelor de calitate 
ridicată, a arhitecturilor tolerante la 
defecte, abilitatea de a determina locaţia 
defectului, managementul defectelor şi 
sarcini având curenţi mari de pornire: 
acestea sunt câteva din caracteristicile 
care fac din sistemele STS soluţia ideală 
pentru obţinerea unei disponibilităţi maxime 
a energiei electrice.

STS poate proteja de asemenea împotriva:
 • defecţiunii sursei de alimentare de 
la reţea,

 • declanşarea greşită a dispozitivelor 
de protecţie din amonte,

 • perturbaţii reciproce cauzate de 
echipamente defecte (scurt-circuit) 
alimentate de aceeaşi sursă de alimentare,

 • erori de exploatare (deschiderea 
circuitelor) apărute în lanţul de alimentare.

Sisteme de transfer static: câteva exemple de utilizare

În mod normal, STS asigură redundanţă între 
2 sisteme UPS independente.
Fiecare STS este dimensionat în conformitate cu 
sarcina (sau setul de sarcini) pe care o protejează.
Se recomandă să instalaţi dispozitivul STS cât 
mai aproape posibil de sarcină, astfel încât să 

se asigure redundanţa distribuţiei în amonte 
şi să se menţină punctul singular de defect 
(conductorul dintre STS şi sarcină) cât mai scurt 
posibil. Utilizarea mai multor STS asigură de 
asemenea separarea sarcinii electrice.
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Sisteme de transfer static (STS) 
pentru arhitecturi cu disponibilitate 
ridicată
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Sisteme de Transfer Static (STS)

Sistemele de transfer static asigură 
disponibilitate ridicată a afacerilor şi oferă 
agilitate la mentenanţa efectuată la faţa locului. 
Arhitectura „2N + STS” asigură ca sarcina 
să fie totdeauna alimentatată cu energie 
de calitate ridicată pe fiecare intrare, chiar 
dacă una din distribuţiiile de energie electrice 
este căzută datorită unui defect critic 
sau pentru mentenanţă îndelungată (de 

exemplu înlocuirea sursei sau defecţiune în 
infrastructra electrică).
Combinaţia unei arhitecturi multi-sursă cu 
STS care conectează sarcina la două surse 
independente, asigură alimentarea acestora 
întotdeauna, chiar dacă una dintre acestea 
este defectă. Instalaţia critică beneficiază 
astfel de o toleranţă foarte mare la defecte.

În ambele exemple, STS-ul poate fi centralizat 
(un STS cu randament ridicat pentru fiecare 
tablou de distribuţie a puterii) sau distribuit 
(aproape de fiecare cameră de servere, 
rând, rack etc.). Alegerea uneia dintre soluţii 
depinde de instalaţia care trebuie protejată şi 
de disponibilitatea planificată sau de nivelul 
solicitat de mentenabilitate.
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Sisteme de transfer static: câteva exemple de utilizare

STS într-o arhitectură 2N

STS într-o arhitectură cu surse multiple

Te
hn

ol
og

ie

Tehnologia Expert Battery System (EBS) 
constă într-un sistem care gestionează 
încărcătorul bateriei. 
acesta răspunde la temperatura de funcţionare 
pentru a prezerva durata de viaţă a bateriei şi a 
reduce costurile de funcţionare prin:
 • încărcarea este efectuată în conformitate 
cu un algoritm care se adaptează la 
mediu şi la starea bateriei,

 • elimină efectele supraîncărcării datorită 
tensiunii permanente de tampon, care 
accelerează coroziunea plăcilor pozitive şi 
cauzează uscarea separatorilor,

 • izolarea magistralei de curent continuu 
a bateriei, (funcţie de încărcător 
independent). Îmbătrânirea prematură, 
cauzată de riplul rezidual de la puntea 
invertoare este eliminată.

Testele efectuate de SOCOMEC pe mai 
multe mărci de baterii, împreună cu ani 
de experienţă, indică faptul că durata de 
viaţă a bateriei poate fi îmbunătăţită cu 
până la 30% prin utilizarea tehnologiei EBS 
comparativ cu un sistem tradiţional de 
management al bateriilor.

Expert Battery System: protejarea investiţiei dvs. în baterii

Disponibil cu baterii distribuite, DELPHYS 
GP vă permite să optimizaţi capacitatea 
bateriilor datorită operaţiei de partajare 
a acestora. Aceasta reduce amprenta la 
sol totală a sistemului, greutatea bateriilor 
necesare, sistemul de monitorizare a bateriilor, 
necesarul de cablaj şi cantitatea de plumb.
În combinaţie cu un mod adecvat de conectare 
(siguranţe fuzibile şi separatoare de cuplare), 
această soluţie vă permite de asemenea 
să măriţi disponibilitatea setului de baterii şi 
unităţilor UPS în caz de defecţiune internă.

Baterie partajată: optimizarea capacităţii bateriei pentru sistemele paralele

Sisteme de stocare energie

Baterie distribuită Baterie partajată
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Sisteme de Transfer Static (STS)

Sistemele de transfer static asigură 
disponibilitate ridicată a afacerilor şi oferă 
agilitate la mentenanţa efectuată la faţa locului. 
Arhitectura „2N + STS” asigură ca sarcina 
să fie totdeauna alimentatată cu energie 
de calitate ridicată pe fiecare intrare, chiar 
dacă una din distribuţiiile de energie electrice 
este căzută datorită unui defect critic 
sau pentru mentenanţă îndelungată (de 

exemplu înlocuirea sursei sau defecţiune în 
infrastructra electrică).
Combinaţia unei arhitecturi multi-sursă cu 
STS care conectează sarcina la două surse 
independente, asigură alimentarea acestora 
întotdeauna, chiar dacă una dintre acestea 
este defectă. Instalaţia critică beneficiază 
astfel de o toleranţă foarte mare la defecte.

În ambele exemple, STS-ul poate fi centralizat 
(un STS cu randament ridicat pentru fiecare 
tablou de distribuţie a puterii) sau distribuit 
(aproape de fiecare cameră de servere, 
rând, rack etc.). Alegerea uneia dintre soluţii 
depinde de instalaţia care trebuie protejată şi 
de disponibilitatea planificată sau de nivelul 
solicitat de mentenabilitate.
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Tehnologia Expert Battery System (EBS) 
constă într-un sistem care gestionează 
încărcătorul bateriei. 
acesta răspunde la temperatura de funcţionare 
pentru a prezerva durata de viaţă a bateriei şi a 
reduce costurile de funcţionare prin:
 • încărcarea este efectuată în conformitate 
cu un algoritm care se adaptează la 
mediu şi la starea bateriei,

 • elimină efectele supraîncărcării datorită 
tensiunii permanente de tampon, care 
accelerează coroziunea plăcilor pozitive şi 
cauzează uscarea separatorilor,

 • izolarea magistralei de curent continuu 
a bateriei, (funcţie de încărcător 
independent). Îmbătrânirea prematură, 
cauzată de riplul rezidual de la puntea 
invertoare este eliminată.

Testele efectuate de SOCOMEC pe mai 
multe mărci de baterii, împreună cu ani 
de experienţă, indică faptul că durata de 
viaţă a bateriei poate fi îmbunătăţită cu 
până la 30% prin utilizarea tehnologiei EBS 
comparativ cu un sistem tradiţional de 
management al bateriilor.

Expert Battery System: protejarea investiţiei dvs. în baterii

Disponibil cu baterii distribuite, DELPHYS 
GP vă permite să optimizaţi capacitatea 
bateriilor datorită operaţiei de partajare 
a acestora. Aceasta reduce amprenta la 
sol totală a sistemului, greutatea bateriilor 
necesare, sistemul de monitorizare a bateriilor, 
necesarul de cablaj şi cantitatea de plumb.
În combinaţie cu un mod adecvat de conectare 
(siguranţe fuzibile şi separatoare de cuplare), 
această soluţie vă permite de asemenea 
să măriţi disponibilitatea setului de baterii şi 
unităţilor UPS în caz de defecţiune internă.

Baterie partajată: optimizarea capacităţii bateriei pentru sistemele paralele

Sisteme de stocare energie

Baterie distribuită Baterie partajată
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Diferite sisteme de stocare  
energie pentru sisteme UPS

Bateria este un sistem electrochimic 
de stocare a energiei, capabil a genera 
o diferenţă de potenţial care poate face un 
curent electric să circule într-un circuit până 
la consumarea energiei.
Bateriile pot fi împărţite în două categorii:
 • Principale: baterii care, odată descărcate, 
nu mai pot fi reîncărcate şi readuse la 
starea lor iniţială de încărcare (baterii 
nereîncărcabile)

 • Secundare: aceste baterii, cunoscute de 
asemenea sub numele de acumulatori, 
pot fi reîncărcate şi readuse la starea 
lor iniţială de încărcare. Acestea sunt 
reîncărcate cu un încărcător care trebuie 
să aibă caracteristici adecvate respectivei 
tehnologii de baterii.

Parametri şi definiţii specifice bateriilor

 • Capacitate (C): curentul mediu exprimat 
în Ah pe care bateria îl furnizează la 
o descărcare completă efectuată într-o 
perioadă precisă de timp. De exemplu, 
C reprezintă curentul furnizat de baterie 
în cazul unei descărcări într-o oră, C/5 
curentul în cazul unei descărcări în 5 ore, 
C/10 în cazul descărcării în 10 ore, etc.

 • Capacitatea nominală depinde de 
tehnologia bateriei: de exemplu, 
capacitatea nominală a bateriilor cu 
plumb şi acid este C/10, în timp ce 
pentru bateriile NiCd este C/5.

 • Densitatea de energie: cantitatea de 
energie stocată în unitatea de volum sau 
greutate, exprimată în Ah/kg sau Wh/kg.

 • Adâncimea descărcării (Depth of 
Discharge - DoD): fracţiunea din 
capacitate (sau din energie) preluată de 
la baterie pe durata fazei de descărcare. 
Exprimată ca un % din capacitate, 
se calculează cu ajutorul formulei: 
 

DoD =
Capacitate descărcată

Capacitate nominală

 • Starea de încărcare (State of Charge - 
SoC): fracţiunea din capacitate (sau din 
energie) rămasă într-o baterie. Exprimată 
ca un % din capacitate, se calculează cu 
ajutorul formulei:

SoC =
Capacitate rămasă

= 1 - DoD
Capacitate nominală

 
DoD + SoC = 100%

 • Durata de viaţă calendaristică: timpul 
după care bateria, încărcată periodic 
şi păstrată la o temperatură controlată, 
reduce capacitatea nominală iniţială la 
80%. În mod normal, producătorii de 
baterii utilizează termenul de „durată de 
viaţă planificată”, pentru că este o estimare 
obţinută ca urmare a testelor de laborator. 
Durata de funcţionare a bateriei este un 
parametru important pentru compararea 
diferitelor tehnologii ale bateriilor.

 • Ciclul de viaţă: numărul de cicluri de 
încărcare şi descărcare la temperatură 
controlată la care bateria rezistă înainte 

de reducerea capacităţii nominale la 80% 
din valoarea iniţială. Ciclul de viaţă este 
extrem de sensibil la temperatură şi la 
adâncimea de încărcare, în măsura în care 
este declarat la o valoare DoD specifică. 

 • Durata de viaţă reală: durata de 
funcţionare a bateriei în condiţii reale 
de utilizare. Aceasta depinde de durata 
de viaţă calendaristică, ciclul de viaţă, 
temperatura ambiantă şi de tipul de 
încărcare şi descărcare.

 • Auto-descărcare: procentul din capacitatea 
de încărcare pierdut de baterie atunci când 
nu este utilizată (de exemplu pe durata 
stocării în depozit). Parametrul este legat 
de tipul de baterie şi depinde de asemenea 
în mare măsură de temperatură (atunci 
când temperatura creşte, procentul de 
auto-descărcare creşte).

 • Impedanţa internă: aceasta este compusă 
dintr-o parte inductivă, una capacitivă 
şi una rezistivă. Aceasta împiedică 
trecerea curentului, mărind generarea 
de căldură în faza de descărcare. Cea 
mai importantă parte a impedanţei care 
trebuie monitorizată este cea rezistivă, 
pentru că indică starea de sănătate a 
bateriei şi posibila deteriorare în curs 
de desfăşurare. Rezistenţa internă este 
influenţată de diferiţi factori, dintre care cel 
mai important este temperatura. Valorile 
tipice ale impedanţei se modifică în funcţie 
de tehnologia şi capacitatea bateriei.

Număr de cicluri

Litiu 75%

AGM (Absorbent Glass Mat)
cu plumb 80%
AGM (Absorbent Glass Mat)
cu plumb 50%
AGM (Absorbent Glass Mat)
cu plumb 30%
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Durata de viaţă calendaristică a bateriei vs. temperatură (Eurobat)

Diferite sisteme de stocare energie  
pentru sisteme UPS

Baterie cu plumb şi acid (LA)
Bateriile cu plumb şi acid sunt cele mai utilizate 
pentru aplicaţii staţionare. Conform clasificării 
Eurobat, durata de viaţă estimată a acestui tip de 
baterii este între 3 şi 12 ani. Ciclul de viaţă este 
de obicei redus, chiar dacă unele dintre aceste 
baterii au niveluri bune de performanţă la aplicaţii 
cu compartament ciclic. Bateriile cu plumb şi 
acid oferă o tehnologie matură şi bine studiată, 
la un preţ redus. Sunt disponibile multe tipuri de 
baterii cu plumb şi acid, de exemplu deschise 
sau versiuni etanşe (denumite baterii plumb-
acid cu supapă regulatoare (valve-regulated 
lead acid - VRLA, care necesită mentenanţă 
mai redusă). Bateriile VRLA pot fi de tipul AGM 
(absorbed glass material - acidul absorbit în 
sticlă, la care electrolitul este absorbit într-o fibră 
de sticlă) sau de tipul GEL (la care electrolitul 
este un gel utilizat în medii cu temperatură 
ridicată şi la aplicaţii specifice). Un dezavantaj al 
bateriilor cu plumb şi acid constă în scăderea 
capacităţii utilizabile atunci când se descarcă 
la putere mare. De exemplu, dacă o baterie se 
descarcă într-o oră, va fi disponibilă numai circa 
50% până la 70% din capacitatea nominală. 
Alte dezavantaje constau în densitate energetică 
redusă (plumbul are greutate specifică mare), 
şi utilizarea plumbului, un material periculos, 
interzis sau restricţionat în medii şi aplicaţii 
specifice. Avantajele constau într-un raport cost/
performanţă favorabil, posibilitate de reciclare 
uşoară şi o tehnologie de încărcare simplă.

Baterie nichel cadmiu (NiCd)
În comparaţie cu bateriile cu plumb şi acid, 
bateriile NiCd au o densitate a puterii mai 
mare, o densitate a energiei uşor mai mare 
iar numărul de cicluri este mai mare. Bateriile 
NiCd sunt relativ masive, fiind singurele baterii 
capabile a funcţiona bine chiar şi la temperaturi 
reduse în intervalul de la -20 °C la -40 °C, 
iar durata lor de viaţă planificată este destul 
de bună chiar şi la temperaturi mari, astfel 
încât acestea sunt utilizate în ţări calde şi la 
aplicaţii la care temperatura ridicată este o 
constrângere. Sistemele mari cu baterii care 
utilizează baterii NiCd cu ventilaţie funcţionează 
pe o scală similară cu bateriile cu plumb şi acid. 
Bateriile NiCd sunt în mod normal ventilate, 
de aceea trebuie stivuite vertical cu o ventilare 
bună, ele neputând fi transportate într-o stare 
încărcată (electrolitul este expediat separat).

Baterie litiu ion (Li-ion)
Bateriile Li-ion au densitate mare a energiei 
gravimetrice, ceea ce înseamnă că o soluţie cu 
baterii Li-ion este mai uşoară şi necesită mai 
puţin spaţiu pe podea în comparaţie cu bateriile 
cu plumb-acid sau NiCd. La bateriile Li-Ion, 
durata de viaţă calendaristică (peste 10 ani) şi 
ciclul de viaţă (mii de cicluri) sunt foarte bune 
chiar şi la temperaturi mari. Ţinând cont de 
faptul că eficienţa încărcare-descărcare este 
mare şi nu e necesară o supradimensionare 
pentru autonomii scurte (tipic pentru aplicaţii 
UPS), se poate constata faptul că tehnologia 
Li-Ion are câteva avantaje tehnice. Majoritatea 
electrozilor cu oxid metalic sunt instabili termic 
şi se pot descompune la temperaturi ridicate, 
degajând oxigen, ceea ce poate duce la 
instabilitate termică. Pentru a minimiza acest 

risc, bateriile Li-Ion conectate în serie pentru 
a obţine o tensiune compatibilă cu gama UPS 
sunt echipate cu o unitate de monitorizare, 
pentru a evita încărcarea şi descărcarea în 
exces. De asemenea, se instalaează un circuit 
de echilibrare a tensiunii pentru a monitoriza 
nivelul tensiunii fiecărei celule individuale şi 
a preveni abaterile de tensiune între acestea.

Supercondensatoare / 
Ultracondensatoare
Există o serie de tehnologii diferite care se 
încadrează sub numele de „”supercondensatoare” 
sau „ultracondensatoare”. Cele 2 tehnologii 
principale sunt:

 • Symmetric Electrical Double Layer Capacitors 
(Symmetric EDLC - condensatoare electrice 
cu strat dublu simetric), la care carbonul activ 
este utilizat pentru ambii electrozi. Mecanismul 
de încărcare este pur electrostatic: nicio 
sarcină nu se deplasează de-a lungul interfeţei 
electrodului/electrolitului.

 • Asymmetric Electrical Double Layer 
Capacitors (Asymmetric EDLC - 
condensatoare electrice cu strat dublu 
asimetric), la care un electrod de baterie 
este utilizat pentru unul din electrozi. 
Electrodul de baterie are o capacitate mare 
în comparaţie cu electrodul de carbon, 
astfel încât tensiunea sa nu se modifică 
semnificativ la încărcare. Acest lucru permite 
o tensiune globală mai mare a celulei.

Supercondensatoarele livrează impulsuri 
rapide de energie pe durata cererilor de vârf 
de putere, apoi stochează rapid energie; 
rezistenţa lor internă extrem de scăzută permite 
o descărcare şi reîncărcare foarte rapidă, cu 
eficienţă ciclică imbatabilă. În plus, acestea de 
obicei nu utilizează materiale periculoase şi au 
o auto-descărcare foarte scăzută, astfel încât 
utilizează puţin curent atunci când se află în 
modul tampon (ceea ce înseamnă consum mai 
redus de energie pentru UPS) şi pot funcţiona 
perioade lungi fără a fi reîncărcate.

Condensatoare litiu-ion (LIC)
Condensatorul este un hibrid între o baterie şi un 
condensator (EDLC asimetric). Condensatorul 
Li-ion include un catod cu cărbune activ (deci 
fără riscuri de siguranţă datorită instabilităţii 
termice(1)), un anod din carbon dopat cu Li şi 
electrolit ce conţine o sare de Li, la fel ca la o 
baterie. Această construcţie hibridă creează 
un condensator care reproduce cele mai bune 
caracteristici de performanţă ale bateriilor 
şi condensatoarelor. Construcţia hibridă a 
bateriei oferă multe avantaje. Printre acestea 
se pot număra densitatea energetică mare şi 
tensiunea mare, avantajul fiind la conectarea 
în serie, fiind necesare până la 1/3 mai puţine 
celule LIC în comparaţie cu un condensator 
EDLC convenţional. Un alt avantaj constă în 
nivelul foarte redus al auto-descărcării: LIC 
poate menţine 95% din încărcarea sa timp de 
3 luni. Deoarece au nevoie de atât de puţin 
curent în modul tampon, UPS-ul are un consum 
mai redus de energie iar LIC poate funcţiona 
perioade mai lungi fără a fi reîncărcat.
Tehnologia LIC are de asemenea avantajele 

suplimentare ale nivelurilor mai mari de 
siguranţă (fără risc de instabilitate termică), 
densităţii mai ale puterii şi încărcare şi 
descărcare rapidă. Este de asemenea mai 
fiabilă, cu funcţionare ciclică ridicată (durata sa 
de viaţă estimată este de 1 milion de cicluri de 
încărcare/descărcare) şi rezistenţă la o gamă 
largă de temperatură (-20 °C la 70 °C), ideal 
pentru utilizarea în medii de funcţionare dificile.

Flywheel
Sistemele cu volantă stochează energie sub 
formă de energie cinetică la o masă în rotaţie. 
Un motor electric învârte rotorul la o viteză mare 
pentru a încărca volanta. Pe durata descărcării, 
motorul acţionează ca un generator, convertind 
energia de rotaţie în electricitate. Energia stocată 
într-o volantă depinde de masă şi de viteză, 
conform formulei următoare:

E =
1

⌡ω2

2
Unde J este momentul de inerţie şi ω este 
viteza unghiulară. Deoarece energia este 
proporţională cu pătratul vitezei unghiulare, 
este foarte important ca volanta să funcţioneze 
la viteză foarte mare (peste 30.000 rpm), din 
aceste motive volantele moderne utilizează 
levitaţia magnetică pentru a evita pierderile prin 
frecare şi se rotesc într-un vid etanş. Volantele 
nu suferă restricţii datorită temperaturii ridicate 
(fără reducere a duratei de viaţă calendaristice), 
nu au nicio emisie de hidrogen pe durata 
reîncărcării (ca în cazul bateriilor cu acid şi 
plumb), pot fi reîncărcate într-un timp foarte 
scurt, au un interval de funcţionare ciclică ridicat 
fără reducerea duratei de viaţă planificate, 
nu utilizează nicun material periculos şi se pot 
instala în locuri cu spaţiu limitat. Volantele nu 
au o putere de ieşire măsurată în sute de kW 
şi sunt astfel ideale pentru utilizarea la sisteme 
UPS de mare putere.

Stocarea energiei sub formă de 
aer comprimat (Compressed air 
energy storage - CAES)
În cazul stocării energiei electrice sub formă de 
aer comprimat, energia electrică este utilizată 
pentru a comprima aer şi a-l stoca într-o 
structură dedicată. Atunci când este nevoie 
de energie, aerul comprimat este convertit 
imediat în electricitate prin trecerea sa printr-un 
expandor spiral care acţionează un generator 
electric. Aplicaţia tipică este de alimentare pe 
durata comutării (pentru a comuta alimentarea 
de pe reţea pe grup electrogen), dar nu în 
caz de micro întreruperi frecvente. Sistemele 
CAES pot fi montate în paralel pentru mărirea 
autonomiei sau pentru redundanţă. Se pot 
utiliza de asemenea în medii dificile iar 
durata lor lungă de viaţă calendaristică nu 
este afectată de temperatură. Atunci când 
sistemul este complet încărcat, nu necesită 
niciun consum semnificativ de energie, 
mărind randamentul total al unui sistem UPS 
tradiţional bazat pe baterii.

(1)  Instabilitatea termică: o situaţie în condiţii de funcţionare 
anormale, în care o baterie generează căldură la o viteză 
mai mare decât o poate disipa. Instabilitatea termică poate 
topi componentele din plastic ale bateriilor, emanând gaz, 
fum şi acid care pot deteriora echipamentul adiacent.
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Diferite sisteme de stocare  
energie pentru sisteme UPS

Bateria este un sistem electrochimic 
de stocare a energiei, capabil a genera 
o diferenţă de potenţial care poate face un 
curent electric să circule într-un circuit până 
la consumarea energiei.
Bateriile pot fi împărţite în două categorii:
 • Principale: baterii care, odată descărcate, 
nu mai pot fi reîncărcate şi readuse la 
starea lor iniţială de încărcare (baterii 
nereîncărcabile)

 • Secundare: aceste baterii, cunoscute de 
asemenea sub numele de acumulatori, 
pot fi reîncărcate şi readuse la starea 
lor iniţială de încărcare. Acestea sunt 
reîncărcate cu un încărcător care trebuie 
să aibă caracteristici adecvate respectivei 
tehnologii de baterii.

Parametri şi definiţii specifice bateriilor

 • Capacitate (C): curentul mediu exprimat 
în Ah pe care bateria îl furnizează la 
o descărcare completă efectuată într-o 
perioadă precisă de timp. De exemplu, 
C reprezintă curentul furnizat de baterie 
în cazul unei descărcări într-o oră, C/5 
curentul în cazul unei descărcări în 5 ore, 
C/10 în cazul descărcării în 10 ore, etc.

 • Capacitatea nominală depinde de 
tehnologia bateriei: de exemplu, 
capacitatea nominală a bateriilor cu 
plumb şi acid este C/10, în timp ce 
pentru bateriile NiCd este C/5.

 • Densitatea de energie: cantitatea de 
energie stocată în unitatea de volum sau 
greutate, exprimată în Ah/kg sau Wh/kg.

 • Adâncimea descărcării (Depth of 
Discharge - DoD): fracţiunea din 
capacitate (sau din energie) preluată de 
la baterie pe durata fazei de descărcare. 
Exprimată ca un % din capacitate, 
se calculează cu ajutorul formulei: 
 

DoD =
Capacitate descărcată

Capacitate nominală

 • Starea de încărcare (State of Charge - 
SoC): fracţiunea din capacitate (sau din 
energie) rămasă într-o baterie. Exprimată 
ca un % din capacitate, se calculează cu 
ajutorul formulei:

SoC =
Capacitate rămasă

= 1 - DoD
Capacitate nominală

 
DoD + SoC = 100%

 • Durata de viaţă calendaristică: timpul 
după care bateria, încărcată periodic 
şi păstrată la o temperatură controlată, 
reduce capacitatea nominală iniţială la 
80%. În mod normal, producătorii de 
baterii utilizează termenul de „durată de 
viaţă planificată”, pentru că este o estimare 
obţinută ca urmare a testelor de laborator. 
Durata de funcţionare a bateriei este un 
parametru important pentru compararea 
diferitelor tehnologii ale bateriilor.

 • Ciclul de viaţă: numărul de cicluri de 
încărcare şi descărcare la temperatură 
controlată la care bateria rezistă înainte 

de reducerea capacităţii nominale la 80% 
din valoarea iniţială. Ciclul de viaţă este 
extrem de sensibil la temperatură şi la 
adâncimea de încărcare, în măsura în care 
este declarat la o valoare DoD specifică. 

 • Durata de viaţă reală: durata de 
funcţionare a bateriei în condiţii reale 
de utilizare. Aceasta depinde de durata 
de viaţă calendaristică, ciclul de viaţă, 
temperatura ambiantă şi de tipul de 
încărcare şi descărcare.

 • Auto-descărcare: procentul din capacitatea 
de încărcare pierdut de baterie atunci când 
nu este utilizată (de exemplu pe durata 
stocării în depozit). Parametrul este legat 
de tipul de baterie şi depinde de asemenea 
în mare măsură de temperatură (atunci 
când temperatura creşte, procentul de 
auto-descărcare creşte).

 • Impedanţa internă: aceasta este compusă 
dintr-o parte inductivă, una capacitivă 
şi una rezistivă. Aceasta împiedică 
trecerea curentului, mărind generarea 
de căldură în faza de descărcare. Cea 
mai importantă parte a impedanţei care 
trebuie monitorizată este cea rezistivă, 
pentru că indică starea de sănătate a 
bateriei şi posibila deteriorare în curs 
de desfăşurare. Rezistenţa internă este 
influenţată de diferiţi factori, dintre care cel 
mai important este temperatura. Valorile 
tipice ale impedanţei se modifică în funcţie 
de tehnologia şi capacitatea bateriei.

Număr de cicluri

Litiu 75%

AGM (Absorbent Glass Mat)
cu plumb 80%
AGM (Absorbent Glass Mat)
cu plumb 50%
AGM (Absorbent Glass Mat)
cu plumb 30%
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Durata de viaţă calendaristică a bateriei vs. temperatură (Eurobat)

Diferite sisteme de stocare energie  
pentru sisteme UPS

Baterie cu plumb şi acid (LA)
Bateriile cu plumb şi acid sunt cele mai utilizate 
pentru aplicaţii staţionare. Conform clasificării 
Eurobat, durata de viaţă estimată a acestui tip de 
baterii este între 3 şi 12 ani. Ciclul de viaţă este 
de obicei redus, chiar dacă unele dintre aceste 
baterii au niveluri bune de performanţă la aplicaţii 
cu compartament ciclic. Bateriile cu plumb şi 
acid oferă o tehnologie matură şi bine studiată, 
la un preţ redus. Sunt disponibile multe tipuri de 
baterii cu plumb şi acid, de exemplu deschise 
sau versiuni etanşe (denumite baterii plumb-
acid cu supapă regulatoare (valve-regulated 
lead acid - VRLA, care necesită mentenanţă 
mai redusă). Bateriile VRLA pot fi de tipul AGM 
(absorbed glass material - acidul absorbit în 
sticlă, la care electrolitul este absorbit într-o fibră 
de sticlă) sau de tipul GEL (la care electrolitul 
este un gel utilizat în medii cu temperatură 
ridicată şi la aplicaţii specifice). Un dezavantaj al 
bateriilor cu plumb şi acid constă în scăderea 
capacităţii utilizabile atunci când se descarcă 
la putere mare. De exemplu, dacă o baterie se 
descarcă într-o oră, va fi disponibilă numai circa 
50% până la 70% din capacitatea nominală. 
Alte dezavantaje constau în densitate energetică 
redusă (plumbul are greutate specifică mare), 
şi utilizarea plumbului, un material periculos, 
interzis sau restricţionat în medii şi aplicaţii 
specifice. Avantajele constau într-un raport cost/
performanţă favorabil, posibilitate de reciclare 
uşoară şi o tehnologie de încărcare simplă.

Baterie nichel cadmiu (NiCd)
În comparaţie cu bateriile cu plumb şi acid, 
bateriile NiCd au o densitate a puterii mai 
mare, o densitate a energiei uşor mai mare 
iar numărul de cicluri este mai mare. Bateriile 
NiCd sunt relativ masive, fiind singurele baterii 
capabile a funcţiona bine chiar şi la temperaturi 
reduse în intervalul de la -20 °C la -40 °C, 
iar durata lor de viaţă planificată este destul 
de bună chiar şi la temperaturi mari, astfel 
încât acestea sunt utilizate în ţări calde şi la 
aplicaţii la care temperatura ridicată este o 
constrângere. Sistemele mari cu baterii care 
utilizează baterii NiCd cu ventilaţie funcţionează 
pe o scală similară cu bateriile cu plumb şi acid. 
Bateriile NiCd sunt în mod normal ventilate, 
de aceea trebuie stivuite vertical cu o ventilare 
bună, ele neputând fi transportate într-o stare 
încărcată (electrolitul este expediat separat).

Baterie litiu ion (Li-ion)
Bateriile Li-ion au densitate mare a energiei 
gravimetrice, ceea ce înseamnă că o soluţie cu 
baterii Li-ion este mai uşoară şi necesită mai 
puţin spaţiu pe podea în comparaţie cu bateriile 
cu plumb-acid sau NiCd. La bateriile Li-Ion, 
durata de viaţă calendaristică (peste 10 ani) şi 
ciclul de viaţă (mii de cicluri) sunt foarte bune 
chiar şi la temperaturi mari. Ţinând cont de 
faptul că eficienţa încărcare-descărcare este 
mare şi nu e necesară o supradimensionare 
pentru autonomii scurte (tipic pentru aplicaţii 
UPS), se poate constata faptul că tehnologia 
Li-Ion are câteva avantaje tehnice. Majoritatea 
electrozilor cu oxid metalic sunt instabili termic 
şi se pot descompune la temperaturi ridicate, 
degajând oxigen, ceea ce poate duce la 
instabilitate termică. Pentru a minimiza acest 

risc, bateriile Li-Ion conectate în serie pentru 
a obţine o tensiune compatibilă cu gama UPS 
sunt echipate cu o unitate de monitorizare, 
pentru a evita încărcarea şi descărcarea în 
exces. De asemenea, se instalaează un circuit 
de echilibrare a tensiunii pentru a monitoriza 
nivelul tensiunii fiecărei celule individuale şi 
a preveni abaterile de tensiune între acestea.

Supercondensatoare / 
Ultracondensatoare
Există o serie de tehnologii diferite care se 
încadrează sub numele de „”supercondensatoare” 
sau „ultracondensatoare”. Cele 2 tehnologii 
principale sunt:

 • Symmetric Electrical Double Layer Capacitors 
(Symmetric EDLC - condensatoare electrice 
cu strat dublu simetric), la care carbonul activ 
este utilizat pentru ambii electrozi. Mecanismul 
de încărcare este pur electrostatic: nicio 
sarcină nu se deplasează de-a lungul interfeţei 
electrodului/electrolitului.

 • Asymmetric Electrical Double Layer 
Capacitors (Asymmetric EDLC - 
condensatoare electrice cu strat dublu 
asimetric), la care un electrod de baterie 
este utilizat pentru unul din electrozi. 
Electrodul de baterie are o capacitate mare 
în comparaţie cu electrodul de carbon, 
astfel încât tensiunea sa nu se modifică 
semnificativ la încărcare. Acest lucru permite 
o tensiune globală mai mare a celulei.

Supercondensatoarele livrează impulsuri 
rapide de energie pe durata cererilor de vârf 
de putere, apoi stochează rapid energie; 
rezistenţa lor internă extrem de scăzută permite 
o descărcare şi reîncărcare foarte rapidă, cu 
eficienţă ciclică imbatabilă. În plus, acestea de 
obicei nu utilizează materiale periculoase şi au 
o auto-descărcare foarte scăzută, astfel încât 
utilizează puţin curent atunci când se află în 
modul tampon (ceea ce înseamnă consum mai 
redus de energie pentru UPS) şi pot funcţiona 
perioade lungi fără a fi reîncărcate.

Condensatoare litiu-ion (LIC)
Condensatorul este un hibrid între o baterie şi un 
condensator (EDLC asimetric). Condensatorul 
Li-ion include un catod cu cărbune activ (deci 
fără riscuri de siguranţă datorită instabilităţii 
termice(1)), un anod din carbon dopat cu Li şi 
electrolit ce conţine o sare de Li, la fel ca la o 
baterie. Această construcţie hibridă creează 
un condensator care reproduce cele mai bune 
caracteristici de performanţă ale bateriilor 
şi condensatoarelor. Construcţia hibridă a 
bateriei oferă multe avantaje. Printre acestea 
se pot număra densitatea energetică mare şi 
tensiunea mare, avantajul fiind la conectarea 
în serie, fiind necesare până la 1/3 mai puţine 
celule LIC în comparaţie cu un condensator 
EDLC convenţional. Un alt avantaj constă în 
nivelul foarte redus al auto-descărcării: LIC 
poate menţine 95% din încărcarea sa timp de 
3 luni. Deoarece au nevoie de atât de puţin 
curent în modul tampon, UPS-ul are un consum 
mai redus de energie iar LIC poate funcţiona 
perioade mai lungi fără a fi reîncărcat.
Tehnologia LIC are de asemenea avantajele 

suplimentare ale nivelurilor mai mari de 
siguranţă (fără risc de instabilitate termică), 
densităţii mai ale puterii şi încărcare şi 
descărcare rapidă. Este de asemenea mai 
fiabilă, cu funcţionare ciclică ridicată (durata sa 
de viaţă estimată este de 1 milion de cicluri de 
încărcare/descărcare) şi rezistenţă la o gamă 
largă de temperatură (-20 °C la 70 °C), ideal 
pentru utilizarea în medii de funcţionare dificile.

Flywheel
Sistemele cu volantă stochează energie sub 
formă de energie cinetică la o masă în rotaţie. 
Un motor electric învârte rotorul la o viteză mare 
pentru a încărca volanta. Pe durata descărcării, 
motorul acţionează ca un generator, convertind 
energia de rotaţie în electricitate. Energia stocată 
într-o volantă depinde de masă şi de viteză, 
conform formulei următoare:

E =
1

⌡ω2

2
Unde J este momentul de inerţie şi ω este 
viteza unghiulară. Deoarece energia este 
proporţională cu pătratul vitezei unghiulare, 
este foarte important ca volanta să funcţioneze 
la viteză foarte mare (peste 30.000 rpm), din 
aceste motive volantele moderne utilizează 
levitaţia magnetică pentru a evita pierderile prin 
frecare şi se rotesc într-un vid etanş. Volantele 
nu suferă restricţii datorită temperaturii ridicate 
(fără reducere a duratei de viaţă calendaristice), 
nu au nicio emisie de hidrogen pe durata 
reîncărcării (ca în cazul bateriilor cu acid şi 
plumb), pot fi reîncărcate într-un timp foarte 
scurt, au un interval de funcţionare ciclică ridicat 
fără reducerea duratei de viaţă planificate, 
nu utilizează nicun material periculos şi se pot 
instala în locuri cu spaţiu limitat. Volantele nu 
au o putere de ieşire măsurată în sute de kW 
şi sunt astfel ideale pentru utilizarea la sisteme 
UPS de mare putere.

Stocarea energiei sub formă de 
aer comprimat (Compressed air 
energy storage - CAES)
În cazul stocării energiei electrice sub formă de 
aer comprimat, energia electrică este utilizată 
pentru a comprima aer şi a-l stoca într-o 
structură dedicată. Atunci când este nevoie 
de energie, aerul comprimat este convertit 
imediat în electricitate prin trecerea sa printr-un 
expandor spiral care acţionează un generator 
electric. Aplicaţia tipică este de alimentare pe 
durata comutării (pentru a comuta alimentarea 
de pe reţea pe grup electrogen), dar nu în 
caz de micro întreruperi frecvente. Sistemele 
CAES pot fi montate în paralel pentru mărirea 
autonomiei sau pentru redundanţă. Se pot 
utiliza de asemenea în medii dificile iar 
durata lor lungă de viaţă calendaristică nu 
este afectată de temperatură. Atunci când 
sistemul este complet încărcat, nu necesită 
niciun consum semnificativ de energie, 
mărind randamentul total al unui sistem UPS 
tradiţional bazat pe baterii.

(1)  Instabilitatea termică: o situaţie în condiţii de funcţionare 
anormale, în care o baterie generează căldură la o viteză 
mai mare decât o poate disipa. Instabilitatea termică poate 
topi componentele din plastic ale bateriilor, emanând gaz, 
fum şi acid care pot deteriora echipamentul adiacent.
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