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Zastosowania IT — przegląd rozwiązań zasilania gwarantowanego
IT i sieci/serwerownie/infrastruktura IT/centra danych

Architektura Produkt Strona 0.5 1 2 3 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1500 kVA

Zasilacze UPS 
podbiurkowe / 
typu Tower

NETYS PL str. 

NETYS PE str. 

NETYS PR str. 

ITYS str. 

ITYS PRO str.

Zasilacze UPS 
do instalacji 
w szafach 
Rack oraz 
w wersji Tower

NETYS PR str. 

NETYS PR str. 

NETYS RT str. 

MODULYS RM GP str.

Pojedyncze 
zasilacze UPS 
i konfi guracje 
1+1

MASTERYS BC 15-80

MASTERYS BC 100-120

str. 
str. 

DELPHYS BC str. 

Pojedyncze 
i równoległe 
systemy UPS

MASTERYS GP str. 

DELPHYS GP str. 

DELPHYS MX str. 

Modułowe 
i skalowalne 
systemy UPS

MODULYS str. 

MODULYS GP str. 

MODULYS RM GP str. 

DELPHYS XTEND GP str.

Zastosowania pozainformatyczne
Przegląd rozwiązań zasilania gwarantowanego .. str. 

Rozwiązania uzupełniające ........................ str. 

Magazyny energii, statyczne systemy przełączające (STS), 
komunikacja i łączność, jednostki dystrybucji mocy (PDU), 
rozwiązania do poprawiania jakości energii

600/800 VA
1/1

typu Desktop

600/2000 VA
1/1 — typu Tower 

1-2 kVA
1/1 — typu Tower

1-10 kVA
1/1 — typu Tower

1-1,5 kVA
1/1 do instalacji 
w szafi e Rack

1,7-3,3 kVA
1/1 typu Rack lub Tower

1,1-11 kVA
1/1 - typu Rack lub Tower

1,5-24 kVA
1/1 i 3/1 
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Zastosowania IT — przegląd rozwiązań zasilania gwarantowanego
IT i sieci/serwerownie/infrastruktura IT/centra danych

Architektura Produkt Strona 0.5 1 2 3 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1500 kVA

Zasilacze UPS 
podbiurkowe / 
typu Tower

NETYS PL str. 

NETYS PE str. 

NETYS PR str. 

ITYS str. 

ITYS PRO str.

Zasilacze UPS 
do instalacji 
w szafach 
Rack oraz 
w wersji Tower

NETYS PR str. 

NETYS PR str. 

NETYS RT str. 

MODULYS RM GP str.

Pojedyncze 
zasilacze UPS 
i konfi guracje 
1+1

MASTERYS BC 15-80

MASTERYS BC 100-120

str. 
str. 

DELPHYS BC str. 

Pojedyncze 
i równoległe 
systemy UPS

MASTERYS GP str. 

DELPHYS GP str. 

DELPHYS MX str. 

Modułowe 
i skalowalne 
systemy UPS

MODULYS str. 

MODULYS GP str. 

MODULYS RM GP str. 

DELPHYS XTEND GP str.

Profesjonalne usługi i konserwacja ............. str. 

1-10 kVA
1/1 — typu Tower

1,1-11 kVA
1/1 - typu Rack lub Tower

15-120 kVA
3/1 i 3/3

160-300 kVA
3/3

10-120 kVA/kW
3/1 i 3/3 — do 720 kW

160-800 kVA/kW
3/3 — do 4 MVA

250-900 kVA
3/3 — technologia transformatorowa  

do 5,4 MVA

1,5-24 kVA
1/1 i 3/1 

25-600 kVA/kW
3/3 — rozwiązanie w pełni modułowe

do 4 x 25 kVA/kW
3/3 - Modułowy system zasilaczy 

UPS do montażu w stelażu

do 1.2 MVA/MW
3/3 - Zasilacze UPS skalowalne w czasie rzeczywistym

10 - 20 kVA
3/1 & 3/3 

typu Tower

do 4 x 25 kVA/kW
3/3 - Modułowy system zasilaczy 

UPS do montażu w stelażu
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Zastosowania pozainformatyczne — przegląd rozwiązań zasilania gwarantowanego
Procesy przemysłowe i produkcyjne/infrastruktura transportowa/sprzęt medyczny/systemy p. poż. i alarmowe

Architektura Produkt Strona 0.5 1 2 3 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1500 kVA

Zasilacze UPS 
do zastosowań 
przemysłowych 
o podniesionej 
wytrzymałości, 
do trudnego 
środowiska

MASTERYS IP+

str. 

str. 

Zasilacze UPS 
wykonane w 
technologii 
transformatorowej

DELPHYS MP Elite str. 

DELPHYS MX str. 

Przemysłowe 
zasilacze DC SHARYS IP str. 

Centralne 
zasilanie 
systemów 
bezpieczeństwa

EMergency CPSS str. 

Pojedyncze 
i równoległe 
systemy UPS, 
technologia bez-
transformatorowa

MASTERYS GP str.

DELPHYS GP str.

MODULYS GP str.

MODULYS RM GP str.

DELPHYS XTEND GP str.

Rozwiązania 
dla specjalnych 
środowisk

NETYS RT-M str. 

ITYS ES str. 

DELPHYS GP-S str. 

Zastosowania IT
Przegląd rozwiązań zasilania gwarantowanego .. str.  

Rozwiązania uzupełniające ........................ str.  

Magazyn energii, statyczne systemy przełączające (STS), 
komunikacja i łączność, jednostki dystrybucji mocy (PDU), 
rozwiązania do jakości energii

24/48/108/120 V, 15 do 200 A
Prostowniki — do 200 A

3-6 kVA
1/1

1,1-3 kVA
1/1 — do zastosowań morskich

1-3 kVA
1/1 — do podstacji elektrycznych
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Zastosowania pozainformatyczne — przegląd rozwiązań zasilania gwarantowanego
Procesy przemysłowe i produkcyjne/infrastruktura transportowa/sprzęt medyczny/systemy p. poż. i alarmowe

Architektura Produkt Strona 0.5 1 2 3 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1500 kVA

Zasilacze UPS 
do zastosowań 
przemysłowych 
o podniesionej 
wytrzymałości, 
do trudnego 
środowiska

MASTERYS IP+

str. 

str. 

Zasilacze UPS 
wykonane w 
technologii 
transformatorowej

DELPHYS MP Elite str. 

DELPHYS MX str. 

Przemysłowe 
zasilacze DC SHARYS IP str. 

Centralne 
zasilanie 
systemów 
bezpieczeństwa

EMergency CPSS str. 

Pojedyncze 
i równoległe 
systemy UPS, 
technologia bez-
transformatorowa

MASTERYS GP str.

DELPHYS GP str.

MODULYS GP str.

MODULYS RM GP str.

DELPHYS XTEND GP str.

Rozwiązania 
dla specjalnych 
środowisk

NETYS RT-M str. 

ITYS ES str. 

DELPHYS GP-S str. 

Profesjonalne usługi i konserwacja ............. str. 

10-60 kVA
3/1

10-80 kVA
3/3

80-200 kVA
3/3 — do 1,2 MVA

250-900 kVA
3/3 — do 5,4 MVA

24/48/108/120 V, 15 do 200 A
Prostowniki — do 200 A

10-20 kVA
3/1

10-200 kVA
3/3

160-500 kVA
3/3 — do zastosowań sejsmicznych

160-800 kVA/kW
3/3 — do 4 MVA

10-120 kVA/kW
3/1 i 3/3 — do 720 kW

25-600 kVA/kW
3/3 — rozwiązanie w pełni modułowe

do 4 x 25 kVA/kW
3/3 - Modułowy system zasilaczy 

UPS do montażu w stelażu

do 1.2 MVA/MW
3/3 - Zasilacze UPS skalowalne w czasie rzeczywistym
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Niezależny producent
Korzyści płynące ze specjalizacji

S
Y

D
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Od chwili założenia firmy ponad 
90 lat temu, SOCOMEC projektuje 
i produkuje swoje podstawowe 
wyroby w Europie. Przede wszystkim 
rozwiązania pozwalające osiągać 
nasz główny cel: dostępność, 
kontrolę i bezpieczeństwo instalacji 
elektrycznych niskiego napięcia.

Jako niezależny producent, Grupa 
jest zaangażowana w opracowywanie 
innowacyjnych rozwiązań, które 
poprawiają efektywność energetyczną 
instalacji elektrycznych w aplikacjach 
infrastrukturalnych, a także w 
przemyśle i handlu.

Przez całą swoją historię firma 
SOCOMEC nieustannie przewidywała 
zmiany rynkowe, rozwijając 
nowoczesne technologie, zapewniając 
rozwiązania dostosowane do 
wymogów Klienta i w pełni spełniając 
standardy międzynarodowe.

„Optymalizacja wydajności systemów 
przez cały okres ich eksploatacji” 
to zobowiązanie, którego trzymają 
się zespoły firmy SOCOMEC na 
całym świecie, wszędzie tam, gdzie 
prowadzimy działalność.

 innovative!

MADE IN

EUROPE

powierzchni 
badawczych

3500 m2

Jedno z czołowych, 
niezależnych laboratoriów 
energetycznych w Europie

60000
wizyt serwisantów 
na obiektach rocznie
Blisko 400 ekspertów ds. 
uruchomień, audytów 
technicznych, konsultacji 
i konserwacji

przychodów 
inwestowane 
w badania i rozwój

10 %

Zawsze w awangardzie 
technologicznej pozwalającej 
na tworzenie innowacyjnych 
produktów wysokiej jakości

8 Katalog Główny 2016-2017



Twoja energia, nasza wiedza i doświadczenie

Dzięki szerokiej gamie nieustannie 
rozwijanych produktów, rozwiązań i usług, 
Socomec ma opinię eksperta w obszarze 
najnowocześniejszych technologii 
zapewniających dostępność energii dla 
obiektów i budynków o znaczeniu krytycznym, 
takich jak:
•  statyczne zasilacze UPS zapewniające 

wysokiej jakości zasilanie bez zakłóceń 

i przerw występujących w publicznych 
sieciach rozdzielczych, 

•  systemy statycznych przełączników 
zasilania, zapewniających niezakłóconą 
pracę odbiorów, 

•  nieprzerwane monitorowanie instalacji 
w celu zapobiegania awariom i zmniejszenia 
strat operacyjnych, 

•  magazynowanie energii w celu podniesienia 
samowystarczalności energetycznej 
budynków oraz stabilizacji publicznej sieci 
rozdzielczej.

Critical Power
Zapewnienie dostępności 
i magazynowanie energii 
o wysokiej jakości

Od powstania w 1922 roku, Socomec 
specjalizuje się w produkcji aparatury 
łączeniowej niskiego napięcia i jest 
niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie, 
oferując specjalistyczne rozwiązania, które 
zapewniają:

•  izolację i rozłączanie pod obciążeniem 
w najbardziej wymagających aplikacjach, 

•  ciągłość zasilania odbiorów przez ręczne 
lub automatyczne systemy przełączania 
zasilania, 

•  ochronę personelu i urządzeń przez 
specjalistyczne rozwiązania, w tym oparte 
na bezpiecznikach.

Power Control & Safety
Zarządzanie zasilaniem 
oraz ochrona personelu 
i wyposażenia 

Socomec oferuje szeroką gamę usług 
mających na celu podniesienie niezawodności 
i optymalizację pracy urządzeń, w tym:
•  prewencyjne przeglądy mające na celu 

zmniejszenie ryzyka awarii i podniesienie 
efektywności działania,

•  pomiary i analizę szerokiej gamy parametrów 
elektrycznych umożliwiające przygotowanie 
zaleceń w zakresie poprawy jakości zasilania 
obiektu,

•  optymalizację całkowitego kosztu 
posiadania oraz wsparcie w bezpiecznej 
wymianie urządzeń,

•  doradztwo, wdrożenie i szkolenie od etapu 
projektowania aż do końcowego zakupu.

Expert Services
Dostępność, bezpieczeństwo 
i efektywność zasilania

©
 D
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k
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Rozwiązania Socomec, od przetworników 
pomiarowych prądu po szeroki wybór 
innowacyjnych, modułowych pakietów 
oprogramowania, są tworzone przez 
ekspertów w dziedzinie efektywności 
energetycznej. Spełniają one kluczowe 
wymagania zarządców i operatorów 
budynków komercyjnych, przemysłowych 
i administracyjnych w zakresie:

•  pomiarów zużycia energii oraz identyfikacji 
źródeł jej nadmiernego zużycia oraz wzrostu 
świadomości użytkowników na temat ich 
wpływu na zużycie energii, 

•  ograniczenia poboru mocy biernej 
i zapobieganie powiązanym z nią karom 
taryfowym, 

•  korzystania z najlepszych taryf, 
kontrolowania faktur dostawców 
i precyzyjnej dystrybucji kosztów energii 
według własnych kluczy podziałowych, 

•  monitorowania i wykrywania uszkodzeń 
izolacji.

Energy Efficiency
Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
i obiektów 

A
P

P
LI
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71

A
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Rozwiązania na miarę potrzeb
cele energetyczne osiągnięte

Konwersja energii w środowiskach z surowymi ograniczeniami

STATKI MORSKIE

NETYS RT-M
UPS

Prostownik 
SHARYS IP

Zasilacze UPS i 
inne rozwiązania 
niestandardowe

MODULYS RM GP
Zasilacz UPS do 
montowania 
w stelażu

ATyS — automatyczny 
i zdalnie sterowany 
przełącznik

Wyzwania, jakie stawia konieczność 
zapewnienia dostępności i wydajności 
energetycznej

SERWEROWNIE

Zmniejszanie rachunków za energię, zwiększanie 
niezależności energetycznej

BUDYNKI INTELIGENTNE

Pakiety 
oprogramowania 
do zarządzania 
systemem 
energetycznym

Wieloobwodowy 
system 
pomiarowy 
DIRIS Digiware

SUNSYS PCS² 
system konwersji 
i magazynowania 
energii

ATyS - 
automatyczny 
i zdalnie 
sterowany 
przełącznik

INOSYS rozłączniki 
izolacyjne z 
wyzwalaczem

Gwarancja wydajności, bezpieczeństwa i 
trwałości obiektów instalacji fotowoltaicznych

ENERGIA ODNAWIALNA

SUNSYS PCS²
system konwersji 
i magazynowania 
energii

Rozdzielnica 
do łączenia 
stringów paneli 
fotowoltaicznych

Pomoc w spełnieniu wymogów energetycznych

PUBLICZNE SIEĆ ROZDZIELCZE I SIECI INTELIGENTNE

SUNSYS 
PCS² system 
konwersji i 
magazynowania 
energii

Rozdzielnica 
niskiego napięcia 
TIPI do stacji 
transformatorowej 
z miernikiem 
DIRIS

Rozdzielnica 
potrzeb własnych 
z przełącznikiem 
ATyS

Rozłączniki 
izolacyjne SIRCO 
i SIDER

Wieloobwodowy 
system pomiarowy 
DIRIS Digiware

Gwarancja ciągłego działania fi rmy i bezpieczeństwa gości

CENTRA HANDLOWE

Pakiety 
oprogramowania 
do zarządzania 
systemem 
energetycznym

Liczniki energii 
i koncentratory 
impulsów 
COUNTIS E

ATyS M — 
modułowe, 
automatyczne 
i zdalnie sterowane 
przełączniki

EMERGENCY CPSS, 
bezpieczne zasilanie 
do systemów 
awaryjnych oraz 
p.poż.

Kontrola i zabezpieczanie   Twojej energii

Zasilacz UPS 
DELPHYS MX

Liczniki energii 
COUNTIS E i mierniki 
parametrów sieci 
DIRIS A (PMD)

Rozłączniki 
bezpiecznikowe 
FUSERBLOC

Zapewnianie bezpieczeństwa pacjentom i wysokiej 
jakości energii w obiektach ochrony zdrowia

ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zasilacz UPS Green 
Power 2.0

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

SIRCO 
rozłączniki 
izolacyjne

MODULYS RM GP
Zasilacz UPS do 
montowania 
w stelażu

ATyS — automatyczny 
i zdalnie sterowany 
przełącznik

Wyzwania, jakie stawia konieczność 
zapewnienia dostępności i wydajności 
energetycznej

SERWEROWNIE

Zasilacz UPS 
MASTERYS IP+

Układ ATyS 
by-pass

DIRIS A, 
mierniki 
parametrów 
sieci (PMD)

Zapewnianie bezprzerwowego funkcjonowania 
instalacji

TRANSPORT

Komponenty do 
szaf rozdzielczych 
z rozłącznikami 
bezpiecznikowymi 
FUSERBLOC

Gwarancja konkurencyjności Twojego zakładu

PRZEMYSŁ

Pakiety 
oprogramowania 
do zarządzania 
systemem 
energetycznym

Zasilacz UPS 
MASTERYS IP+ 
do pracy 
w trudnych 
warunkach 
środowiskowych

Zapewniamy sterowanie instalacji o wysokich wymaganiach 
w zakresie bezpieczeństwa oraz instalacji z ograniczeniami 
sejsmicznymi

ELEKTROWNIE

Inwerter 
PHASYS 
DC/AC

w zakresie bezpieczeństwa oraz instalacji z ograniczeniami 

Prostownik 
SHARYS IP

Zasilacze 
UPS i inne 
rozwiązania 
niestandardowe

Kontrola i zabezpieczanie   Twojej energii

Liczniki energii 
COUNTIS E i mierniki 
parametrów sieci 
DIRIS A (PMD)

Rozłączniki 
bezpiecznikowe 
FUSERBLOC

Obudowy z rozłącznikami 
bezpiecznikowymi do 
środowisk normalnych 
i zagrozonych wybuchem

ATyS — 
automatyczny 
i zdalnie sterowany 
przełącznik

Zapewnianie bezpieczeństwa pacjentom i wysokiej 
jakości energii w obiektach ochrony zdrowia

ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zasilacz UPS Green 
Power 2.0

Wieloobwodowy 
system 
pomiarowy 
DIRIS Digiware

Wieloobwodowy 
system pomiarowy 
DIRIS Digiware

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

DELPHYS Xtend GP
Zasilacz UPS skalowalny 
w czasie rzeczywistym

Wieloobwodowy 
system pomiarowy 
DIRIS Digiware

Wieloobwodowy 
system pomiarowy 
DIRIS Digiware

SIRCO 
rozłączniki 
izolacyjne
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Rozwiązania na miarę potrzeb
cele energetyczne osiągnięte

Konwersja energii w środowiskach z surowymi ograniczeniami

STATKI MORSKIE

NETYS RT-M
UPS

Prostownik 
SHARYS IP

Zasilacze UPS i 
inne rozwiązania 
niestandardowe

MODULYS RM GP
Zasilacz UPS do 
montowania 
w stelażu

ATyS — automatyczny 
i zdalnie sterowany 
przełącznik

Wyzwania, jakie stawia konieczność 
zapewnienia dostępności i wydajności 
energetycznej

SERWEROWNIE

Zmniejszanie rachunków za energię, zwiększanie 
niezależności energetycznej

BUDYNKI INTELIGENTNE

Pakiety 
oprogramowania 
do zarządzania 
systemem 
energetycznym

Wieloobwodowy 
system 
pomiarowy 
DIRIS Digiware

SUNSYS PCS² 
system konwersji 
i magazynowania 
energii

ATyS - 
automatyczny 
i zdalnie 
sterowany 
przełącznik

INOSYS rozłączniki 
izolacyjne z 
wyzwalaczem

Gwarancja wydajności, bezpieczeństwa i 
trwałości obiektów instalacji fotowoltaicznych

ENERGIA ODNAWIALNA

SUNSYS PCS²
system konwersji 
i magazynowania 
energii

Rozdzielnica 
do łączenia 
stringów paneli 
fotowoltaicznych

Pomoc w spełnieniu wymogów energetycznych

PUBLICZNE SIEĆ ROZDZIELCZE I SIECI INTELIGENTNE

SUNSYS 
PCS² system 
konwersji i 
magazynowania 
energii

Rozdzielnica 
niskiego napięcia 
TIPI do stacji 
transformatorowej 
z miernikiem 
DIRIS

Rozdzielnica 
potrzeb własnych 
z przełącznikiem 
ATyS

Rozłączniki 
izolacyjne SIRCO 
i SIDER

Wieloobwodowy 
system pomiarowy 
DIRIS Digiware

Gwarancja ciągłego działania fi rmy i bezpieczeństwa gości

CENTRA HANDLOWE

Pakiety 
oprogramowania 
do zarządzania 
systemem 
energetycznym

Liczniki energii 
i koncentratory 
impulsów 
COUNTIS E

ATyS M — 
modułowe, 
automatyczne 
i zdalnie sterowane 
przełączniki

EMERGENCY CPSS, 
bezpieczne zasilanie 
do systemów 
awaryjnych oraz 
p.poż.

Kontrola i zabezpieczanie   Twojej energii

Zasilacz UPS 
DELPHYS MX

Liczniki energii 
COUNTIS E i mierniki 
parametrów sieci 
DIRIS A (PMD)

Rozłączniki 
bezpiecznikowe 
FUSERBLOC

Zapewnianie bezpieczeństwa pacjentom i wysokiej 
jakości energii w obiektach ochrony zdrowia

ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zasilacz UPS Green 
Power 2.0

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

SIRCO 
rozłączniki 
izolacyjne

MODULYS RM GP
Zasilacz UPS do 
montowania 
w stelażu
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i zdalnie sterowany 
przełącznik
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by-pass

DIRIS A, 
mierniki 
parametrów 
sieci (PMD)
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Pakiety 
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do zarządzania 
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do pracy 
w trudnych 
warunkach 
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sejsmicznymi

ELEKTROWNIE

Inwerter 
PHASYS 
DC/AC

w zakresie bezpieczeństwa oraz instalacji z ograniczeniami 
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UPS i inne 
rozwiązania 
niestandardowe
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COUNTIS E i mierniki 
parametrów sieci 
DIRIS A (PMD)

Rozłączniki 
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FUSERBLOC
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automatyczny 
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Zasilacz UPS Green 
Power 2.0

Wieloobwodowy 
system 
pomiarowy 
DIRIS Digiware

Wieloobwodowy 
system pomiarowy 
DIRIS Digiware

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

DELPHYS Xtend GP
Zasilacz UPS skalowalny 
w czasie rzeczywistym

Wieloobwodowy 
system pomiarowy 
DIRIS Digiware

Wieloobwodowy 
system pomiarowy 
DIRIS Digiware

SIRCO 
rozłączniki 
izolacyjne
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 Obiekty przemysłowe 

  Zgodność z lokalnymi 
przepisami

 Produkty 

 Środowisko 

Zasilacze UPS marki SOCOMEC 
przeznaczone są do całego 
szeregu zastosowań 
wymagających wysokiej jakości, 
niezawodnych źródeł zasilania 
elektrycznego.
Nasze zasilacze UPS, podobnie 
jak inne urządzenia: przełączniki 
statyczne STS, kompensatory 
harmonicznych, prostowniki 
AC/DC oraz inwertery DC/AC 
stanowią najbardziej kompletną 
ofertę na świecie i obejmują 
szeroki zakres zastosowań 
w każdym sektorze rynku.

Rozwiązania produktów 
spełniające wymagania
Dzięki zapleczu w postaci potężnego działu 
badawczo-rozwojowego i kontaktom 
z klientami, nasze produkty stale się rozwijają.
Nasze produkty zostały zatwierdzone przez 
najbardziej wymagających użytkowników: 
operatorów telekomunikacyjnych, klientów 
z branży morskiej itp.

Obsługa nastawiona na klienta
Nasz zaawansowany technicznie zespół 
handlowy i obsługi posprzedażowej sprawia, 
że jesteśmy zawsze do dyspozycji klienta. 
Nasi klienci, a tym samym partnerzy, 
doceniają jakość naszych produktów oraz ich 
dostępność, jak również naszą elastyczność 
i dążenie do spełniania wymogów.

Dla wysokiej jakości energii
innowacyjne rozwiązania w zakresie zasilania

Wysoki poziom dostępności 
energii
Nieprzerwane zasilanie energią elektryczną 
o wysokiej jakości ma kluczowe znaczenie 
w obszarach takich, jak IT oraz zastosowania 
przemysłowe i infrastrukturalne. W przypadku 
wielu zastosowań medycznych ma to 
znaczenie krytyczne. We wszystkich tych 
obszarach firma SOCOMEC oferuje korzyści 
związane z jej 45-letnim doświadczeniem.

> Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS)
> Przełączniki statyczne (STS)
> Magazyny energii
> Prostowniki przemysłowe
> Inwertery DC / AC
> Oprogramowanie do komunikacji i zarządzania
> Profesjonalne usługi i konserwacja

Certyfikacja

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 (Rosja) TLC (Chiny)
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2003
Nagroda za doskonałą obsługę klienta

2004
Nagroda za doskonałą obsługę klienta

2006
Nagroda za innowacyjne produkty

2009
Nagroda za najlepszą strategię linii 
produktów z zakresu zasilania i energii

2011
Nagroda za innowacyjne produkty

2013
Nagroda za doskonałe zróżnicowanie 
produktów

2014
Nagroda dla europejskiej firmy roku 
produkującej systemy UPS

2015
European UPS Technology Leadership Award

 Wizja eksperta 
>  Rozwiązania nastawione na zastosowania klienta

> Wsłuchiwanie się w wymagania klienta

>  Doświadczony personel

 Duch innowacyjności
>  Niezwykle nowoczesne technologie

>  Regularne wprowadzanie nowych rozwiązań

>  Produkty i rozwiązania

 Know-how producenta
> Zobowiązanie jakości

>  Produkcja w ramach systemu LEAN

>  Największy zakład w Europie produkujący zasilacze UPS

4 czynniki poprawiające wydajność

Nieustająca innowacyjność Wyróżnienia dla 
„Najlepszego 
Producenta”

1968 
Pierwszy zasilacz UPS

1987
 Pierwszy statyczny system przełączania 
zasilania (STS)

1988
Technologia tranzystorowa (600 kVA)

1989
Technologia IGBT i mikroprocesory

1990
Rozproszona architektura równoległa

1994
Technologia beztransformatorowa 

1996
Technologia IGBT do 800 kVA

1998
Przetwarzanie cyfrowe (DSP)

2001
Pierwszy modułowy zasilacz UPS

2003
Prostowniki IGBT do 200 kVA

2004
Nowa technologia ładowania 
akumulatorów

2006
Dynamiczne systemy magazynowania 
energii (Flywheel)

2008
Zasilacze UPS o najwyższej sprawności

2010
Najbardziej kompaktowy zasilacz UPS o 
mocy 900 kVA

2012
3-poziomowa technologia dużej mocy

2014
Koncepcja „Forever Young” dla 
modułowych zasilaczy UPS

 Koncentracja na usługach 
>  Konsultacje już w fazie projektowej

>  Funkcjonująca na całym świecie 
organizacja CIM (ang. Commissioning, 
Inspection and Maintenance — 
Uruchomienie, inspekcja i konserwacja)

>  Audyty i doradztwo
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>  Rozwiązania nastawione na zastosowania klienta
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Ekologiczne rozwiązanie, ograniczające zużycie 
energii i negatywny wpływ na środowisko
Lepsze produkty do zrównoważonych zastosowań

Kodeks postępowania UE dotyczący centrów 
danych stanowi platformę, dzięki której 
europejscy uczestnicy procesu mogą omawiać 
i uzgadniać dobrowolne działania zmierzające 
do podnoszenia wydajności energetycznej.

Proponuje on ogólne zasady oraz praktyczne 
działania, których powinny przestrzegać 
wszystkie strony zaangażowane w działanie 
centrów danych działających na terenie Unii 
Europejskiej, a których celem jest wydajniejsze 
i bardziej ekonomiczne wykorzystanie energii, 
bez narażania niezawodności i ciągłości 
funkcjonowania usług dostarczanych przez 
centra danych.

Firma Socomec, jako propagator Kodeksu 
zobowiązała się pomóc podnosić świadomość 
użytkowników w zakresie problematyki 
wydajności energetycznej, aby wprowadzać 
i zachęcać do korzystania z wysokowydajnych 
produktów oraz promować najlepsze praktyki 
określone w Kodeksie postępowania.
Firma Socomec podjęła się również popierać 
Kodeks oraz jego Uczestników poprzez 
opracowywanie produktów, informacji, usług, 
materiałów edukacyjnych lub inny program. 
Firma korzysta z Kodeksu również 
opracowując produkty i rozwiązania 
umożliwiające właścicielom centrów danych 
oraz operatorom spełnianie oczekiwań 
Kodeksu Postępowania.
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Zasilacze UPS Green Power 2.0
o mocy od 10 kVA/kW do 1,2 MVA/MW

Kodeks Postępowania dotyczący zasilaczy 
UPS określa podstawowe zasady, których 
powinny przestrzegać wszystkie strony 
zaangażowane w działanie systemów 
bezprzerwowego zasilania, prowadzące 
działalność na terenie Wspólnoty Europejskiej 
w zakresie sprzętów energooszczędnych. 
Jest on skierowany do producentów, którzy 
zgadzają się podjąć wszelkie uzasadnione 
wysiłki na rzecz podniesienia wydajności 
produkowanych przez siebie sprzętów UPS.

Firma Socomec jest jednym z pierwszych 
producentów, którzy podpisali dobrowolną 
zgodę. Postępując w ten sposób, firma 
Socomec podjęła zobowiązanie, że 
poczyni istotne inwestycje w innowacyjne 
technologie umożliwiające projektowanie 
wysokowydajnych zasilaczy UPS. 
Dziś z dumą stwierdzamy, że wszystkie 
nasze produkty wykraczają ponad poziom 
wymagań, sprawiając, że możemy oferować 
naszym klientom najwyższy poziom 
wydajności dostępny na rynku.
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Zasilacze UPS Green Power 2.0
o mocy od 10 kVA/kW do 1,2 MVA/MW

Kodeks Postępowania dotyczący zasilaczy 
UPS określa podstawowe zasady, których 
powinny przestrzegać wszystkie strony 
zaangażowane w działanie systemów 
bezprzerwowego zasilania, prowadzące 
działalność na terenie Wspólnoty Europejskiej 
w zakresie sprzętów energooszczędnych. 
Jest on skierowany do producentów, którzy 
zgadzają się podjąć wszelkie uzasadnione 
wysiłki na rzecz podniesienia wydajności 
produkowanych przez siebie sprzętów UPS.

Firma Socomec jest jednym z pierwszych 
producentów, którzy podpisali dobrowolną 
zgodę. Postępując w ten sposób, firma 
Socomec podjęła zobowiązanie, że 
poczyni istotne inwestycje w innowacyjne 
technologie umożliwiające projektowanie 
wysokowydajnych zasilaczy UPS. 
Dziś z dumą stwierdzamy, że wszystkie 
nasze produkty wykraczają ponad poziom 
wymagań, sprawiając, że możemy oferować 
naszym klientom najwyższy poziom 
wydajności dostępny na rynku.

Założone w 2011 r. w Brukseli stowarzyszenie 
EUDCA to jedyne stowarzyszenie non-
profit w skali europejskiej, które podejmuje 
działania w zakresie wszystkich aspektów 
branży, od operatorów centrów danych do 
użytkowników, dostawców, konsultantów 
i producentów centrów danych. 
Reprezentowanie stowarzyszeń krajowych 
jest swoistym kodem DNA stowarzyszenia 
EUDAC, jednak na równi ze współpracą 
i promowaniem ich na rzecz rozwoju branży.

EUDCA to głos i uszy europejskiej branży 
centrów danych, które dążą do uzyskania 
lepszego zrozumienia przez władze UE wagi 
i znaczenia branży, a także wsparcia branży 
w doskonaleniu jej najlepszych praktyk.

Firma Socomec została członkiem EUDCA 
w 2011 r., aby odegrać swoją rolę we 
wspieraniu i dążeniu do realizacji kluczowych 
celów, które mają niezwykle istotne znaczenie 
dla rozwoju i dobrej kondycji sektora centrów 
danych w przyszłości.

PEP Eco-passport®, to międzynarodowy 
program odniesień dla deklaracji 
środowiskowych produktów branż 
elektrycznej, elektronicznej oraz 
chłodniczo-grzewczej. Ponadto firma 
Socomec od ponad 5 lat angażuje się w 
stowarzyszenie PEP Eco-passport. Firma 
aktywnie angażuje się w propagowanie 
programu PEP Eco-passport oraz 

inicjatywy Europejskiego PEF (ang. 
Product Environmental Footprint) na arenie 
międzynarodowej, w celu stworzenia ram 
dla deklaracji środowiskowych UPS poprzez 
zharmonizowane przepisy europejskie. 

Gamy produktów UPS firmy Socomec 
posiadają eko-paszport PEP; na przykład 
gama produktów UPS Green Power 2.0.

Firma Socomec jest członkiem stowarzyszenia 
TGG, globalnego konsorcjum, którego 
celem jest opracowywanie i promowanie 
energooszczędnych rozwiązań dla centrów 
danych. Organizacja Grin Grid współpracuje 
z użytkownikami końcowymi, dostawcami 
technologii oraz rządami z całego świata, 
tworząc standardy bardziej wydajnego zużycia 
energii w centrach danych.

Jej członkowie pracują nad doskonaleniem 
wydajności produktów informatycznych oraz 
zasobów centrów danych na całym świecie. 

Organizacja Green Grid oferuje doświadczenie 
w zakresie centrów danych, które sprawia, że 
rządy zwracają się do niej w celu uzyskania 
informacji i porad branżowych; zyskując 
większą siłę oddziaływania dzięki połączonym 
siłom wszechstronnej grupy liderów branży 
informatycznej i telekomunikacyjnej. Neutralność 
konsorcjum w zakresie promowania 
konkretnych dostawców rozwiązań sprawia, 
że jest ono bogatym, współpracującym 
środowiskiem kolegów po fachu, konkurentów 
oraz branżowych specjalistów, którzy ściśle 
ze sobą współdziałają na rzecz realizacji misji 
organizacji. 
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Rozwiązania zasilania 
gwarantowanego

ROZWIĄZANIA DO ZASTOSOWAŃ INFORMATYCZNYCH
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Innowacyjne rozwiązanie 
i doskonały wygląd
 • �Kompaktowy�i praktyczny,�posiadający�
dużą�ilość�gniazd�dostosowanych�do�
komputerów�i urządzeń�używanych�w IT.�
Świetnie�nadający�się�do�małych�biur�
oraz�biur�domowych.�Łatwe�podłączenie�
redukuje�ilość�kabli.

 •  Nowoczesna�konstrukcja�przygotowana�
do�montażu�nad�lub�pod�biurkiem�bądź�
podłogą.

 • �Uzupełniający�port�USB�w górnej�części�
do�ładowania�urządzeń�przenośnych�
(np. telefony,�odtwarzacze�MP3�itp.).

Dostosowane zabezpieczenie 
spełniające wszystkie potrzeby 
użytkownika
 • �6�gniazd�wyjściowych�(zgodnych�ze�
standardem�brytyjskim,�francuskim�lub�
niemieckim/włoskim)�zapewniających�
łatwe�rozprowadzenie�bezpośrednio�do�
odbiorników:
-��4�gniazda�z zabezpieczeniem�przed�zanikiem�
napięcia�i przed�przepięciami,�przeznaczone�
do�najbardziej�krytycznych�zastosowań�
(stacje�robocze,�profesjonalne�komputery�
biurkowe,�monitory).�Czas�podtrzymania�
(wynoszący�do�30�minut)�w przypadku�
komputera�osobistego�wystarcza�do�
zapisania�wyników�pracy�i konfiguracji.
-��2�gniazda�z zabezpieczeniem�przed�
przepięciami�w mniej�krytycznych�
zastosowaniach�i dla�urządzeń�
pochłaniających�dużą�ilość�energii�
(np. drukarki�laserowe).

Prosta obsługa
 • �Wskazanie�trybu�pracy�za�pomocą�
inteligentnych�lampek�kontrolnych�LED.

 • �Łatwa�konserwacja�i wymiana�baterii.
 • �Zintegrowany�kabel�zasilający�z boku�
umożliwiający�użycie�wszystkich�sześciu�
gniazd.

Rozwiązanie dla 

>  Komputery: monitory LCD lub 
CRT, skanery, drukarki, itd.

> Kasy fiskalne
> Terminale interaktywne

Technologia

> VFD „offline”

G
A
M
M
E
�2
55
�A

NETYS PL
600 VA

NETYS PL
800 VA

Certyfikaty

RoHS
COMPLIANT

NETYS PL
Wielogniazdowe i łatwe w obsłudze
600�i 800�VA

NETYS PL 
Jednofazowe zasilacze UPS

600 i 800 VA

Parametry�techniczne

NETYS PL
Moc pozorna Sn 600 VA 800 VA
Moc czynna Pn 360 W 480 W
Moc (przepięcie) 1200 VA
Wejście/wyjście 1/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V
Tolerancja napięcia 180 ÷ 270 V
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz z automatycznym wyborem
Podłączenie do sieci Przewód z wtyczką

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V ± 10%
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ±1%
Kształt napięcia Przebieg prostokątny
Ochrona Przeciążenie, znaczny stopień rozładowania i zwarcie
Gniazda 4 gniazda z zabezpieczeniem bateryjnym i przepięciowym, 2 gniazda z zabezpieczeniem przepięciowym
Gniazdo standardowe Brytyjskie, francuskie lub niemieckie/włoskie

BATERIE
Typ Bezobsługowe, szczelne baterie kwasowo-ołowiowe o projektowanej żywotności 3/5 lat
Czas podtrzymania(1) 15 minut 20 minut

KOMUNIKACJA
Interfejsy USB
Lokalne oprogramowanie 
komunikacyjne Local View

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 220 x 220 x 123 mm
Waga 3,6 kg 4,1 kg
Kolor Czarny Biały

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Certyfikaty CE, RCM (E2376)
(1) Komputer +17-calowy monitor LCD.

Standardowe�funkcje�elektryczne

 • �Port�USB�do�ładowania�urządzeń�
przenośnych.

Standardowe�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �LOCAL�VIEW:�idealne�rozwiązanie�do�
monitorowania�i wyłączania�stacji�roboczych,�
działające�w systemach�operacyjnych�
Windows®,�Linux�i Mac�OS�X®.

1. Gniazda�wyjściowe�chronione�filtrem
2. Gniazda�wyjściowe�chronione�baterią
3. LED
4. Przycisk�WŁ/WYŁ
5.  Port�USB�do�ładowania�urządzeń�
przenośnych

6. Bezpiecznik
7. Port�szeregowy�USB
8. Przewód�sieci�zasilającej

N
E
TY
S
�0
28
�A

Gniazdo
francuskie

N
E
TY
S
�0
27
�A

Gniazdo�niemie-
ckie/włoskie

N
E
TY
S
�0
33
�A

Gniazdo
brytyjskie

Typy�gniazdPodłączenia
1
2

6

3

7
8

4
5
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�B

18 Katalog Główny 2016-2017



Je
d

no
fa

zo
w

e 
za

si
la

cz
e 

U
P

S

Innowacyjne rozwiązanie 
i doskonały wygląd
 • �Kompaktowy�i praktyczny,�posiadający�
dużą�ilość�gniazd�dostosowanych�do�
komputerów�i urządzeń�używanych�w IT.�
Świetnie�nadający�się�do�małych�biur�
oraz�biur�domowych.�Łatwe�podłączenie�
redukuje�ilość�kabli.

 •  Nowoczesna�konstrukcja�przygotowana�
do�montażu�nad�lub�pod�biurkiem�bądź�
podłogą.

 • �Uzupełniający�port�USB�w górnej�części�
do�ładowania�urządzeń�przenośnych�
(np. telefony,�odtwarzacze�MP3�itp.).

Dostosowane zabezpieczenie 
spełniające wszystkie potrzeby 
użytkownika
 • �6�gniazd�wyjściowych�(zgodnych�ze�
standardem�brytyjskim,�francuskim�lub�
niemieckim/włoskim)�zapewniających�
łatwe�rozprowadzenie�bezpośrednio�do�
odbiorników:
-��4�gniazda�z zabezpieczeniem�przed�zanikiem�
napięcia�i przed�przepięciami,�przeznaczone�
do�najbardziej�krytycznych�zastosowań�
(stacje�robocze,�profesjonalne�komputery�
biurkowe,�monitory).�Czas�podtrzymania�
(wynoszący�do�30�minut)�w przypadku�
komputera�osobistego�wystarcza�do�
zapisania�wyników�pracy�i konfiguracji.
-��2�gniazda�z zabezpieczeniem�przed�
przepięciami�w mniej�krytycznych�
zastosowaniach�i dla�urządzeń�
pochłaniających�dużą�ilość�energii�
(np. drukarki�laserowe).

Prosta obsługa
 • �Wskazanie�trybu�pracy�za�pomocą�
inteligentnych�lampek�kontrolnych�LED.

 • �Łatwa�konserwacja�i wymiana�baterii.
 • �Zintegrowany�kabel�zasilający�z boku�
umożliwiający�użycie�wszystkich�sześciu�
gniazd.

Rozwiązanie dla 

>  Komputery: monitory LCD lub 
CRT, skanery, drukarki, itd.

> Kasy fiskalne
> Terminale interaktywne

Technologia

> VFD „offline”

G
A
M
M
E
�2
55
�A

NETYS PL
600 VA

NETYS PL
800 VA

Certyfikaty

RoHS
COMPLIANT

NETYS PL
Wielogniazdowe i łatwe w obsłudze
600�i 800�VA

NETYS PL 
Jednofazowe zasilacze UPS

600 i 800 VA

Parametry�techniczne

NETYS PL
Moc pozorna Sn 600 VA 800 VA
Moc czynna Pn 360 W 480 W
Moc (przepięcie) 1200 VA
Wejście/wyjście 1/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V
Tolerancja napięcia 180 ÷ 270 V
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz z automatycznym wyborem
Podłączenie do sieci Przewód z wtyczką

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V ± 10%
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ±1%
Kształt napięcia Przebieg prostokątny
Ochrona Przeciążenie, znaczny stopień rozładowania i zwarcie
Gniazda 4 gniazda z zabezpieczeniem bateryjnym i przepięciowym, 2 gniazda z zabezpieczeniem przepięciowym
Gniazdo standardowe Brytyjskie, francuskie lub niemieckie/włoskie

BATERIE
Typ Bezobsługowe, szczelne baterie kwasowo-ołowiowe o projektowanej żywotności 3/5 lat
Czas podtrzymania(1) 15 minut 20 minut

KOMUNIKACJA
Interfejsy USB
Lokalne oprogramowanie 
komunikacyjne Local View

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 220 x 220 x 123 mm
Waga 3,6 kg 4,1 kg
Kolor Czarny Biały

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Certyfikaty CE, RCM (E2376)
(1) Komputer +17-calowy monitor LCD.

Standardowe�funkcje�elektryczne

 • �Port�USB�do�ładowania�urządzeń�
przenośnych.

Standardowe�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �LOCAL�VIEW:�idealne�rozwiązanie�do�
monitorowania�i wyłączania�stacji�roboczych,�
działające�w systemach�operacyjnych�
Windows®,�Linux�i Mac�OS�X®.

1. Gniazda�wyjściowe�chronione�filtrem
2. Gniazda�wyjściowe�chronione�baterią
3. LED
4. Przycisk�WŁ/WYŁ
5.  Port�USB�do�ładowania�urządzeń�
przenośnych

6. Bezpiecznik
7. Port�szeregowy�USB
8. Przewód�sieci�zasilającej

N
E
TY
S
�0
28
�A

Gniazdo
francuskie

N
E
TY
S
�0
27
�A

Gniazdo�niemie-
ckie/włoskie

N
E
TY
S
�0
33
�A

Gniazdo
brytyjskie

Typy�gniazdPodłączenia
1
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Idealne, ekonomiczne 
rozwiązanie w małych 
biurach/biurach domowych 
i punktach sprzedaży (SOHO 
i POS)
 •  Dostosowane do ochrony odbiorów IT 
w środowiskach domowych, biurowych 
oraz sprzedaży detalicznej.

 •  Kompletna seria sześciu modeli 
dostosowanych do zapotrzebowania na 
moc przez sprzęt lub wymaganego czasu 
podtrzymania.

Prosta obsługa
 •  Panel sterowania z graficznym 
wyświetlaczem LCD/LED umożliwiającym 
łatwe monitorowanie trybu pracy.

Rozwiązanie problemu 
z zanikami zasilania 
i zakłóceniami napięcia
 •  Zintegrowana funkcja AVR (Automatic 
Voltage Regulation — automatyczna 
regulacja napięcia) stabilizuje napięcie 
wyjściowe i zapobiega zbędnemu 
przełączaniu na działanie w trybie baterii. 
W ten sposób wydłuża się czas pracy 
na baterii i ochrona przed przerwami 
w napięciu.

Dedykowane przyłącza
 •  Kilka gniazd IEC 320 (standard IT) dla 
ułatwienia łączności z komputerem 
i urządzeniami peryferyjnymi.

Ochrona linii danych
 •  Zintegrowane zabezpieczenie NTP dla 
połączeń LAN/ADSL na wypadek przepięcia 
w liniach danych.

NETYS PE
Praktyczne i ekonomiczne
od 600 do 2000 VA

Rozwiązanie dla 

>  Stacji projektowania CAD, 
graficznych stacji roboczych

>  Multimedialnych stacji roboczych 
i urządzeń peryferyjnych

>  Ekranów i monitorów LCD
>  Punktów sprzedaży POS

Technologia

>  VI „line interactive”, z AVR, 
napięcie o przebiegu 
prostokątnym

G
A

M
M

E
 2

53
 A

NETYS PE
600/650/850 VA

NETYS PE
1000 VA NETYS PE

1500/2000 VA

Certyfikaty

RoHS
COMPLIANT

NETYS PE 
Jednofazowe zasilacze UPS 

od 600 do 2000 VA

NETYS PE
Praktyczne i ekonomiczne
od 600 do 2000 VA

Parametry techniczne

NETYS PE
Moc pozorna Sn 600 VA 650 VA 850 VA 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Moc czynna Pn 360 W 360 W 480 W 600 W 900 W 1200 W
Wejście/wyjście 1/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V
Tolerancja napięcia 170-280 V
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz z automatycznym wyborem
Podłączenie do sieci Gniazdo IEC320

WYJŚCIE
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) • • • • • •
Napięcie znamionowe 230 V ± 10%
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ±1%
Kształt napięcia Przebieg prostokątny
Ochrona Przeciążenie, znaczny stopień rozładowania i zwarcie
Podłączenia 4 x IEC 320 (C13)(1) 6 x IEC 320 (C13)(1)

BATERIE
Typ Bezobsługowe, szczelne baterie kwasowo-ołowiowe o projektowanej żywotności 3/5 lat
Czas podtrzymania(2) 15 minut 15 minut 20 minut 45 minut 55 minut 60 minut

KOMUNIKACJA
Interfejsy - USB
Lokalne oprogramowanie komunikacyjne - Local View
Ochrona linii danych - Tłumik przeciwzakłóceniowy linii NTP

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 100 x 290 x 145 mm 145 x 345 x 165 mm 145 x 390 x 205 mm
Waga 5,0 kg 5,2 kg 6,0 kg 9,7 kg 11,2 kg 12 kg

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1) Gniazda w standardzie australijskim dostępne w modelach Netys PE przeznaczonych specjalnie na rynek australijski.
(2) PC + 17-calowy monitor LCD.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  LOCAL VIEW: idealne rozwiązanie do 
monitorowania i wyłączania stacji roboczych, 
działające w systemach operacyjnych 
Windows®, Linux i Mac OS X®.

600 / 650 / 850 VA

Panel sterowania

1. Alarmy
2. Praca na baterii
3. Praca normalna
4. Wł./Wył.
5. Obciążenie obecne
6. Poziom obciążenia (5 poziomów)

7. Alarm ogólny
8. Awaria baterii/wymiana baterii
9. Przeciążenie
10. Pojemność baterii
11.  Tryb normalny/praca z użyciem baterii 

(miganie kontrolki)
12. Automatyczna regulacja napięcia włączona

N
E

TY
S

 1
36

 A

3

4

1
2

N
E
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 A

11
4

7
6
5

9
8

10

12

1000 / 1500 / 2000 VA

Podłączenia

1. Port szeregowy USB
2. Tłumik przeciwzakłóceniowy linii NTP
3. Gniazda wyjściowe UPS
4. Gniazdo wejściowe z bezpiecznikiem
5. Wentylator/otwory wentylacyjne

600 / 650 / 850 VA

1000 VA

1500/2000 VA

N
E
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4
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Idealne, ekonomiczne 
rozwiązanie w małych 
biurach/biurach domowych 
i punktach sprzedaży (SOHO 
i POS)
 •  Dostosowane do ochrony odbiorów IT 
w środowiskach domowych, biurowych 
oraz sprzedaży detalicznej.

 •  Kompletna seria sześciu modeli 
dostosowanych do zapotrzebowania na 
moc przez sprzęt lub wymaganego czasu 
podtrzymania.

Prosta obsługa
 •  Panel sterowania z graficznym 
wyświetlaczem LCD/LED umożliwiającym 
łatwe monitorowanie trybu pracy.

Rozwiązanie problemu 
z zanikami zasilania 
i zakłóceniami napięcia
 •  Zintegrowana funkcja AVR (Automatic 
Voltage Regulation — automatyczna 
regulacja napięcia) stabilizuje napięcie 
wyjściowe i zapobiega zbędnemu 
przełączaniu na działanie w trybie baterii. 
W ten sposób wydłuża się czas pracy 
na baterii i ochrona przed przerwami 
w napięciu.

Dedykowane przyłącza
 •  Kilka gniazd IEC 320 (standard IT) dla 
ułatwienia łączności z komputerem 
i urządzeniami peryferyjnymi.

Ochrona linii danych
 •  Zintegrowane zabezpieczenie NTP dla 
połączeń LAN/ADSL na wypadek przepięcia 
w liniach danych.

NETYS PE
Praktyczne i ekonomiczne
od 600 do 2000 VA

Rozwiązanie dla 

>  Stacji projektowania CAD, 
graficznych stacji roboczych

>  Multimedialnych stacji roboczych 
i urządzeń peryferyjnych

>  Ekranów i monitorów LCD
>  Punktów sprzedaży POS

Technologia

>  VI „line interactive”, z AVR, 
napięcie o przebiegu 
prostokątnym

G
A

M
M

E
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53
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NETYS PE
600/650/850 VA

NETYS PE
1000 VA NETYS PE

1500/2000 VA

Certyfikaty

RoHS
COMPLIANT

NETYS PE 
Jednofazowe zasilacze UPS 

od 600 do 2000 VA

NETYS PE
Praktyczne i ekonomiczne
od 600 do 2000 VA

Parametry techniczne

NETYS PE
Moc pozorna Sn 600 VA 650 VA 850 VA 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Moc czynna Pn 360 W 360 W 480 W 600 W 900 W 1200 W
Wejście/wyjście 1/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V
Tolerancja napięcia 170-280 V
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz z automatycznym wyborem
Podłączenie do sieci Gniazdo IEC320

WYJŚCIE
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) • • • • • •
Napięcie znamionowe 230 V ± 10%
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ±1%
Kształt napięcia Przebieg prostokątny
Ochrona Przeciążenie, znaczny stopień rozładowania i zwarcie
Podłączenia 4 x IEC 320 (C13)(1) 6 x IEC 320 (C13)(1)

BATERIE
Typ Bezobsługowe, szczelne baterie kwasowo-ołowiowe o projektowanej żywotności 3/5 lat
Czas podtrzymania(2) 15 minut 15 minut 20 minut 45 minut 55 minut 60 minut

KOMUNIKACJA
Interfejsy - USB
Lokalne oprogramowanie komunikacyjne - Local View
Ochrona linii danych - Tłumik przeciwzakłóceniowy linii NTP

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 100 x 290 x 145 mm 145 x 345 x 165 mm 145 x 390 x 205 mm
Waga 5,0 kg 5,2 kg 6,0 kg 9,7 kg 11,2 kg 12 kg

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1) Gniazda w standardzie australijskim dostępne w modelach Netys PE przeznaczonych specjalnie na rynek australijski.
(2) PC + 17-calowy monitor LCD.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  LOCAL VIEW: idealne rozwiązanie do 
monitorowania i wyłączania stacji roboczych, 
działające w systemach operacyjnych 
Windows®, Linux i Mac OS X®.

600 / 650 / 850 VA

Panel sterowania

1. Alarmy
2. Praca na baterii
3. Praca normalna
4. Wł./Wył.
5. Obciążenie obecne
6. Poziom obciążenia (5 poziomów)

7. Alarm ogólny
8. Awaria baterii/wymiana baterii
9. Przeciążenie
10. Pojemność baterii
11.  Tryb normalny/praca z użyciem baterii 

(miganie kontrolki)
12. Automatyczna regulacja napięcia włączona
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1000 / 1500 / 2000 VA

Podłączenia

1. Port szeregowy USB
2. Tłumik przeciwzakłóceniowy linii NTP
3. Gniazda wyjściowe UPS
4. Gniazdo wejściowe z bezpiecznikiem
5. Wentylator/otwory wentylacyjne

600 / 650 / 850 VA

1000 VA

1500/2000 VA
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NETYS PR
Niezawodne zabezpieczenie o niewielkich wymiarach
od 1000 do 2000 VA — Mini Tower

Rozwiązanie dla 

>  Sprzętu profesjonalnego 
i sprzętu IT

>  Serwerów i urządzeń sieciowych
>  Stacji projektowania 

CAD/graficznych stacji 
roboczych z monitorami 
i urządzeniami peryferyjnymi

>  Układów sterowania

Technologia

>  VI „line interactive”, z AVR, 
sinusoidalny przebieg napięcia
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NETYS PR
1000 VA NETYS PR

1500/2000 VA

Profesjonalna seria zasilaczy 
UPS klasy „line interactive”
 • �Idealne�rozwiązanie�dla�ochrony�małych�
serwerów�i stacji�CAD�oraz�graficznych�
stacji�roboczych.

 • �Zapewnia�ciągłość�pracy�odbiorom�o�
znaczeniu�krytycznym.

 • �Urządzenia�do�zastosowań�profesjonalnych:�
napięcie�wyjściowe�o�przebiegu�
sinusoidalnym�zapewnia�zgodność�
z każdym�obciążeniem�i zasilaczem.

 • �Obudowa�Minitower�zapewnia�
łatwe�dopasowanie�do�zasilanych�
i zabezpieczanych�odbiorów�IT.

Rozwiązanie problemu 
z zanikami zasilania oraz 
zakłóceniami napięcia
 • �Zintegrowana�funkcja�AVR�(Automatic�
Voltage�Regulation�—�automatyczna�
regulacja�napięcia)�stabilizuje�napięcie�
wyjściowe�i zapobiega�zbędnemu�
przełączaniu�na�działanie�w trybie�baterii.�
W ten�sposób�wydłuża�się�czas�pracy�
na�baterii�i ochrona�przed�przerwami�
w napięciu.

Prosta obsługa
 • �Panel�sterowania�z graficznym�
wyświetlaczem�LCD�umożliwiającym�łatwe�
monitorowanie�trybu�pracy.

Dedykowane przyłącza
 • �Kilka�gniazd�IEC�320�(standard�IT)�dla�
ułatwienia�łączności�z komputerem�
i urządzeniami�peryferyjnymi.

Ochrona linii danych
 • �Zintegrowane�zabezpieczenie�NTP�dla�
połączeń�LAN/ADSL�na�wypadek�przepięcia�
w liniach�danych.

Certyfikaty

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
Jednofazowe zasilacze UPS 

od 1000 do 2000 VA — Mini Tower

Parametry�techniczne

NETYS PR Mini Tower
Moc pozorna Sn 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Moc czynna Pn 700 W 1050 W 1400 W
Wejście/wyjście 1/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V
Tolerancja napięcia 170-280 V
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz z automatycznym wyborem
Podłączenie do sieci Gniazdo IEC 320

WYJŚCIE
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) • • •
Napięcie znamionowe 230 V ± 10%
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ±1%
Kształt napięcia Sinusoida
Ochrona Przeciążenie, znaczny stopień rozładowania i zwarcie
Podłączenia 4 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 (C13)

BATERIE
Typ Bezobsługowe, szczelne baterie kwasowo-ołowiowe o projektowanej żywotności 3/5 lat
Czas podtrzymania(1) 45 minut 55 minut 60 minut

KOMUNIKACJA
Interfejsy USB
Lokalne oprogramowanie komunikacyjne Local View
Ochrona linii danych Tłumik przeciwzakłóceniowy linii NTP

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 145 x 345 x 165 mm 145 x 390 x 205 mm
Waga 9,2 kg 12,3 kg 13,2 kg

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Certyfikaty CE, RCM (E2376)
(1) PC + 17-calowy monitor LCD.

Standardowe�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �LOCAL�VIEW:�idealne�rozwiązanie�do�
monitorowania�i wyłączania�aplikacji,�
działające�w systemach�operacyjnych�
Windows®,�Linux�i Mac�OS�X®.

Podłączenia Panel�sterowania

1. Port�szeregowy�USB
2. Tłumik�przeciwzakłóceniowy�linii�NTP
3. Gniazda�wyjściowe�UPS

4. Gniazdo�wejściowe�z bezpiecznikiem
5. Wentylator/otwory�wentylacyjne

1. Wł./Wył.
2. Obciążenie�obecne
3. Poziom�obciążenia�(5�poziomów)
4. Alarm�ogólny
5. Awaria�baterii�/�wymiana�baterii
6. Przeciążenie
7. Pojemność�baterii
8.  Tryb�normalny/praca�z użyciem�baterii�
(miganie�kontrolki)

9. Automatyczna�regulacja�napięcia�włączona
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NETYS PR
Niezawodne zabezpieczenie o niewielkich wymiarach
od 1000 do 2000 VA — Mini Tower

Rozwiązanie dla 

>  Sprzętu profesjonalnego 
i sprzętu IT

>  Serwerów i urządzeń sieciowych
>  Stacji projektowania 

CAD/graficznych stacji 
roboczych z monitorami 
i urządzeniami peryferyjnymi

>  Układów sterowania

Technologia

>  VI „line interactive”, z AVR, 
sinusoidalny przebieg napięcia
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NETYS PR
1000 VA NETYS PR

1500/2000 VA

Profesjonalna seria zasilaczy 
UPS klasy „line interactive”
 • �Idealne�rozwiązanie�dla�ochrony�małych�
serwerów�i stacji�CAD�oraz�graficznych�
stacji�roboczych.

 • �Zapewnia�ciągłość�pracy�odbiorom�o�
znaczeniu�krytycznym.

 • �Urządzenia�do�zastosowań�profesjonalnych:�
napięcie�wyjściowe�o�przebiegu�
sinusoidalnym�zapewnia�zgodność�
z każdym�obciążeniem�i zasilaczem.

 • �Obudowa�Minitower�zapewnia�
łatwe�dopasowanie�do�zasilanych�
i zabezpieczanych�odbiorów�IT.

Rozwiązanie problemu 
z zanikami zasilania oraz 
zakłóceniami napięcia
 • �Zintegrowana�funkcja�AVR�(Automatic�
Voltage�Regulation�—�automatyczna�
regulacja�napięcia)�stabilizuje�napięcie�
wyjściowe�i zapobiega�zbędnemu�
przełączaniu�na�działanie�w trybie�baterii.�
W ten�sposób�wydłuża�się�czas�pracy�
na�baterii�i ochrona�przed�przerwami�
w napięciu.

Prosta obsługa
 • �Panel�sterowania�z graficznym�
wyświetlaczem�LCD�umożliwiającym�łatwe�
monitorowanie�trybu�pracy.

Dedykowane przyłącza
 • �Kilka�gniazd�IEC�320�(standard�IT)�dla�
ułatwienia�łączności�z komputerem�
i urządzeniami�peryferyjnymi.

Ochrona linii danych
 • �Zintegrowane�zabezpieczenie�NTP�dla�
połączeń�LAN/ADSL�na�wypadek�przepięcia�
w liniach�danych.

Certyfikaty

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
Jednofazowe zasilacze UPS 

od 1000 do 2000 VA — Mini Tower

Parametry�techniczne

NETYS PR Mini Tower
Moc pozorna Sn 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Moc czynna Pn 700 W 1050 W 1400 W
Wejście/wyjście 1/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V
Tolerancja napięcia 170-280 V
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz z automatycznym wyborem
Podłączenie do sieci Gniazdo IEC 320

WYJŚCIE
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) • • •
Napięcie znamionowe 230 V ± 10%
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ±1%
Kształt napięcia Sinusoida
Ochrona Przeciążenie, znaczny stopień rozładowania i zwarcie
Podłączenia 4 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 (C13)

BATERIE
Typ Bezobsługowe, szczelne baterie kwasowo-ołowiowe o projektowanej żywotności 3/5 lat
Czas podtrzymania(1) 45 minut 55 minut 60 minut

KOMUNIKACJA
Interfejsy USB
Lokalne oprogramowanie komunikacyjne Local View
Ochrona linii danych Tłumik przeciwzakłóceniowy linii NTP

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 145 x 345 x 165 mm 145 x 390 x 205 mm
Waga 9,2 kg 12,3 kg 13,2 kg

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Certyfikaty CE, RCM (E2376)
(1) PC + 17-calowy monitor LCD.

Standardowe�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �LOCAL�VIEW:�idealne�rozwiązanie�do�
monitorowania�i wyłączania�aplikacji,�
działające�w systemach�operacyjnych�
Windows®,�Linux�i Mac�OS�X®.

Podłączenia Panel�sterowania

1. Port�szeregowy�USB
2. Tłumik�przeciwzakłóceniowy�linii�NTP
3. Gniazda�wyjściowe�UPS

4. Gniazdo�wejściowe�z bezpiecznikiem
5. Wentylator/otwory�wentylacyjne

1. Wł./Wył.
2. Obciążenie�obecne
3. Poziom�obciążenia�(5�poziomów)
4. Alarm�ogólny
5. Awaria�baterii�/�wymiana�baterii
6. Przeciążenie
7. Pojemność�baterii
8.  Tryb�normalny/praca�z użyciem�baterii�
(miganie�kontrolki)

9. Automatyczna�regulacja�napięcia�włączona
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NETYS PR
Zabezpieczenie o wysokiej wydajności do szaf lub wolnostojące
od 1700 do 3300 VA — Rack/Tower

Rozwiązanie dla 

>  Sprzętu profesjonalnego 
i sprzętu IT

>  Serwerów i urządzeń sieciowych
>  Stacji projektowania 

CAD/graficznych stacji 
roboczych z monitorami 
i urządzeniami peryferyjnymi

>  Układów sterowania

Technologia

>  VI „line interactive”, z AVR, 
sinusoidalny przebieg napięcia
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Bezpieczna i profesjonalna 
ciągłość zasilania
 • �Idealne�rozwiązanie�do�zabezpieczenia�
małych�serwerów�oraz�urządzeń�sieciowych�
i peryferyjnych.

 • �Zapewnia�ciągłość�pracy�odbiorom�o�
znaczeniu�krytycznym.

 • �Urządzenia�do�zastosowań�profesjonalnych:�
sinusoida�na�wyjściu�zapewnia�zgodność�
z każdym�obciążeniem�i zasilaczem.

Dostosowane do sieci IT
 • �Oszczędzająca�miejsce�i czas�opcja�zmiany�
instalacji�obudowy�z tower�na�rack�oznacza�
możliwość�instalacji�w trybie�tower�lub�
wewnątrz�standardowych�19-calowych�
szaf�typu�rack,�w zależności�od�potrzeb�
użytkownika.

Prosta instalacja
 • Nie�jest�wymagana�konfiguracja�przy�
pierwszym�uruchomieniu.

 • �Niewielkie�wymiary�podstawy�(2U/89�mm)�
umożliwiające�instalację�w szafach�typu�
rack.

 • �Atrakcyjne�wzornictwo�pozwala�na�instalację�
urządzeń�w widocznych�miejscach.

 • �Złącze�USB�i protokół�HID�w standardzie�
umożliwiają�bezpośrednią�komunikację�
z systemami�Windows®�bez�konieczności�
stosowania�dodatkowego�specjalnego�
oprogramowania.

Ochrona linii danych
 • �Zintegrowane�zabezpieczenie�NTP�dla�
połączeń�LAN/ADSL�na�wypadek�przepięcia�
w liniach�danych.

Dostosowany do wymagań 
użytkownika
 • �Opcjonalne�dodatkowe�moduły�baterii�
(EBM)�pozwalają�na�spełnienie�wszelkich�
wymogów�w zakresie�czasu�podtrzymania,�
także�po�instalacji�systemu.

 • �Wyraźny�i przejrzysty�wyświetlacz�
LCD;�sygnały�akustyczne�(brzęczki)�
bezzwłocznie�informujące�o�stanie�
zasilacza�UPS,�zrozumiałe�nawet�dla�osób�
nieposiadających�specjalistycznej�wiedzy.

 • �Uproszczona�konserwacja�i wymiana�baterii�
w czasie�pracy,�bez�zamykania�innych�
aplikacji.

Łatwość obsługi i integracji
 • �Szeroki�zakres�protokołów�komunikacyjnych�
(w�tym�JBUS,�TCP/IP�i SNMP)�umożliwia�
integrację�do�sieci�LAN�lub�systemów�
zarządzania�budynkiem�(BMS).�

 • �Proste�podłączanie�odbiorów�(w�zależności�
od�mocy�zasilacza�UPS)�za�pomocą�8�lub�
8+1�gniazd�IEC�320�(standard�IT).

 • �Funkcja�segmentacji�obciążenia�zapewnia�
ustalenie�priorytetu�odbiorników�
i zarządzanie�sytuacjami�krytycznymi.

 • �Wyłącznik�awaryjny�EPO.
 • �Zaawansowane�porty�RS232�do�
zarządzania�zasilaniem�oraz�do�
miejscowego/zdalnego�zamknięcia�
odbiorników.

Certyfikaty

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
Jednofazowe zasilacze UPS

od 1700 do 3300 VA — Rack/Tower

Parametry�techniczne

NETYS PR Rack/Tower
Moc pozorna Sn 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Moc czynna Pn 1350 W 1800 W 2700 W
Wejście/wyjście 1/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V
Tolerancja napięcia 161 V ±4% (wybór trybu szerokiego) -276 V ±4%
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz z automatycznym wyborem
Podłączenie do sieci IEC320-C14 (10 A) IEC320-C20 (16 A)

WYJŚCIE

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

Funkcja AVR zwiększa napięcie na wyjściu o 14%,
jeśli napięcie wejściowe spadnie poniżej 90% wartości nominalnej.

Funkcja AVR zmniejsza napięcie na wyjściu o 12%,
jeśli napięcie wejściowe przekroczy 106% wartości nominalnej.

Napięcie znamionowe 230 V ± 5%
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ±0,1%

Współczynnik mocy 0.9
@ 1500 VA

0.9
@ 2000 VA

0.9
@ 3000 VA

Kształt napięcia Przebieg sinusoidalny

Ochrona Tryb normalny: przeciążenie (110% przez 3 minuty)
Tryb bateryjny: przeciążenie (110% przez 30 sekund); zabezpieczenie przed zwarciem

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

BATERIE
Typ Bezobsługowe, szczelne baterie kwasowo-ołowiowe o projektowanej żywotności 3/5 lat
Czas podtrzymania(1) 6 minut 8 minut 6 minut

KOMUNIKACJA
Interfejsy RS232 — USB
Adapter sieci Ethernet NET VISION (TCP/IP i SNMP) — karta opcjonalna
Lokalne oprogramowanie komunikacyjne Local View
Ochrona linii danych Tłumik przeciwzakłóceniowy linii NTP: RJ45 10 Base T

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 440 x 436 x 87 mm 440 x 608 x 87 mm
Waga 18 kg 28,2 kg 31,5 kg

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Certyfikaty CE, RCM (E2376)
(1) przy obciążeniu 75%.

Standardowe�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �LOCAL�VIEW:�idealne�rozwiązanie�do�
monitorowania�i wyłączania�stacji�roboczych,�
działające�w systemach�operacyjnych�
Windows®,�Linux�i Mac�OS�X®.

 • �HID:�Wbudowana�usługa�zarządzania�
zasilaczem�UPS�oparta�na�systemach�
Windows®�i Mac�OS�X®�—�interfejs�USB.

 • �MODBUS�RTU�(RS232).

Opcjonalne�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �NET�VISION:�profesjonalny�interfejs�
WWW/SNMP�do�monitorowania�zasilaczy�
UPS�i zarządzania�wyłączaniem�wielu�
systemów�operacyjnych.

 • �Karta�ze�stykami�bezpotencjałowymi.
 • �Szyny�nośne.

Dodatkowe�moduły�baterii

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

1700 VA 22 minut 42 minut

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

2200 VA 37 minut 72 minut

3300 VA 22 minut 43 minut

Podłączenia Panel�sterowania

1. Wentylator/otwory�wentylacyjne
2. Wyłącznik�awaryjny�(EPO)
3. Port�szeregowy�USB
4. Port�szeregowy�RS232
5.  Złącze�do�podłączenia�dodatkowej�baterii�
wydłużającej�czas�pracy

6. Gniazda�wyjściowe�UPS�(2�segmenty)
7. Zabezpieczenie�linii�NPT�(RJ45)
8.  Gniazdo�dla�dodatkowych�kart�
komunikacyjnych

9. Gniazdo�wejściowe
10. Gniazdo�wyjściowe�UPS�pełnej�mocy

1. Wł./Wył.
2. Obciążenie�obecne
3. Poziom�obciążenia�(5�poziomów)
4. Alarm�ogólny
5. Awaria�baterii/wymiana�baterii
6. Przeciążenie
7. Pojemność�baterii
8.  Tryb�normalny/praca�z użyciem�baterii�
(miganie�kontrolki)

9. Automatyczna�regulacja�napięcia�włączona
10. Konfiguracja
11. Wyjścia�programowalne
12. Wartość�na�wejściu
13. Test�UPS-a�/�wyłącznik�alarmu�dźwiękowego
14. Przycisk�nawigacyjny
15. Zatwierdzanie

1700 VA 2200 VA
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NETYS PR
Zabezpieczenie o wysokiej wydajności do szaf lub wolnostojące
od 1700 do 3300 VA — Rack/Tower

Rozwiązanie dla 

>  Sprzętu profesjonalnego 
i sprzętu IT

>  Serwerów i urządzeń sieciowych
>  Stacji projektowania 

CAD/graficznych stacji 
roboczych z monitorami 
i urządzeniami peryferyjnymi

>  Układów sterowania

Technologia

>  VI „line interactive”, z AVR, 
sinusoidalny przebieg napięcia

G
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Bezpieczna i profesjonalna 
ciągłość zasilania
 • �Idealne�rozwiązanie�do�zabezpieczenia�
małych�serwerów�oraz�urządzeń�sieciowych�
i peryferyjnych.

 • �Zapewnia�ciągłość�pracy�odbiorom�o�
znaczeniu�krytycznym.

 • �Urządzenia�do�zastosowań�profesjonalnych:�
sinusoida�na�wyjściu�zapewnia�zgodność�
z każdym�obciążeniem�i zasilaczem.

Dostosowane do sieci IT
 • �Oszczędzająca�miejsce�i czas�opcja�zmiany�
instalacji�obudowy�z tower�na�rack�oznacza�
możliwość�instalacji�w trybie�tower�lub�
wewnątrz�standardowych�19-calowych�
szaf�typu�rack,�w zależności�od�potrzeb�
użytkownika.

Prosta instalacja
 • Nie�jest�wymagana�konfiguracja�przy�
pierwszym�uruchomieniu.

 • �Niewielkie�wymiary�podstawy�(2U/89�mm)�
umożliwiające�instalację�w szafach�typu�
rack.

 • �Atrakcyjne�wzornictwo�pozwala�na�instalację�
urządzeń�w widocznych�miejscach.

 • �Złącze�USB�i protokół�HID�w standardzie�
umożliwiają�bezpośrednią�komunikację�
z systemami�Windows®�bez�konieczności�
stosowania�dodatkowego�specjalnego�
oprogramowania.

Ochrona linii danych
 • �Zintegrowane�zabezpieczenie�NTP�dla�
połączeń�LAN/ADSL�na�wypadek�przepięcia�
w liniach�danych.

Dostosowany do wymagań 
użytkownika
 • �Opcjonalne�dodatkowe�moduły�baterii�
(EBM)�pozwalają�na�spełnienie�wszelkich�
wymogów�w zakresie�czasu�podtrzymania,�
także�po�instalacji�systemu.

 • �Wyraźny�i przejrzysty�wyświetlacz�
LCD;�sygnały�akustyczne�(brzęczki)�
bezzwłocznie�informujące�o�stanie�
zasilacza�UPS,�zrozumiałe�nawet�dla�osób�
nieposiadających�specjalistycznej�wiedzy.

 • �Uproszczona�konserwacja�i wymiana�baterii�
w czasie�pracy,�bez�zamykania�innych�
aplikacji.

Łatwość obsługi i integracji
 • �Szeroki�zakres�protokołów�komunikacyjnych�
(w�tym�JBUS,�TCP/IP�i SNMP)�umożliwia�
integrację�do�sieci�LAN�lub�systemów�
zarządzania�budynkiem�(BMS).�

 • �Proste�podłączanie�odbiorów�(w�zależności�
od�mocy�zasilacza�UPS)�za�pomocą�8�lub�
8+1�gniazd�IEC�320�(standard�IT).

 • �Funkcja�segmentacji�obciążenia�zapewnia�
ustalenie�priorytetu�odbiorników�
i zarządzanie�sytuacjami�krytycznymi.

 • �Wyłącznik�awaryjny�EPO.
 • �Zaawansowane�porty�RS232�do�
zarządzania�zasilaniem�oraz�do�
miejscowego/zdalnego�zamknięcia�
odbiorników.

Certyfikaty

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
Jednofazowe zasilacze UPS

od 1700 do 3300 VA — Rack/Tower

Parametry�techniczne

NETYS PR Rack/Tower
Moc pozorna Sn 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Moc czynna Pn 1350 W 1800 W 2700 W
Wejście/wyjście 1/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V
Tolerancja napięcia 161 V ±4% (wybór trybu szerokiego) -276 V ±4%
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz z automatycznym wyborem
Podłączenie do sieci IEC320-C14 (10 A) IEC320-C20 (16 A)

WYJŚCIE

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

Funkcja AVR zwiększa napięcie na wyjściu o 14%,
jeśli napięcie wejściowe spadnie poniżej 90% wartości nominalnej.

Funkcja AVR zmniejsza napięcie na wyjściu o 12%,
jeśli napięcie wejściowe przekroczy 106% wartości nominalnej.

Napięcie znamionowe 230 V ± 5%
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ±0,1%

Współczynnik mocy 0.9
@ 1500 VA

0.9
@ 2000 VA

0.9
@ 3000 VA

Kształt napięcia Przebieg sinusoidalny

Ochrona Tryb normalny: przeciążenie (110% przez 3 minuty)
Tryb bateryjny: przeciążenie (110% przez 30 sekund); zabezpieczenie przed zwarciem

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

BATERIE
Typ Bezobsługowe, szczelne baterie kwasowo-ołowiowe o projektowanej żywotności 3/5 lat
Czas podtrzymania(1) 6 minut 8 minut 6 minut

KOMUNIKACJA
Interfejsy RS232 — USB
Adapter sieci Ethernet NET VISION (TCP/IP i SNMP) — karta opcjonalna
Lokalne oprogramowanie komunikacyjne Local View
Ochrona linii danych Tłumik przeciwzakłóceniowy linii NTP: RJ45 10 Base T

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 440 x 436 x 87 mm 440 x 608 x 87 mm
Waga 18 kg 28,2 kg 31,5 kg

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Certyfikaty CE, RCM (E2376)
(1) przy obciążeniu 75%.

Standardowe�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �LOCAL�VIEW:�idealne�rozwiązanie�do�
monitorowania�i wyłączania�stacji�roboczych,�
działające�w systemach�operacyjnych�
Windows®,�Linux�i Mac�OS�X®.

 • �HID:�Wbudowana�usługa�zarządzania�
zasilaczem�UPS�oparta�na�systemach�
Windows®�i Mac�OS�X®�—�interfejs�USB.

 • �MODBUS�RTU�(RS232).

Opcjonalne�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �NET�VISION:�profesjonalny�interfejs�
WWW/SNMP�do�monitorowania�zasilaczy�
UPS�i zarządzania�wyłączaniem�wielu�
systemów�operacyjnych.

 • �Karta�ze�stykami�bezpotencjałowymi.
 • �Szyny�nośne.

Dodatkowe�moduły�baterii

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

1700 VA 22 minut 42 minut

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

2200 VA 37 minut 72 minut

3300 VA 22 minut 43 minut

Podłączenia Panel�sterowania

1. Wentylator/otwory�wentylacyjne
2. Wyłącznik�awaryjny�(EPO)
3. Port�szeregowy�USB
4. Port�szeregowy�RS232
5.  Złącze�do�podłączenia�dodatkowej�baterii�
wydłużającej�czas�pracy

6. Gniazda�wyjściowe�UPS�(2�segmenty)
7. Zabezpieczenie�linii�NPT�(RJ45)
8.  Gniazdo�dla�dodatkowych�kart�
komunikacyjnych

9. Gniazdo�wejściowe
10. Gniazdo�wyjściowe�UPS�pełnej�mocy

1. Wł./Wył.
2. Obciążenie�obecne
3. Poziom�obciążenia�(5�poziomów)
4. Alarm�ogólny
5. Awaria�baterii/wymiana�baterii
6. Przeciążenie
7. Pojemność�baterii
8.  Tryb�normalny/praca�z użyciem�baterii�
(miganie�kontrolki)

9. Automatyczna�regulacja�napięcia�włączona
10. Konfiguracja
11. Wyjścia�programowalne
12. Wartość�na�wejściu
13. Test�UPS-a�/�wyłącznik�alarmu�dźwiękowego
14. Przycisk�nawigacyjny
15. Zatwierdzanie

1700 VA 2200 VA
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Profesjonalny zasilacz UPS
 • �Przeznaczony�do�zastosowań�
profesjonalnych, zabezpiecza przed 
zanikami�napięcia�i przepięciami�dzięki�
technologii�Line�Interactive�z automatyczną�
regulacją�napięcia�(AVR).

Instalacja przystosowana 
do specyfiki środowiska 
sieciowego
 • �NeTYS�PR�typu�rack�zapewnia�wysoką�
gęstość�mocy�(1U�—�45�mm),�co�przekłada�
się�na�oszczędność�miejsca�w szafie�typu�
rack,�umożliwiając�montaż�innego�sprzętu.

 • �Może�być�z łatwością�zainstalowany�w 19‑�
i 23‑calowych�obudowach�typu�rack,�
w zależności�od�potrzeb�użytkownika.�Wraz�
z zasilaczem�UPS�dostarczane�są�szyny�
i elementy�montażowe.

Dopasowane złącza
 • �Łatwość�podłączania�odbiorów�przy�użyciu�
4�gniazd�IEC�320�(standard�IT).

Ochrona linii danych
 • �Poprzez�złącze�RJ45.

Komunikacja z komputerem
 • �Zaawansowane�złącza�RS232�lub�USB�
do�zarządzania�energią�i lokalnego�lub�
zdalnego�zamykania�aplikacji.

 • �Zaawansowane�funkcje�diagnostyczne�
oraz�zdalne�zarządzanie�przy�wykorzystaniu�
różnych�protokołów�i środowisk:�JBUS,�HID,�
SNMP,�TCP/IP.

NETYS PR 
Kompaktowe zabezpieczenie zasilania do szaf rack 
1000�i�1500�VA�—�Rack�1U

Rozwiązanie dla 

>  Sprzętu profesjonalnego 
i sprzętu IT

>  Serwerów i urządzeń sieciowych
>  Stacji projektowania 

CAD/graficznych stacji 
roboczych z monitorami 
i urządzeniami peryferyjnymi

>  Układów sterowania

Technologia

>  VI „line interactive”, z AVR, 
sinusoidalny przebieg napięcia
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Certyfikaty

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
Jednofazowe zasilacze UPS
1000 i 1500 VA — Rack 1U

N
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Wymiana�baterii�w czasie�pracy

 • �Baterie�można�wymieniać�w trakcie�pracy,�
bez�wyłączania�podłączonych�urządzeń.

 • �Baterię�można�wymieniać�z przodu�
urządzenia,�bez�konieczności�demontażu�
i odłączenia�zasilacza�UPS.

 • �System�kontroli�stanu�baterii�i wskaźnik�
wymiany�baterii.

Parametry techniczne

NETYS PR Rack 1U
Moc pozorna Sn 1000 VA 1500 VA
Moc czynna Pn 670 W 1000 W
Wejście/wyjście 1/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V (domyślnie), możliwość wyboru 220 V, 230 V, 240 V
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz, automatyczne wykrywanie

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Gniazda 4 gniazda IEC 320 (10 A)
Ochrona linii danych Tłumik przeciwzakłóceniowy linii NTP: RJ45 10 Base T

BATERIE
Typ bezobsługowe, szczelne baterie kwasowo-ołowiowe o projektowanej żywotności 3/5 lat
Czas podtrzymania(1) 12 minut

KOMUNIKACJA
Interfejsy RS232 — USB
Lokalne oprogramowanie komunikacyjne Local View

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 440 x 578 x 44,5 mm
Waga 21 kg 23 kg

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Certyfikaty CE, RCM (E2376)
(1) PC + 15-calowy monitor LCD.

Standardowe�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �LOCAL�VIEW:�idealne�rozwiązanie�do�
monitorowania�i wyłączania�aplikacji,�
działające�w systemach�operacyjnych�
Windows®,�Linux�i Mac�OS�X®.

 • HID:�Wbudowana�usługa�zarządzania�
zasilaczem�UPS�oparta�na�systemach�
Windows®�i Mac�OS�X®�—�interfejs�USB.

 • �MODBUS�RTU�(RS232).

Opcjonalne�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �NET�VISION:�profesjonalny�interfejs�
WWW/SNMP�do�monitorowania�zasilaczy�
UPS�i zarządzania�wyłączaniem�wielu�
systemów�operacyjnych.

Podłączenia

1.  Gniazdo dla dodatkowych kart 
komunikacyjnych

2. Zabezpieczenie�wejścia
3. Sieciowy�ochronnik�przepięciowy
4. Gniazda�wyjściowe�(IEC�320�10�A)
5. Przełączniki�DIP�
6. Port�szeregowy�RS232
7. Port�USB
8. Główne�gniazdo�wejściowe�(IEC�320)

N
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Panel sterowania

1. Przycisk�WŁ/WYŁ
2. Przycisk�testowy/resetowania�alarmu
3. Zasilanie włączone
4. Przeciążenie�
5. Praca z baterii
6. Serwis 
7. Segment�obciążenia�2 
8. Segment�obciążenia�1 

1

5
6
7

2
3
4

8

W�zestawie

 • �Uchwyt�montażowy�do�szafy�19”�typu�„rack”

1. Uchwyt�montażowy
2. Wkręty�wsporników�M3�x�6

 • �Szyny�z regulacją.

1. Tylny�wspornik�podtrzymujący
2. Szyny
3. Nakrętki�motylkowe�do�szyn
4.  Nakrętka�motylkowa�tylnego�wspornika�
podtrzymującego
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1
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1

Tył

Przód

4

Przód
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Profesjonalny zasilacz UPS
 • �Przeznaczony�do�zastosowań�
profesjonalnych, zabezpiecza przed 
zanikami�napięcia�i przepięciami�dzięki�
technologii�Line�Interactive�z automatyczną�
regulacją�napięcia�(AVR).

Instalacja przystosowana 
do specyfiki środowiska 
sieciowego
 • �NeTYS�PR�typu�rack�zapewnia�wysoką�
gęstość�mocy�(1U�—�45�mm),�co�przekłada�
się�na�oszczędność�miejsca�w szafie�typu�
rack,�umożliwiając�montaż�innego�sprzętu.

 • �Może�być�z łatwością�zainstalowany�w 19‑�
i 23‑calowych�obudowach�typu�rack,�
w zależności�od�potrzeb�użytkownika.�Wraz�
z zasilaczem�UPS�dostarczane�są�szyny�
i elementy�montażowe.

Dopasowane złącza
 • �Łatwość�podłączania�odbiorów�przy�użyciu�
4�gniazd�IEC�320�(standard�IT).

Ochrona linii danych
 • �Poprzez�złącze�RJ45.

Komunikacja z komputerem
 • �Zaawansowane�złącza�RS232�lub�USB�
do�zarządzania�energią�i lokalnego�lub�
zdalnego�zamykania�aplikacji.

 • �Zaawansowane�funkcje�diagnostyczne�
oraz�zdalne�zarządzanie�przy�wykorzystaniu�
różnych�protokołów�i środowisk:�JBUS,�HID,�
SNMP,�TCP/IP.

NETYS PR 
Kompaktowe zabezpieczenie zasilania do szaf rack 
1000�i�1500�VA�—�Rack�1U

Rozwiązanie dla 

>  Sprzętu profesjonalnego 
i sprzętu IT

>  Serwerów i urządzeń sieciowych
>  Stacji projektowania 

CAD/graficznych stacji 
roboczych z monitorami 
i urządzeniami peryferyjnymi

>  Układów sterowania

Technologia

>  VI „line interactive”, z AVR, 
sinusoidalny przebieg napięcia
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Certyfikaty

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
Jednofazowe zasilacze UPS
1000 i 1500 VA — Rack 1U
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Wymiana�baterii�w czasie�pracy

 • �Baterie�można�wymieniać�w trakcie�pracy,�
bez�wyłączania�podłączonych�urządzeń.

 • �Baterię�można�wymieniać�z przodu�
urządzenia,�bez�konieczności�demontażu�
i odłączenia�zasilacza�UPS.

 • �System�kontroli�stanu�baterii�i wskaźnik�
wymiany�baterii.

Parametry techniczne

NETYS PR Rack 1U
Moc pozorna Sn 1000 VA 1500 VA
Moc czynna Pn 670 W 1000 W
Wejście/wyjście 1/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V (domyślnie), możliwość wyboru 220 V, 230 V, 240 V
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz, automatyczne wykrywanie

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Gniazda 4 gniazda IEC 320 (10 A)
Ochrona linii danych Tłumik przeciwzakłóceniowy linii NTP: RJ45 10 Base T

BATERIE
Typ bezobsługowe, szczelne baterie kwasowo-ołowiowe o projektowanej żywotności 3/5 lat
Czas podtrzymania(1) 12 minut

KOMUNIKACJA
Interfejsy RS232 — USB
Lokalne oprogramowanie komunikacyjne Local View

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 440 x 578 x 44,5 mm
Waga 21 kg 23 kg

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Certyfikaty CE, RCM (E2376)
(1) PC + 15-calowy monitor LCD.

Standardowe�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �LOCAL�VIEW:�idealne�rozwiązanie�do�
monitorowania�i wyłączania�aplikacji,�
działające�w systemach�operacyjnych�
Windows®,�Linux�i Mac�OS�X®.

 • HID:�Wbudowana�usługa�zarządzania�
zasilaczem�UPS�oparta�na�systemach�
Windows®�i Mac�OS�X®�—�interfejs�USB.

 • �MODBUS�RTU�(RS232).

Opcjonalne�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �NET�VISION:�profesjonalny�interfejs�
WWW/SNMP�do�monitorowania�zasilaczy�
UPS�i zarządzania�wyłączaniem�wielu�
systemów�operacyjnych.

Podłączenia

1.  Gniazdo dla dodatkowych kart 
komunikacyjnych

2. Zabezpieczenie�wejścia
3. Sieciowy�ochronnik�przepięciowy
4. Gniazda�wyjściowe�(IEC�320�10�A)
5. Przełączniki�DIP�
6. Port�szeregowy�RS232
7. Port�USB
8. Główne�gniazdo�wejściowe�(IEC�320)

N
E
TY
S
�0
52
�A

Panel sterowania

1. Przycisk�WŁ/WYŁ
2. Przycisk�testowy/resetowania�alarmu
3. Zasilanie włączone
4. Przeciążenie�
5. Praca z baterii
6. Serwis 
7. Segment�obciążenia�2 
8. Segment�obciążenia�1 

1

5
6
7

2
3
4

8

W�zestawie

 • �Uchwyt�montażowy�do�szafy�19”�typu�„rack”

1. Uchwyt�montażowy
2. Wkręty�wsporników�M3�x�6

 • �Szyny�z regulacją.

1. Tylny�wspornik�podtrzymujący
2. Szyny
3. Nakrętki�motylkowe�do�szyn
4.  Nakrętka�motylkowa�tylnego�wspornika�
podtrzymującego

N
E
TY
S
�1
06
�A

1
2

N
E
TY
S
�1
07
�A

1

Tył

Przód

4

Przód

3
2

1

8

N
E
TY
S
�0
95
�A

2

4
3

5
6
7
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Wysoki poziom bezpieczeństwa 
i dostępności energii
 • Technologia podwójnej konwersji online i 
sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego 
pozwalają na całkowitą filtrację zakłóceń 
pochodzących z sieci lub wprowadzanych 
do sieci i zapewniają maksymalny poziom 
bezpieczeństwa odbiorów.

 • Ciągła regulacja napięcia i częstotliwości na 
wyjściu.

 • Szeroki zakres tolerancji napięcia 
wejściowego ogranicza liczbę przełączeń 
do trybu pracy na akumulatorze, wydłużając 
jego żywotność. 

Prosta instalacja
 • Nie jest wymagana konfiguracja przy 
pierwszym uruchomieniu.

 • Oszczędzający czas i miejsce tryb konwersji 
z pozycji wolnostojącej do szafy.

 • Złącza wejścia i wyjścia IEC (1100‑3300 VA) 
albo zaciskowe złącza wejścia i 
wyjścia z wbudowanym wyłącznikiem 
magnetotermicznym (5000‑11 000 VA).

 • Mała ilość zajmowanego miejsca (tryb 
wolnostojący).

 • Kompaktowa obudowa do montowania 
pod stelażem zapewniająca oszczędność 
cennego miejsca.

Łatwy w obsłudze
 • Wyraźny i przejrzysty wyświetlacz 
LCD; sygnały akustyczne (brzęczki) 
bezzwłocznie informujące o stanie 
zasilacza UPS, zrozumiałe nawet dla osób 
nieposiadających specjalistycznej wiedzy.

 • Szeroki zakres protokołów komunikacyjnych 
umożliwia integrację z siecią LAN lub 
systemami zarządzania (BMS).

 • Funkcja segmentacji obciążenia zapewnia 
ustalenie priorytetu odbiorników i 
zarządzanie sytuacjami krytycznymi.

 • Wyłącznik awaryjny (EPO).
 • Zaawansowany port RS232 do zarządzania 
zasilaniem oraz do miejscowego/zdalnego 
zamknięcia odbiorników.

Dostosowany do wymagań 
użytkownika
 •   Dodatkowe moduły baterii (EBM) pozwalają 
na spełnienie wszystkich wymogów w 
zakresie czasu podtrzymania, także po 
instalacji systemu.

 •   Opcja redundancji równoległej 1+1 
umożliwia maksymalizację dostępności 
zasilania aplikacji krytycznych, nawet przy 
awarii modułu (5000‑11 000 VA). 

NETYS RT
Kompletne zabezpieczenie do szaf rack lub wolnostojące
od 1100 do 11000 VA

Rozwiązanie dla 

>  Przełączniki
>  Pamięci masowe
>  Serwery i urządzenia sieciowe
>  Systemy komunikacji VoIP
>  Systemy struktur kablowych
>  Systemy sterowania
>  Systemy monitoringu wideo

Technologia

>  Technologia „podwójnej 
konwersji online” VFI
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Zalety

Certyfikaty

RoHS
COMPLIANT

NETYS RT 
Jednofazowe zasilacze UPS

od 1100 do 11000 VA

NETYS RT
Kompletne zabezpieczenie do szaf rack lub wolnostojące
od 1100 do 11000 VA

Parametry techniczne

NETYS RT 
Moc pozorna Sn 1100 VA 1700 VA 2200 VA 3300 VA 5000 VA 7000 VA 9000 VA 11000 VA
Moc czynna Pn 900 W 1350 W 1800 W 2700 W 4500 W 5400 W 7200 W 9000 W
Architektura podwójna konwersja online VFI z wejściowym PFC i automatycznym by-passem
Redundancja równoległa - - - - 1+1 1+1 1+1 1+1

WEJŚCIE
Napięcie 230 V (1-fazowe) 175÷280 V do 120 V przy obciążeniu 70% 230 V (1-fazowe) 181÷280 V do 100 V przy obciążeniu 50%
Częstotliwość 50/60 Hz +/-10% (wybierane automatycznie)
Współczynnik mocy/THDi >0,99 / <5%
Gniazdo wejściowe  IEC 320-C14 (10 A) IEC 320-C20 (16 A) zaciski

WYJŚCIE
Napięcie 230 V (1-fazowe), z możliwością wyboru 200/208/220/240 V — 50/60 Hz +/- 2% (+/- 0,05 Hz w trybie baterii)
Współczynnik mocy 0,9 przy 1000 VA 0,9 przy 1500 VA 0,9 przy 2000 VA 0,9 przy 3000 VA 0,9 przy 5000 VA 0,9 przy 6000 VA 0,9 przy 8000 VA 0,9 przy 10000 VA
Sprawność Do 93% w trybie online Do 92% w trybie online
Przeciążalność Do 105% w sposób ciągły; 125% przez 3 min; 150% przez 30 s Do 105% w sposób ciągły; 125% przez 5 min; 150% przez 30 s

Podłączenie wyjść 6 złączy IEC 320-C13 
(10 A) 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A) zaciski

BATERIA
Standardowa autonomia(1) 8 12 8 10 8 6 8 6
Napięcie 24 V DC 48 V DC 48 V DC 72 V DC 192 V DC 192 V DC 240 V DC 240 V DC
Czas ładowania < 3 h do 90% pojemności < 6 h do 90% pojemności

KOMUNIKACJA
Panel obsługowy Wyświetlacz LCD z ikonami graficznymi Wyświetlacz LCD z menu w 6 językach
Protokół MODBUS RS232 • • • • • • • •
USB, protokół HID • • • • - - - -
WEB/SNMP (złącze Ethernet RJ45) opcja opcja opcja opcja • • • •
Złącze COMM • • • • • • • •
Karta ze stykami 
bezpotencjałowymi opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja 

Wejście EPO (złącze RJ11) • • • • • • • •
Złącze równoległe - - - - • • • •

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Normy dot. bezpieczeństwa/
kompatybilności 
elektromagnetycznej

IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Certyfikaty(2) CE, RCM (E2376)
ŚRODOWISKO
Temperatura pracy od 0°C do +40°C (optymalne warunki żywotności baterii w zakresie temperatur od 15°C do 25°C)
Temperatura przechowywania od -15°C do +50°C (optymalne warunki żywotności baterii w zakresie temperatur od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 5-95%, bez kondensacji
Poziom hałasu (ISO 3746) < 45 dBA < 50 dBA < 55 dBA

WYMIARY I MASA
Standardowe rozmiary UPS 
(szer. x gł. x wys.) 89 x 333 x 440 mm 89 x 430 x 440 mm 89 x 430 x 440 mm 89 x 608 x 440 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

Rozmiary UPS szafie rack 2U 2U 2U 2U 2U+2U 2U+2U 3U+3U 3U+3U
Standardowa waga UPS 13 kg 18 kg 19 kg 30 kg 15,5+40 kg 16+40 kg 19,5+66 kg 20+66 kg
Wymiary modułu EBM  
(szer. x głęb. x wys.) 89 x 340 x 440 mm 89 x 438 x 440 mm 89 x 438 x 440 mm 89 x 610 x 440 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

Moduł EBM, RACK 2U 2U 2U 2U 2U 2U 3U 3U
Waga modułu EBM 16 kg 29 kg 29 kg 43 kg 40 kg 40 kg 66 kg 66 kg

(1) przy 75% mocy nominalnej (pf 0,7). (2) Zgodność z BIS dla modelu 5000 VA.

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 • Zintegrowane zabezpieczenie przed 
prądem zwrotnym.

 •  Złącze RJ11 do wyłącznika awaryjnego 
(EPO).

 •  Złącze do modułów baterii wydłużających 
czas pracy.

 •  Port umożliwiający pracę równoległą  
(5000‑11000 VA).

Opcjonalne wyposażenie 
elektryczne

 •  Moduł umożliwiający pracę równoległą 1+1 
(5000‑11000 VA).

 • Dodatkowe moduły baterii wydłużające czas pracy.
 •  Ręczny by‑pass bezprzerwowy  
(5000‑11000 VA).

 • Ręczny by‑pass typu hot‑swap  
(1100‑3300 VA).

 • Wiele przenośnych gniazd w standardzie 
niemieckim z kablem i wtykiem IEC 320‑C20.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  LOCAL VIEW: idealne rozwiązanie do 
monitorowania i wyłączania stacji roboczych, 
działające w systemach operacyjnych 
Windows®, Linux i Mac OS X®.

 •  HID: Wbudowana usługa zarządzania 
zasilaczem UPS oparta na systemach 

Windows® i Mac OS X® — interfejs USB 
(1100‑3300 VA).

 •  MODBUS RTU (RS232).
 •  RT‑VISION: profesjonalny interfejs WWW/
SNMP do monitorowania zasilaczy UPS i 
zarządzania wyłączaniem wielu systemów 
operacyjnych (5000‑11000 VA).

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 •  RT‑VISION: profesjonalny interfejs WWW/
SNMP do monitorowania zasilaczy UPS i 
zarządzania wyłączaniem wielu systemów 
operacyjnych (1100‑3300 VA).

 •  Interfejs styków bez potencjałowych.
 • Urządzenie monitorujące środowisko (EMD).
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Wysoki poziom bezpieczeństwa 
i dostępności energii
 • Technologia podwójnej konwersji online i 
sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego 
pozwalają na całkowitą filtrację zakłóceń 
pochodzących z sieci lub wprowadzanych 
do sieci i zapewniają maksymalny poziom 
bezpieczeństwa odbiorów.

 • Ciągła regulacja napięcia i częstotliwości na 
wyjściu.

 • Szeroki zakres tolerancji napięcia 
wejściowego ogranicza liczbę przełączeń 
do trybu pracy na akumulatorze, wydłużając 
jego żywotność. 

Prosta instalacja
 • Nie jest wymagana konfiguracja przy 
pierwszym uruchomieniu.

 • Oszczędzający czas i miejsce tryb konwersji 
z pozycji wolnostojącej do szafy.

 • Złącza wejścia i wyjścia IEC (1100‑3300 VA) 
albo zaciskowe złącza wejścia i 
wyjścia z wbudowanym wyłącznikiem 
magnetotermicznym (5000‑11 000 VA).

 • Mała ilość zajmowanego miejsca (tryb 
wolnostojący).

 • Kompaktowa obudowa do montowania 
pod stelażem zapewniająca oszczędność 
cennego miejsca.

Łatwy w obsłudze
 • Wyraźny i przejrzysty wyświetlacz 
LCD; sygnały akustyczne (brzęczki) 
bezzwłocznie informujące o stanie 
zasilacza UPS, zrozumiałe nawet dla osób 
nieposiadających specjalistycznej wiedzy.

 • Szeroki zakres protokołów komunikacyjnych 
umożliwia integrację z siecią LAN lub 
systemami zarządzania (BMS).

 • Funkcja segmentacji obciążenia zapewnia 
ustalenie priorytetu odbiorników i 
zarządzanie sytuacjami krytycznymi.

 • Wyłącznik awaryjny (EPO).
 • Zaawansowany port RS232 do zarządzania 
zasilaniem oraz do miejscowego/zdalnego 
zamknięcia odbiorników.

Dostosowany do wymagań 
użytkownika
 •   Dodatkowe moduły baterii (EBM) pozwalają 
na spełnienie wszystkich wymogów w 
zakresie czasu podtrzymania, także po 
instalacji systemu.

 •   Opcja redundancji równoległej 1+1 
umożliwia maksymalizację dostępności 
zasilania aplikacji krytycznych, nawet przy 
awarii modułu (5000‑11 000 VA). 

NETYS RT
Kompletne zabezpieczenie do szaf rack lub wolnostojące
od 1100 do 11000 VA

Rozwiązanie dla 

>  Przełączniki
>  Pamięci masowe
>  Serwery i urządzenia sieciowe
>  Systemy komunikacji VoIP
>  Systemy struktur kablowych
>  Systemy sterowania
>  Systemy monitoringu wideo

Technologia

>  Technologia „podwójnej 
konwersji online” VFI
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COMPLIANT

NETYS RT 
Jednofazowe zasilacze UPS

od 1100 do 11000 VA

NETYS RT
Kompletne zabezpieczenie do szaf rack lub wolnostojące
od 1100 do 11000 VA

Parametry techniczne

NETYS RT 
Moc pozorna Sn 1100 VA 1700 VA 2200 VA 3300 VA 5000 VA 7000 VA 9000 VA 11000 VA
Moc czynna Pn 900 W 1350 W 1800 W 2700 W 4500 W 5400 W 7200 W 9000 W
Architektura podwójna konwersja online VFI z wejściowym PFC i automatycznym by-passem
Redundancja równoległa - - - - 1+1 1+1 1+1 1+1

WEJŚCIE
Napięcie 230 V (1-fazowe) 175÷280 V do 120 V przy obciążeniu 70% 230 V (1-fazowe) 181÷280 V do 100 V przy obciążeniu 50%
Częstotliwość 50/60 Hz +/-10% (wybierane automatycznie)
Współczynnik mocy/THDi >0,99 / <5%
Gniazdo wejściowe  IEC 320-C14 (10 A) IEC 320-C20 (16 A) zaciski

WYJŚCIE
Napięcie 230 V (1-fazowe), z możliwością wyboru 200/208/220/240 V — 50/60 Hz +/- 2% (+/- 0,05 Hz w trybie baterii)
Współczynnik mocy 0,9 przy 1000 VA 0,9 przy 1500 VA 0,9 przy 2000 VA 0,9 przy 3000 VA 0,9 przy 5000 VA 0,9 przy 6000 VA 0,9 przy 8000 VA 0,9 przy 10000 VA
Sprawność Do 93% w trybie online Do 92% w trybie online
Przeciążalność Do 105% w sposób ciągły; 125% przez 3 min; 150% przez 30 s Do 105% w sposób ciągły; 125% przez 5 min; 150% przez 30 s

Podłączenie wyjść 6 złączy IEC 320-C13 
(10 A) 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A) zaciski

BATERIA
Standardowa autonomia(1) 8 12 8 10 8 6 8 6
Napięcie 24 V DC 48 V DC 48 V DC 72 V DC 192 V DC 192 V DC 240 V DC 240 V DC
Czas ładowania < 3 h do 90% pojemności < 6 h do 90% pojemności

KOMUNIKACJA
Panel obsługowy Wyświetlacz LCD z ikonami graficznymi Wyświetlacz LCD z menu w 6 językach
Protokół MODBUS RS232 • • • • • • • •
USB, protokół HID • • • • - - - -
WEB/SNMP (złącze Ethernet RJ45) opcja opcja opcja opcja • • • •
Złącze COMM • • • • • • • •
Karta ze stykami 
bezpotencjałowymi opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja 

Wejście EPO (złącze RJ11) • • • • • • • •
Złącze równoległe - - - - • • • •

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Normy dot. bezpieczeństwa/
kompatybilności 
elektromagnetycznej

IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Certyfikaty(2) CE, RCM (E2376)
ŚRODOWISKO
Temperatura pracy od 0°C do +40°C (optymalne warunki żywotności baterii w zakresie temperatur od 15°C do 25°C)
Temperatura przechowywania od -15°C do +50°C (optymalne warunki żywotności baterii w zakresie temperatur od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 5-95%, bez kondensacji
Poziom hałasu (ISO 3746) < 45 dBA < 50 dBA < 55 dBA

WYMIARY I MASA
Standardowe rozmiary UPS 
(szer. x gł. x wys.) 89 x 333 x 440 mm 89 x 430 x 440 mm 89 x 430 x 440 mm 89 x 608 x 440 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

Rozmiary UPS szafie rack 2U 2U 2U 2U 2U+2U 2U+2U 3U+3U 3U+3U
Standardowa waga UPS 13 kg 18 kg 19 kg 30 kg 15,5+40 kg 16+40 kg 19,5+66 kg 20+66 kg
Wymiary modułu EBM  
(szer. x głęb. x wys.) 89 x 340 x 440 mm 89 x 438 x 440 mm 89 x 438 x 440 mm 89 x 610 x 440 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

Moduł EBM, RACK 2U 2U 2U 2U 2U 2U 3U 3U
Waga modułu EBM 16 kg 29 kg 29 kg 43 kg 40 kg 40 kg 66 kg 66 kg

(1) przy 75% mocy nominalnej (pf 0,7). (2) Zgodność z BIS dla modelu 5000 VA.

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 • Zintegrowane zabezpieczenie przed 
prądem zwrotnym.

 •  Złącze RJ11 do wyłącznika awaryjnego 
(EPO).

 •  Złącze do modułów baterii wydłużających 
czas pracy.

 •  Port umożliwiający pracę równoległą  
(5000‑11000 VA).

Opcjonalne wyposażenie 
elektryczne

 •  Moduł umożliwiający pracę równoległą 1+1 
(5000‑11000 VA).

 • Dodatkowe moduły baterii wydłużające czas pracy.
 •  Ręczny by‑pass bezprzerwowy  
(5000‑11000 VA).

 • Ręczny by‑pass typu hot‑swap  
(1100‑3300 VA).

 • Wiele przenośnych gniazd w standardzie 
niemieckim z kablem i wtykiem IEC 320‑C20.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  LOCAL VIEW: idealne rozwiązanie do 
monitorowania i wyłączania stacji roboczych, 
działające w systemach operacyjnych 
Windows®, Linux i Mac OS X®.

 •  HID: Wbudowana usługa zarządzania 
zasilaczem UPS oparta na systemach 

Windows® i Mac OS X® — interfejs USB 
(1100‑3300 VA).

 •  MODBUS RTU (RS232).
 •  RT‑VISION: profesjonalny interfejs WWW/
SNMP do monitorowania zasilaczy UPS i 
zarządzania wyłączaniem wielu systemów 
operacyjnych (5000‑11000 VA).

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 •  RT‑VISION: profesjonalny interfejs WWW/
SNMP do monitorowania zasilaczy UPS i 
zarządzania wyłączaniem wielu systemów 
operacyjnych (1100‑3300 VA).

 •  Interfejs styków bez potencjałowych.
 • Urządzenie monitorujące środowisko (EMD).
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NETYS RT 
Jednofazowe zasilacze UPS
od 1100 do 11000 VA

Podłączenia

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

1. Gniazdo wejściowe (IEC 320)
2. Wentylator
3. Gniazdo wyjściowe (pełna moc)
4. Wejście wyłącznika awaryjnego (EPO)
5.  Złącze RS232 (do obsługi protokołu MODBUS)
6. Port USB
7. Zabezpieczenie wejścia
8. Gniazda wyjściowe (IEC 320 — 10 A)

9. Złącze dodatkowych modułów baterii
10.  Gniazdo dla dodatkowych kart 

komunikacyjnych
11. Złącze dodatkowych modułów baterii
12. Zaciski wyjściowe
13. Wejście zmiany strefy pomiaru energii
14. Przełącznik wejściowy
15.  Złącze Ethernet LAN RJ45
16.  Złącze równoległe
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1100 VA

9000 VA — 11000 VA + bateria5000 VA — 7000 VA + bateria

Wiele przenośnych gniazd 
w standardzie niemieckim

Ręczny by‑pass bezprzerwowy
 (5000‑11000 VA)

Ręczny by‑pass typu hot‑swap 
(1100‑3300 VA)
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Konwersja z obudowy tower 
do rack

1700 VA — 2200 VA — 3300 VA
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NETYS RT 
Jednofazowe zasilacze UPS

od 1100 do 11000 VA

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
UPS EBM Czas podtrzymania (w minutach)

NRT-5000K Standardowy

NRT-5000K 1 x NRT-B7000

NRT-5000K 2 x NRT-B7000

NRT-7000K Standardowy

NRT-7000K 1 x NRT-B7000

NRT-7000K 2 x NRT-B7000

NRT-9000K Standardowy

NRT-9000K 1 x NRT-B11000

NRT-9000K 2 x NRT-B11000

NRT-11000K Standardowy

NRT-11000K 1 x NRT-B11000

NRT-11000K 2 x NRT-B11000

50% mocy nominalnej (PF 0,7) 75% mocy nominalnej (PF 0,7) 100% mocy nominalnej (PF 0,7)   

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

NRT2-U1100

NRT2-U1100 1 x NRT-B1100

NRT2-U1100 2 x NRT-B1100

NRT2-U1700

NRT2-U1700 1 x NRT-B2200

NRT2-U1700 2 x NRT-B2200

NRT2-U2200

NRT2-U2200 1 x NRT-B2200

NRT2-U2200 2 x NRT-B2200

NRT2-U3300

NRT2-U3300 1 x NRT-B3000

NRT2 -U3300 2 x NRT-B3000

UPS EBM
Czas podtrzymania (w minutach)

Wewnętrzna

Wewnętrzna

Wewnętrzna

Wewnętrzna

50% mocy nominalnej (PF 0,7) 75% mocy nominalnej (PF 0,7) 100% mocy nominalnej (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 — dodatkowe moduły baterii

NETYS RT 5000‑11000 VA — dodatkowe moduły baterii
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Panel sterowania

1. Żółta dioda LED świeci. Praca w trybie by‑pass
2.  Zielona dioda LED świeci. Brak zakłóceń 

w zasilaniu
3. Wyłącznik
4.  Zielona dioda LED świeci. Praca bez zakłóceń 

(falownik pracuje)
5.  Przycisk WŁ./Test i przycisk kasowania alarmu 

dźwiękowego
6.  Przycisk nawigacyjny
7.  Alfanumeryczny wyświetlacz LCD
8. Zielona dioda LED świeci. Stan obciążeń
9. Stan obciążenia
10. Programowanie
11. Wyjścia programowalne
12. Stan baterii
13. Poziom obciążenia (5 poziomów)
14. Wył. alarmu akustycznego
15. Obciążenie obecne
16. Awaria baterii/wymiana baterii
17. Alarm ogólny
18. Przeciążenie
19. Wartość na wejściu
20.  Tryb normalny/praca z użyciem baterii 

(miganie kontrolki)
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Obciążenie

Obciążenie

Nieprzerwane zasilanie dzięki 
pracy równoległej redundantnej

W celu zapewnienia najwyższego poziomu 
dostępności i nieprzerwanego zasilania 
w newralgicznych zastosowaniach zasilacze 
UPS serii NeTYS RT o mocy powyżej 3,3 kVA 
można skonfigurować na redundancję 1:1.
Działanie w redundancji (1+1) oznacza, że 
system zawiera jeden dodatkowy moduł UPS, 
niezbędny do ochrony odbiorów; w przypadku 
awarii zapewnia on wystarczającą moc zasilania 
dla odbiorów, zachowując pełną ochronę online.
Technologia pracy równoległej bazuje na 
zasadzie współdzielenia obciążenia, przy czym 
obie jednostki są stale włączone.
Przy konfiguracji redundantnej całkowity poziom 
dostępności zasilania jest wyższy niż ma to 
miejsce w konwencjonalnych układach 
z pojedynczym zasilaczem UPS.
Konfiguracja redundantna 1+1 nie wymaga 
stosowania dodatkowych obwodów i w związku 
z czym można skonfigurować ją później. 
Zastosowanie specjalnego modułu do systemu 
równoległego / by‑passu, ułatwia tworzenie 
architektur redundantnych oraz późniejszą 
konserwację systemu.
Kolejnym usprawnieniem jest możliwość wyboru 
pracy na oddzielnej lub współdzielonej baterii, 
co ma ogromne znaczenie w zastosowaniach 
wymagających długiego czasu podtrzymania.
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5000 VA — 7000 VA — 9000 VA — 11000 VA1100 VA — 1700 VA — 2200 VA — 3300 VA
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NETYS RT 
Jednofazowe zasilacze UPS
od 1100 do 11000 VA

Podłączenia

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

1. Gniazdo wejściowe (IEC 320)
2. Wentylator
3. Gniazdo wyjściowe (pełna moc)
4. Wejście wyłącznika awaryjnego (EPO)
5.  Złącze RS232 (do obsługi protokołu MODBUS)
6. Port USB
7. Zabezpieczenie wejścia
8. Gniazda wyjściowe (IEC 320 — 10 A)

9. Złącze dodatkowych modułów baterii
10.  Gniazdo dla dodatkowych kart 

komunikacyjnych
11. Złącze dodatkowych modułów baterii
12. Zaciski wyjściowe
13. Wejście zmiany strefy pomiaru energii
14. Przełącznik wejściowy
15.  Złącze Ethernet LAN RJ45
16.  Złącze równoległe
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1100 VA

9000 VA — 11000 VA + bateria5000 VA — 7000 VA + bateria

Wiele przenośnych gniazd 
w standardzie niemieckim

Ręczny by‑pass bezprzerwowy
 (5000‑11000 VA)

Ręczny by‑pass typu hot‑swap 
(1100‑3300 VA)
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Konwersja z obudowy tower 
do rack

1700 VA — 2200 VA — 3300 VA
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NETYS RT 
Jednofazowe zasilacze UPS

od 1100 do 11000 VA

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
UPS EBM Czas podtrzymania (w minutach)

NRT-5000K Standardowy

NRT-5000K 1 x NRT-B7000

NRT-5000K 2 x NRT-B7000

NRT-7000K Standardowy

NRT-7000K 1 x NRT-B7000

NRT-7000K 2 x NRT-B7000

NRT-9000K Standardowy

NRT-9000K 1 x NRT-B11000

NRT-9000K 2 x NRT-B11000

NRT-11000K Standardowy

NRT-11000K 1 x NRT-B11000

NRT-11000K 2 x NRT-B11000

50% mocy nominalnej (PF 0,7) 75% mocy nominalnej (PF 0,7) 100% mocy nominalnej (PF 0,7)   

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

NRT2-U1100

NRT2-U1100 1 x NRT-B1100

NRT2-U1100 2 x NRT-B1100

NRT2-U1700

NRT2-U1700 1 x NRT-B2200

NRT2-U1700 2 x NRT-B2200

NRT2-U2200

NRT2-U2200 1 x NRT-B2200

NRT2-U2200 2 x NRT-B2200

NRT2-U3300

NRT2-U3300 1 x NRT-B3000

NRT2 -U3300 2 x NRT-B3000

UPS EBM
Czas podtrzymania (w minutach)

Wewnętrzna

Wewnętrzna

Wewnętrzna

Wewnętrzna

50% mocy nominalnej (PF 0,7) 75% mocy nominalnej (PF 0,7) 100% mocy nominalnej (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 — dodatkowe moduły baterii

NETYS RT 5000‑11000 VA — dodatkowe moduły baterii
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Panel sterowania

1. Żółta dioda LED świeci. Praca w trybie by‑pass
2.  Zielona dioda LED świeci. Brak zakłóceń 

w zasilaniu
3. Wyłącznik
4.  Zielona dioda LED świeci. Praca bez zakłóceń 

(falownik pracuje)
5.  Przycisk WŁ./Test i przycisk kasowania alarmu 

dźwiękowego
6.  Przycisk nawigacyjny
7.  Alfanumeryczny wyświetlacz LCD
8. Zielona dioda LED świeci. Stan obciążeń
9. Stan obciążenia
10. Programowanie
11. Wyjścia programowalne
12. Stan baterii
13. Poziom obciążenia (5 poziomów)
14. Wył. alarmu akustycznego
15. Obciążenie obecne
16. Awaria baterii/wymiana baterii
17. Alarm ogólny
18. Przeciążenie
19. Wartość na wejściu
20.  Tryb normalny/praca z użyciem baterii 

(miganie kontrolki)
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Obciążenie

Obciążenie

Nieprzerwane zasilanie dzięki 
pracy równoległej redundantnej

W celu zapewnienia najwyższego poziomu 
dostępności i nieprzerwanego zasilania 
w newralgicznych zastosowaniach zasilacze 
UPS serii NeTYS RT o mocy powyżej 3,3 kVA 
można skonfigurować na redundancję 1:1.
Działanie w redundancji (1+1) oznacza, że 
system zawiera jeden dodatkowy moduł UPS, 
niezbędny do ochrony odbiorów; w przypadku 
awarii zapewnia on wystarczającą moc zasilania 
dla odbiorów, zachowując pełną ochronę online.
Technologia pracy równoległej bazuje na 
zasadzie współdzielenia obciążenia, przy czym 
obie jednostki są stale włączone.
Przy konfiguracji redundantnej całkowity poziom 
dostępności zasilania jest wyższy niż ma to 
miejsce w konwencjonalnych układach 
z pojedynczym zasilaczem UPS.
Konfiguracja redundantna 1+1 nie wymaga 
stosowania dodatkowych obwodów i w związku 
z czym można skonfigurować ją później. 
Zastosowanie specjalnego modułu do systemu 
równoległego / by‑passu, ułatwia tworzenie 
architektur redundantnych oraz późniejszą 
konserwację systemu.
Kolejnym usprawnieniem jest możliwość wyboru 
pracy na oddzielnej lub współdzielonej baterii, 
co ma ogromne znaczenie w zastosowaniach 
wymagających długiego czasu podtrzymania.
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5000 VA — 7000 VA — 9000 VA — 11000 VA1100 VA — 1700 VA — 2200 VA — 3300 VA
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Wysoki poziom bezpieczeństwa 
i dostępności energii
 • Sprawdzona technologia podwójnej 
konwersji on-line (VFI) zapewnia wysoką 
dostępność zasilania i całkowitą ochronę 
obciążenia.

 • Gwarantowane napięcie wyjściowe 
i regulacja częstotliwości pozwalają 
wykorzystywać zasilacze ITYS w różnych 
zastosowaniach i warunkach roboczych 
oraz we współpracy z agregatami 
prądotwórczymi.

 • Automatyczny bypass zapewnia zasilanie 
w razie przeciążeń i awarii.

Wytrzymałość i uniwersalność
 • Kompaktowy system UPS w wersji „tower” 
pozwala zaoszczędzić miejsce.

 • Łatwe pierwsze uruchomienie.
 • Łatwe podłączanie za pomocą gniazd 
IEC 320 lub zacisków.

 • Szeroka tolerancja napięcia wejściowego 
ograniczająca potrzebę przełączanie na tryb 
bateryjny, co pozwala wydłużyć żywotność 
baterii.

 • By-pass ręczny pozwalajacy na łatwe 
serwisowanie.

Szeroki zakres konfiguracji baterii
 • Dostępna dla wszystkich modeli systemu 
ITYS elastyczność zarządzania baterią 
zapewnia ciągłość zasilania w przypadku 
przerw w dostawach sieciowych.

 • Dodatkowe moduły baterii zapewniają różne 
długości czasu podtrzymania, w zależności 
od obciążenia.

 • Dodatkowe moduły baterii zapewniają 
nieograniczone rozszerzenie autonomii 
zasilanego urządzenia, nawet po jego 
instalacji.

 • Wydajne ładowarki baterii gwarantują 
stałe i bezawaryjne działanie systemu 
z wykorzystaniem zewnętrznych 
baterii, zapewniając ciągłość zasilania 
w przypadkach długich przerw w dopływie 
prądu.

ITYS
Niezawodne i wszechstronne zabezpieczenie zasilania
o mocy od 1 do 10 kVA

Technologia

>  Technologia podwójnej 
konwersji online VFI

Konfiguracje autonomiczne 
(1/1 modele)

>  Autonomia elastyczna

>  Autonomia rozszerzalna

> Autonomia wydłużona 

Zasilacze UPS 
z bateriami 

wewnętrznymi 
(model standardowy) 

Dodatkowe moduły 
baterii z 1 lub 
2 łańcuchami

Dodatkowe moduły baterii N+1 
za pomocą 1 lub 2 łańcuchów

UPS bez wewnętrznych 
baterii i z wydajną 
ładowarką baterii

Zewnętrzna szafa 
bateryjna

+

+

+

Rozwiązanie dla 

>  Profesjonalnych stacji roboczych
>  Sieci serwerów i sieci firmowych
>  Systemów magazynowania 

danych
>  Systemów automatyki prze-

mysłowej
>  Systemów bezpieczeństwa
>  Systemów telekomunikacyjnych

Certyfikaty

RoHS
COMPLIANT

+

UPS bez 
wewnętrznych 

baterii i z wydajną 
ładowarką baterii
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ITYS 
Jednofazowe zasilacze UPS

o mocy od 1 do 10 kVA

Parametry techniczne Zaawansowany system komunikacji

Rozwiązania do zarządzania 
sieciami lokalnymi i IP

Podłączenia

(1) Przy 75% obciążenia znamionowego (modele z bateriami wewnętrznymi) PF 0,7.
(2) Modele z bateriami wewnętrznymi. (3) Modele bez baterii.

 •  Szeroki zakres dostępnych opcjonalnie 
protokołów komunikacyjnych (w tym 
JBUS,TCP/IP i SNMP) umożliwia integrację 
z siecią LAN lub budynkowymi systemami 
zarządzania (BMS).

 •  Zaawansowana łączność w standardzie 
RS232 do celów zarządzania dostarczaniem 
energii i lokalnego/zdalnego wyłączania 
aplikacji z użyciem systemów Windows®, 
Linux lub Mac OS X®.

 •   Port USB do obsługi za pośrednictwem 
systemów Windows® i Mac OS X®.

 • Przejrzysty i czytelny interfejs LCD 
do łatwego monitorowania pracy 
zasilacza UPS, czytelny nawet dla mniej 
zaawansowanych użytkowników.

 •  LOCAL VIEW: doskonałe oprogramowanie 
do monitorowania zasilaczy UPS 
i wyłączania systemów operacyjnych 
Windows®, Linux i MAC OS X® 
(standardowo we wszystkich modelach).

 •  NET VISION: profesjonalny adapter sieciowy 
do zdalnego monitorowania i sterowania 
zasilaczami UPS (opcjonalnie we wszystkich 
modelach).

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

IT
Y

S
 0

60
 B

IT
Y

S
 0

59
 A

1. Port szeregowy USB
2. Port szeregowy RS232
3. Wyłącznik awaryjny (EPO)
4.  Złącze ze stykami bezpotencjałowymi (DB9)
5.  Gniazdo dla dodatkowych kart 

komunikacyjnych(1)

6. Ręczny by-pass
7.  Zabezpieczenie wejściowe (wyłącznik termiczny)
8. Oprawa bezpiecznika baterii
9. Kółko samonastawne z blokadą
10.  Panel zacisków wejściowych, wyjściowych i 

baterii zewnętrznej

11.  Podłączenie dodatkowych modułów baterii
12. Gniazda wyjściowe (IEC 320)
13. Zabezpieczenie wejścia
14. Gniazdo wejściowe (IEC 320)
15. Zaciski wyjściowe
(1)  Złącze ze stykami bezpotencjałowymi lub adapter sieciowy 

WEB / SNMP.

ITYS 1 kVA ITYS 2 kVA ITYS 6 - 10 kVAITYS 3 kVA
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ITYS 10 kVA  - X/1
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ITYS — zasilacze UPS
Moc pozorna Sn 1000 VA 2000 VA 3000 VA 6000 VA 10000 VA 10000 VA
Moc czynna Pn 800 W 1600 W 2400 W 5400 W 9000 W 9000 W
Wejście/wyjście 1 / 1 1/1 lub 3/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V (110÷300 V) 230 V (176÷276 V) 400 V (3/1), 230 V (1/1)
Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz ± 10 %
Współczynnik mocy 0.98 0.99

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 208 / 220 / 230 / 240 V (± 2 %) 208 / 220 / 230 / 240 V (± 1 %)
Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz)

Przeciążenie Do 150% przez 10 sekund Do 150% przez 1 minutę Do 150% przez 
10 sekund

Współczynnik szczytu 3:1

Podłączenia 3 x IEC 
320 (C13)

6 x IEC 
320 (C13)

4 x IEC 320 
(C13)+ zaciski zaciski

BATERIE
Typ bezobsługowe, szczelne baterie kwasowo-ołowiowe, projektowany okres eksploatacji 3/5 lat
Napięcie 36 V DC 96 V DC 240 V DC 288 V DC
Czas podtrzymania(1)(2) 10 min 17 min 9 min 13 min 9 min 9 min
Ładowarka baterii(3) 8 A 4 A -

KOMUNIKACJA

Interfejsy RS232 - USB RS232 — USB — styki 
bezpotencjałowe RS232 - USB

Adapter sieci Ethernet NET VISION (TCP / IP i SNMP) — karta opcjonalna
Lokalne oprogramowanie komunikacyjne Local View

SPRAWNOŚĆ
Tryb online do 92% do 94%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0°C do +40°C (w celu zapewnienia optymalnego okresu eksploatacji baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna < 95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez zmiany parametrów
Poziom hałasu w odległości 1 m < 50 dBA < 55 dBA

OBUDOWA UPS

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 145 x 400 x 
220 mm 192 x 460 x 347 260 x 550 x 708 350 x 650 x 890

Masa (model z bateriami wewnętrznymi) 13 kg 31 kg 80 kg 84 kg 115 kg
Waga (modele bez baterii wewnętrznych) 7 kg 13 kg 25.5 kg 29.5 kg -
Stopień ochrony IP20

STANDARDY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Certyfikaty CE, RCM (E2376)
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Wysoki poziom bezpieczeństwa 
i dostępności energii
 • Sprawdzona technologia podwójnej 
konwersji on-line (VFI) zapewnia wysoką 
dostępność zasilania i całkowitą ochronę 
obciążenia.

 • Gwarantowane napięcie wyjściowe 
i regulacja częstotliwości pozwalają 
wykorzystywać zasilacze ITYS w różnych 
zastosowaniach i warunkach roboczych 
oraz we współpracy z agregatami 
prądotwórczymi.

 • Automatyczny bypass zapewnia zasilanie 
w razie przeciążeń i awarii.

Wytrzymałość i uniwersalność
 • Kompaktowy system UPS w wersji „tower” 
pozwala zaoszczędzić miejsce.

 • Łatwe pierwsze uruchomienie.
 • Łatwe podłączanie za pomocą gniazd 
IEC 320 lub zacisków.

 • Szeroka tolerancja napięcia wejściowego 
ograniczająca potrzebę przełączanie na tryb 
bateryjny, co pozwala wydłużyć żywotność 
baterii.

 • By-pass ręczny pozwalajacy na łatwe 
serwisowanie.

Szeroki zakres konfiguracji baterii
 • Dostępna dla wszystkich modeli systemu 
ITYS elastyczność zarządzania baterią 
zapewnia ciągłość zasilania w przypadku 
przerw w dostawach sieciowych.

 • Dodatkowe moduły baterii zapewniają różne 
długości czasu podtrzymania, w zależności 
od obciążenia.

 • Dodatkowe moduły baterii zapewniają 
nieograniczone rozszerzenie autonomii 
zasilanego urządzenia, nawet po jego 
instalacji.

 • Wydajne ładowarki baterii gwarantują 
stałe i bezawaryjne działanie systemu 
z wykorzystaniem zewnętrznych 
baterii, zapewniając ciągłość zasilania 
w przypadkach długich przerw w dopływie 
prądu.

ITYS
Niezawodne i wszechstronne zabezpieczenie zasilania
o mocy od 1 do 10 kVA

Technologia

>  Technologia podwójnej 
konwersji online VFI

Konfiguracje autonomiczne 
(1/1 modele)

>  Autonomia elastyczna

>  Autonomia rozszerzalna

> Autonomia wydłużona 

Zasilacze UPS 
z bateriami 

wewnętrznymi 
(model standardowy) 

Dodatkowe moduły 
baterii z 1 lub 
2 łańcuchami

Dodatkowe moduły baterii N+1 
za pomocą 1 lub 2 łańcuchów

UPS bez wewnętrznych 
baterii i z wydajną 
ładowarką baterii

Zewnętrzna szafa 
bateryjna

+

+

+

Rozwiązanie dla 

>  Profesjonalnych stacji roboczych
>  Sieci serwerów i sieci firmowych
>  Systemów magazynowania 

danych
>  Systemów automatyki prze-

mysłowej
>  Systemów bezpieczeństwa
>  Systemów telekomunikacyjnych

Certyfikaty

RoHS
COMPLIANT

+

UPS bez 
wewnętrznych 

baterii i z wydajną 
ładowarką baterii
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ITYS 
Jednofazowe zasilacze UPS

o mocy od 1 do 10 kVA

Parametry techniczne Zaawansowany system komunikacji

Rozwiązania do zarządzania 
sieciami lokalnymi i IP

Podłączenia

(1) Przy 75% obciążenia znamionowego (modele z bateriami wewnętrznymi) PF 0,7.
(2) Modele z bateriami wewnętrznymi. (3) Modele bez baterii.

 •  Szeroki zakres dostępnych opcjonalnie 
protokołów komunikacyjnych (w tym 
JBUS,TCP/IP i SNMP) umożliwia integrację 
z siecią LAN lub budynkowymi systemami 
zarządzania (BMS).

 •  Zaawansowana łączność w standardzie 
RS232 do celów zarządzania dostarczaniem 
energii i lokalnego/zdalnego wyłączania 
aplikacji z użyciem systemów Windows®, 
Linux lub Mac OS X®.

 •   Port USB do obsługi za pośrednictwem 
systemów Windows® i Mac OS X®.

 • Przejrzysty i czytelny interfejs LCD 
do łatwego monitorowania pracy 
zasilacza UPS, czytelny nawet dla mniej 
zaawansowanych użytkowników.

 •  LOCAL VIEW: doskonałe oprogramowanie 
do monitorowania zasilaczy UPS 
i wyłączania systemów operacyjnych 
Windows®, Linux i MAC OS X® 
(standardowo we wszystkich modelach).

 •  NET VISION: profesjonalny adapter sieciowy 
do zdalnego monitorowania i sterowania 
zasilaczami UPS (opcjonalnie we wszystkich 
modelach).

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

IT
Y

S
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Y
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1. Port szeregowy USB
2. Port szeregowy RS232
3. Wyłącznik awaryjny (EPO)
4.  Złącze ze stykami bezpotencjałowymi (DB9)
5.  Gniazdo dla dodatkowych kart 

komunikacyjnych(1)

6. Ręczny by-pass
7.  Zabezpieczenie wejściowe (wyłącznik termiczny)
8. Oprawa bezpiecznika baterii
9. Kółko samonastawne z blokadą
10.  Panel zacisków wejściowych, wyjściowych i 

baterii zewnętrznej

11.  Podłączenie dodatkowych modułów baterii
12. Gniazda wyjściowe (IEC 320)
13. Zabezpieczenie wejścia
14. Gniazdo wejściowe (IEC 320)
15. Zaciski wyjściowe
(1)  Złącze ze stykami bezpotencjałowymi lub adapter sieciowy 

WEB / SNMP.

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

3
2
1

13
14

5

11

12

IT
Y

S
 0

52
 A

11
5
3
2
1

13
14

12

IT
Y

S
 0

53
 A

11
5
3
2
1

13
14

12

15

IT
Y

S
 0

54
 A

7

4
5

6

3
2
1

8

9
10

IT
Y

S
 0

55
 A

ITYS 10 kVA  - X/1
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ITYS — zasilacze UPS
Moc pozorna Sn 1000 VA 2000 VA 3000 VA 6000 VA 10000 VA 10000 VA
Moc czynna Pn 800 W 1600 W 2400 W 5400 W 9000 W 9000 W
Wejście/wyjście 1 / 1 1/1 lub 3/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V (110÷300 V) 230 V (176÷276 V) 400 V (3/1), 230 V (1/1)
Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz ± 10 %
Współczynnik mocy 0.98 0.99

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 208 / 220 / 230 / 240 V (± 2 %) 208 / 220 / 230 / 240 V (± 1 %)
Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz)

Przeciążenie Do 150% przez 10 sekund Do 150% przez 1 minutę Do 150% przez 
10 sekund

Współczynnik szczytu 3:1

Podłączenia 3 x IEC 
320 (C13)

6 x IEC 
320 (C13)

4 x IEC 320 
(C13)+ zaciski zaciski

BATERIE
Typ bezobsługowe, szczelne baterie kwasowo-ołowiowe, projektowany okres eksploatacji 3/5 lat
Napięcie 36 V DC 96 V DC 240 V DC 288 V DC
Czas podtrzymania(1)(2) 10 min 17 min 9 min 13 min 9 min 9 min
Ładowarka baterii(3) 8 A 4 A -

KOMUNIKACJA

Interfejsy RS232 - USB RS232 — USB — styki 
bezpotencjałowe RS232 - USB

Adapter sieci Ethernet NET VISION (TCP / IP i SNMP) — karta opcjonalna
Lokalne oprogramowanie komunikacyjne Local View

SPRAWNOŚĆ
Tryb online do 92% do 94%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0°C do +40°C (w celu zapewnienia optymalnego okresu eksploatacji baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna < 95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez zmiany parametrów
Poziom hałasu w odległości 1 m < 50 dBA < 55 dBA

OBUDOWA UPS

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 145 x 400 x 
220 mm 192 x 460 x 347 260 x 550 x 708 350 x 650 x 890

Masa (model z bateriami wewnętrznymi) 13 kg 31 kg 80 kg 84 kg 115 kg
Waga (modele bez baterii wewnętrznych) 7 kg 13 kg 25.5 kg 29.5 kg -
Stopień ochrony IP20

STANDARDY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Certyfikaty CE, RCM (E2376)
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Opis serii produktów i funkcje
Stopniowa rozbudowa
 • �Zasilacze�serii�MODULYS�z łatwością�
można�rozbudować�wraz�ze�wzrostem�
zapotrzebowania�na�moc.�Moduły�mocy�
1.5,�3,�4.5�i 6�kVA,�w wersjach�obudowy�
typu�„tower”,�„rack”�i „system”�można�łatwo�
łączyć,�uzyskując�idealną�konfigurację.

Całkowite bezpieczeństwo
 • �MODULYS�jest�modułowym�zasilaczem�
UPS.�Z łatwością�można�zwiększyć�liczbę�
modułów�Mod-Power�i Mod-Battery,�aby�
zapewnić�systemowi�redundancję,�od�
N + 1�do�N�+�X.�W ten�sposób�uzyskuje�się�
całkowitą�dostępność�zasilania�w systemie,�
nawet�gdy�jeden�lub�kilka�modułów�jest�
niesprawnych.

Ciągłość zasilania
 • �Moduły�mocy�oraz�moduły�dodatkowych�
baterii�w systemie�MODULYS�można�
wymieniać,�nie�przerywając�pracy�systemu�
(„hot�swap”).�Zapewnia�to�ciągłość�zasilania�
odbiorów�bez�przerw�w pracy�systemu.

Możliwość rozbudowy systemu
 • �Modułowa�budowa�zasilaczy�serii�
MODULYS�umożliwia�dołączanie�
dodatkowych�modułów,�a�dzięki�temu�
zwiększenie�mocy�oraz�czasu�podtrzymania�
zasilacza�UPS.�W ten�sposób�można�być�
przygotowanym�na�spełnienie�wymagań,�
których�dziś�nie�sposób�przewidzieć.

Oszczędność miejsca instalacji
 • �MODULYS�jest�najbardziej�kompaktowym�
zasilaczem�UPS�w swojej�kategorii.�
Niezależnie�od�tego,�czy�zasilacz�jest�
używany�w konfiguracji�wolnostojącej�
czy�też�w jednej�z wersji�systemowych,�
charakteryzuje�się�on�kompaktowymi�
rozmiarami,�minimalizując�zajmowaną�
przestrzeń�roboczą.

Bez pojedynczego punktu awarii
 • �Każdy�moduł�mocy�ma�własny�sterownik�
i automatyczny�by-pass.�Takie�rozwiązanie�
jest�dodatkowym�zabezpieczeniem�
w zasilaczach�z szafą�systemową,�gdyż�
odbiorniki�będą�zasilane�nawet�w razie�
awarii�jednego�z modułów.

MODULYS 
Skalowalne i elastyczne rozwiązanie modułowe 
o�mocy�od�1.5�do�24�kVA

Rozwiązanie dla 

> Branży e.business
> Serwerowni
>  Telekomunikacji
> Sprzętu medycznego
>  Sieci komputerowych

Technologia

>  Technologia podwójnej 
konwersji online VFI

G
A
M
M
E
�2
37
�B

MODULYS 
Jednofazowe zasilacze UPS 

o mocy od 1.5 do 24 kVA

Standardowe�wyposażenie�
elektryczne

 • �Osobne�wejście�by-passu.
 • Karta�przekaźnikowa�z 4�stykami�
bezpotencjałowymi.

Opcjonalne�wyposażenie�elektryczne

 • �Czujnik�temperatury

Standardowe�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �2�gniazda�kart�komunikacyjnych.
 • �MODBUS/JBUS�RTU�(RS232).

Opcjonalne�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �Karta�ze�stykami�bezpotencjałowymi.
 • �Zdalny�panel�obsługi.
 • �NET�VISION:�profesjonalny�interfejs�
WWW/SNMP�do�monitorowania�zasilaczy�
UPS�i zarządzania�wyłączaniem�wielu�
systemów�operacyjnych.

Parametry�techniczne

MODULYS
Mod-Power
Moc pozorna [VA] 1500 3000 4500 6000

Moc czynna Pn [W] 1050 2100 3150 4200
Wejście/wyjście 1/1 1/1, 3/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V (1-fazowe) 230 V (1-fazowe + N) lub 400 V (3-fazowe + N)
Tolerancja napięcia ± 20% (do -30% przy 70% obciążenia znamionowego)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 10%
Współczynnik mocy/THDi > 0,99 / 6%

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V (1-fazowe + N)
Tolerancja napięcia ± 3% (można ustawić 208/220/240 V)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (częstotliwość własna ± 0,1%)
Przeciążenie 110% przez 1 minutę, 130% przez 10 sekund, 200% przez 5 cykli
Współczynnik szczytu 3:1

BY-PASS
Napięcie znamionowe napięcie wybrane
Tolerancja napięcia ± 15%
Częstotliwość znamionowa częstotliwość wybrana
Tolerancja częstotliwości ± 2%

SPRAWNOŚĆ
Tryb online do 91%
Tryb Eco 97%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy Od 0°C do + 40°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-90% bez kondensacji
Maksymalna wysokość n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)

Mod-System MODULYS MC
Mod-MC 4XX - 4 gniazda, szer. x głęb. x wys. 550 x 625 x 760 mm
Mod-MC 6XX - 6 gniazd, szer. x głęb. x wys. 550 x 625 x 1026 mm
Mod-MC 9XX - 9 gniazd, szer. x głęb. x wys. 550 x 625 x 1425 mm
Waga w zależności od konfiguracji
Stopień ochrony IP20
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) < 52 dBA (Mod-MC 4XX) < 60 dBA (Mod-MC 6XX and Mod-MC 9XX)
Rozpraszanie ciepła 530 W (Mod-MC 4XX)700 W (Mod-MC 6XX) 2090 W (Mod-MC 9XX)
Podłączenia zaciski

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Certyfikaty CE, RCM (E2376)

Skalowalne�rozwiązanie

25 50 75 100 125 150 175 200
UPS

Czas podtrzymania (w minutach)(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

Standardowy (1) Maksymalny czas podtrzymania 
    @ 75% obc.Maksymalny

Rozszerzalny

kVA

6 kVA

6 kVA

13,5 kVA

12 kVA

18 kVA

12 kVA

18 kVA

24 kVAM
O
D
�0
77
�B
�P
L

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

Czas podtrzymania (w minutach)(1)

Mod-EB 1290 9

12Mod-EB 1212 six

Standardowy (1) Maksymalny czas podtrzymania 
    @ 75% obc.Maksymalny

Rozszerzalny

kVA

18 kVA

24 kVAM
O
D
�0
76
�B
�P
L

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

Czas podtrzymania (w minutach)(1)

1500

3000

4500

9000

Standardowy (1) Maks czas podtrzymania @ 75% obc. 
Maksymalny

M
O
D
�0
78
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�P
L

Zasięg

 
Typ 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
Pakiet baterii 1 2 1 2 3 4 4 4 6 8 6 8

MODULYS

MODULYS M
O
D
�0
68
�A

Mod-RM z możliwością zwiększenia 
mocy z 1.5 do 9 kVA

Mod-RM

Mod-EB

Mod-MC

Mod-MC z możliwością zwiększenia 
mocy z 1.5 do 24 kVA

MODULYS

MODULYS

M
O
D
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MODULYS

MODULYS

M
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D
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MODULYS

MODULYS

MODULYS

M
O
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MODULYS

MODULYS

MODULYS

M
O
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Mod-EB z możliwością zwiększenia mocy 
z 9 do 24 kVA

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

Czas podtrzymania (w minutach)(1)

Mod-EB 1290 9

12Mod-EB 1212 six

Standardowy (1) Maksymalny czas podtrzymania 
    @ 75% obc.Maksymalny

Rozszerzalny

kVA

18 kVA

24 kVA
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Opis serii produktów i funkcje
Stopniowa rozbudowa
 • �Zasilacze�serii�MODULYS�z łatwością�
można�rozbudować�wraz�ze�wzrostem�
zapotrzebowania�na�moc.�Moduły�mocy�
1.5,�3,�4.5�i 6�kVA,�w wersjach�obudowy�
typu�„tower”,�„rack”�i „system”�można�łatwo�
łączyć,�uzyskując�idealną�konfigurację.

Całkowite bezpieczeństwo
 • �MODULYS�jest�modułowym�zasilaczem�
UPS.�Z łatwością�można�zwiększyć�liczbę�
modułów�Mod-Power�i Mod-Battery,�aby�
zapewnić�systemowi�redundancję,�od�
N + 1�do�N�+�X.�W ten�sposób�uzyskuje�się�
całkowitą�dostępność�zasilania�w systemie,�
nawet�gdy�jeden�lub�kilka�modułów�jest�
niesprawnych.

Ciągłość zasilania
 • �Moduły�mocy�oraz�moduły�dodatkowych�
baterii�w systemie�MODULYS�można�
wymieniać,�nie�przerywając�pracy�systemu�
(„hot�swap”).�Zapewnia�to�ciągłość�zasilania�
odbiorów�bez�przerw�w pracy�systemu.

Możliwość rozbudowy systemu
 • �Modułowa�budowa�zasilaczy�serii�
MODULYS�umożliwia�dołączanie�
dodatkowych�modułów,�a�dzięki�temu�
zwiększenie�mocy�oraz�czasu�podtrzymania�
zasilacza�UPS.�W ten�sposób�można�być�
przygotowanym�na�spełnienie�wymagań,�
których�dziś�nie�sposób�przewidzieć.

Oszczędność miejsca instalacji
 • �MODULYS�jest�najbardziej�kompaktowym�
zasilaczem�UPS�w swojej�kategorii.�
Niezależnie�od�tego,�czy�zasilacz�jest�
używany�w konfiguracji�wolnostojącej�
czy�też�w jednej�z wersji�systemowych,�
charakteryzuje�się�on�kompaktowymi�
rozmiarami,�minimalizując�zajmowaną�
przestrzeń�roboczą.

Bez pojedynczego punktu awarii
 • �Każdy�moduł�mocy�ma�własny�sterownik�
i automatyczny�by-pass.�Takie�rozwiązanie�
jest�dodatkowym�zabezpieczeniem�
w zasilaczach�z szafą�systemową,�gdyż�
odbiorniki�będą�zasilane�nawet�w razie�
awarii�jednego�z modułów.

MODULYS 
Skalowalne i elastyczne rozwiązanie modułowe 
o�mocy�od�1.5�do�24�kVA

Rozwiązanie dla 

> Branży e.business
> Serwerowni
>  Telekomunikacji
> Sprzętu medycznego
>  Sieci komputerowych

Technologia

>  Technologia podwójnej 
konwersji online VFI
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MODULYS 
Jednofazowe zasilacze UPS 

o mocy od 1.5 do 24 kVA

Standardowe�wyposażenie�
elektryczne

 • �Osobne�wejście�by-passu.
 • Karta�przekaźnikowa�z 4�stykami�
bezpotencjałowymi.

Opcjonalne�wyposażenie�elektryczne

 • �Czujnik�temperatury

Standardowe�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �2�gniazda�kart�komunikacyjnych.
 • �MODBUS/JBUS�RTU�(RS232).

Opcjonalne�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �Karta�ze�stykami�bezpotencjałowymi.
 • �Zdalny�panel�obsługi.
 • �NET�VISION:�profesjonalny�interfejs�
WWW/SNMP�do�monitorowania�zasilaczy�
UPS�i zarządzania�wyłączaniem�wielu�
systemów�operacyjnych.

Parametry�techniczne

MODULYS
Mod-Power
Moc pozorna [VA] 1500 3000 4500 6000

Moc czynna Pn [W] 1050 2100 3150 4200
Wejście/wyjście 1/1 1/1, 3/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V (1-fazowe) 230 V (1-fazowe + N) lub 400 V (3-fazowe + N)
Tolerancja napięcia ± 20% (do -30% przy 70% obciążenia znamionowego)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 10%
Współczynnik mocy/THDi > 0,99 / 6%

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V (1-fazowe + N)
Tolerancja napięcia ± 3% (można ustawić 208/220/240 V)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (częstotliwość własna ± 0,1%)
Przeciążenie 110% przez 1 minutę, 130% przez 10 sekund, 200% przez 5 cykli
Współczynnik szczytu 3:1

BY-PASS
Napięcie znamionowe napięcie wybrane
Tolerancja napięcia ± 15%
Częstotliwość znamionowa częstotliwość wybrana
Tolerancja częstotliwości ± 2%

SPRAWNOŚĆ
Tryb online do 91%
Tryb Eco 97%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy Od 0°C do + 40°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-90% bez kondensacji
Maksymalna wysokość n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)

Mod-System MODULYS MC
Mod-MC 4XX - 4 gniazda, szer. x głęb. x wys. 550 x 625 x 760 mm
Mod-MC 6XX - 6 gniazd, szer. x głęb. x wys. 550 x 625 x 1026 mm
Mod-MC 9XX - 9 gniazd, szer. x głęb. x wys. 550 x 625 x 1425 mm
Waga w zależności od konfiguracji
Stopień ochrony IP20
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) < 52 dBA (Mod-MC 4XX) < 60 dBA (Mod-MC 6XX and Mod-MC 9XX)
Rozpraszanie ciepła 530 W (Mod-MC 4XX)700 W (Mod-MC 6XX) 2090 W (Mod-MC 9XX)
Podłączenia zaciski

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Certyfikaty CE, RCM (E2376)

Skalowalne�rozwiązanie

25 50 75 100 125 150 175 200
UPS

Czas podtrzymania (w minutach)(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

Standardowy (1) Maksymalny czas podtrzymania 
    @ 75% obc.Maksymalny

Rozszerzalny

kVA

6 kVA

6 kVA

13,5 kVA

12 kVA

18 kVA

12 kVA

18 kVA

24 kVAM
O
D
�0
77
�B
�P
L

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

Czas podtrzymania (w minutach)(1)

Mod-EB 1290 9

12Mod-EB 1212 six

Standardowy (1) Maksymalny czas podtrzymania 
    @ 75% obc.Maksymalny

Rozszerzalny

kVA

18 kVA

24 kVAM
O
D
�0
76
�B
�P
L

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

Czas podtrzymania (w minutach)(1)

1500

3000

4500

9000

Standardowy (1) Maks czas podtrzymania @ 75% obc. 
Maksymalny

M
O
D
�0
78
�B
�P
L

Zasięg

 
Typ 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
Pakiet baterii 1 2 1 2 3 4 4 4 6 8 6 8

MODULYS

MODULYS M
O
D
�0
68
�A

Mod-RM z możliwością zwiększenia 
mocy z 1.5 do 9 kVA

Mod-RM

Mod-EB

Mod-MC

Mod-MC z możliwością zwiększenia 
mocy z 1.5 do 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 z możliwością zwiększenia mocy 
z 9 do 24 kVA

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

Czas podtrzymania (w minutach)(1)

Mod-EB 1290 9

12Mod-EB 1212 six

Standardowy (1) Maksymalny czas podtrzymania 
    @ 75% obc.Maksymalny

Rozszerzalny

kVA

18 kVA

24 kVA
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Kompaktowa, tania ochrona
 • Prosta procedura zamówienia, instalacja i 
obsługi.

 • Najnowocześniejsza technologia, 
zapewniająca wysoki poziom wydajności w 
bardzo kompaktowej obudowie.

 • Tryb podwójnej konwersji online ze 
współczynnikiem mocy wyjściowej 0,9 
zapewnia 12% więcej mocy czynnej niż 
zasilacz UPS o współczynniku mocy 0,8.

 • Najwyższa w klasie wydajność w trybie 
on-line. 

 • Innowacyjne zarządzanie baterią, 
wydłużające jej żywotność (praktycznie 
ZEROWE tętnienie prądu w bateriach).

 • Ochrona redundantnym by-passem 
zmniejsza ryzyko utraty zasilania.

 • Zintegrowane monitorowanie przez sieć 
LAN za pośrednictwem przeglądarki 
internetowej. Wielojęzyczny wyświetlacz.

Opracowane na miarę Twoich 
potrzeb
 • Zaprojektowany do pracy w trudnych 
warunkach elektrycznych.

 • Idealny do ochrony wrażliwych zastosowań 
zarówno informatycznych jak i z innych 
dziedzin.

 • Możliwość elastycznej konfiguracji baterii 
bez zmiany zajmowanego miejsca.

 • Wewnętrzny transformator izolujący 
(dostępny jako opcja).

 • Zgodność z normami niskiej emisji 
elektromagnetycznej pozwalająca na 
stosowanie w instalacjach komercyjnych.

ITYS PRO
Niezawodna i ekonomiczna ochrona zasilania
od 10 do 20 kVA
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Rozwiązanie dla 

> Zasilania serwerów
> Sektora usług
> Infrastruktury
> Służby zdrowia
> Przemysłu lekkiego

Technologia 

>  Technologia „podwójnej 
konwersji on-line” VFI

Konfiguracje UPS

UPS — typ S
Bez baterii

UPS — typ M
Z bateriami

UPS — typ T
Z bateriami

Certyfikaty

RoHS
COMPLIANT

Zalety 

ITYS PRO
Jedno- i trzyfazowe zasilacze UPS

od 10 do 20 kVA

IT
Y

S
 0

91
 A

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 • Wewnętrzny by-pass serwisowy.
 • Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 • System zarządzania baterią EBS 
(Expert Battery System).

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 • Przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny 
wyświetlacz graficzny.

 • Zintegrowane monitorowanie przez sieć LAN
za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 

 • 2 gniazda kart komunikacyjnych.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 • Karta ze stykami bezpotencjałowymi.
 • Interfejs MODBUS.

Rozwiązania do zarządzania 
sieciami lokalnymi i IP

 • LOCAL VIEW: doskonałe oprogramowanie 
do monitorowania zasilaczy UPS i wyłączania 
systemów operacyjnych Windows®, Linux 
i MAC OS X®.

 • NET VISION: profesjonalny adapter sieciowy 
do zdalnego monitorowania i sterowania 
zasilaczami UPS (opcjonalnie we wszystkich 
modelach).

Usługa zdalnego monitorowania

 • Usługa zdalnego monitorowania LINK-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez całą 
dobę/7 dni w tygodniu.

ITYS PRO
Moc pozorna Sn [kVA] 10 15 20
Moc czynna Pn [kW] 9 13,5 18
Wejście/wyjście 3/1 - 3/3 3/3

WEJŚCIE
Znamionowe napięcie łączeniowe 3P+N 400 V
Tolerancja napięcia ±20% (-40% przy 70 % obciążenia znamionowego)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ±10%
Współczynnik mocy/THDI 0,99 / <2,5%

WYJŚCIE

Znamionowe napięcie łączeniowe
1F+N: 230 V (konfigurowalne: 208(1)/220/230/240)
3F+N: 400 V (konfigurowalne: 360(1)/380/400/415)

Tolerancja napięcia ± 1%
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ±2 (maks. ±5 z generatorem — do wyboru)
Przeciążenie Do 150% przez 30 sekund
Współczynnik szczytu 3:1 (wg normy IEC 62040-3)
Złącza (wyjście) Zaciski

BY-PASS
Znamionowe napięcie łączeniowe wyjściowe napięcie znamionowe
Tolerancja napięcia ±15% (±20% z generatorem — do wyboru)
Częstotliwość/tolerancja znamionowa 50/60 Hz ±2 (maks. ±5 z generatorem — do wyboru)

KOMUNIKACJA
Interfejsy  RS232 - Ethernet
Opcjonalne karty Karta SNMP — karta ADC/RS485 — karta MODBUS
Oprogramowanie komunikacyjne LOCAL VIEW — NETVISION — PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA

WYDAJNOŚĆ
Tryb online do 95%
Tryb ECO do 98%

ŚRODOWISKO
Temperatura otoczenia 0°C do 40°C (15 do 25°C dla zapewnienia maksymalnego czasu eksploatacji baterii)
Wilgotność względna 0 do 95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość 1000 m bez utraty parametrów znamionowych
Poziom hałasu w odległości 1 m < 51 dBA < 54 dBA

OBUDOWA UPS
Typ S — wymiary (szer. x głęb. x wys.) 370 x 780 x 810 mm
Typ S — waga (bez baterii) 58 kg
Typ M — wymiary (szer. x głęb. x wys.) 370 x 780 x 1170 mm
Typ M — waga (bez baterii) 75 kg
Typ T — wymiary (szer. x głęb. x wys.) 370 x 780 x 1385 mm
Typ T — waga (bez baterii) 82 kg
Stopień ochrony IP20

NORMY
Bezpieczeństwo EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2 klasa C2, AS 62040.2
Wysoka dokładność pomiaru IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1) moc wyjściowa = 90% mocy nominalnej

Dane techniczne

UPS z bateriami
wewnętrznymi kVA

Czas podtrzymywania (minuty)(1)

Typ M

Typ T

10

15

20

10

15

20

10 20 30 40 50 60

Złącza z tyłu

1. Wyłącznik awaryjny (EPO)
2. Port Ethernet
3. Port szeregowy RS232
4.  Gniazdo dla dodatkowych kart 

komunikacyjnych
5.  Urządzenia zabezpieczające sieć, sieć 

pomocniczą, wyjście i ręczny by-pass
6.  Panel zacisków wejściowych, wyjściowych

i baterii zewnętrznej
7. Ochrona baterii (modele M i T)
8. Kółko samonastawne z blokadą

1
2
3

4

5

6

7

8

(1) Praca przy obciążeniu normalnym.
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Kompaktowa, tania ochrona
 • Prosta procedura zamówienia, instalacja i 
obsługi.

 • Najnowocześniejsza technologia, 
zapewniająca wysoki poziom wydajności w 
bardzo kompaktowej obudowie.

 • Tryb podwójnej konwersji online ze 
współczynnikiem mocy wyjściowej 0,9 
zapewnia 12% więcej mocy czynnej niż 
zasilacz UPS o współczynniku mocy 0,8.

 • Najwyższa w klasie wydajność w trybie 
on-line. 

 • Innowacyjne zarządzanie baterią, 
wydłużające jej żywotność (praktycznie 
ZEROWE tętnienie prądu w bateriach).

 • Ochrona redundantnym by-passem 
zmniejsza ryzyko utraty zasilania.

 • Zintegrowane monitorowanie przez sieć 
LAN za pośrednictwem przeglądarki 
internetowej. Wielojęzyczny wyświetlacz.

Opracowane na miarę Twoich 
potrzeb
 • Zaprojektowany do pracy w trudnych 
warunkach elektrycznych.

 • Idealny do ochrony wrażliwych zastosowań 
zarówno informatycznych jak i z innych 
dziedzin.

 • Możliwość elastycznej konfiguracji baterii 
bez zmiany zajmowanego miejsca.

 • Wewnętrzny transformator izolujący 
(dostępny jako opcja).

 • Zgodność z normami niskiej emisji 
elektromagnetycznej pozwalająca na 
stosowanie w instalacjach komercyjnych.

ITYS PRO
Niezawodna i ekonomiczna ochrona zasilania
od 10 do 20 kVA
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Rozwiązanie dla 

> Zasilania serwerów
> Sektora usług
> Infrastruktury
> Służby zdrowia
> Przemysłu lekkiego

Technologia 

>  Technologia „podwójnej 
konwersji on-line” VFI

Konfiguracje UPS

UPS — typ S
Bez baterii

UPS — typ M
Z bateriami

UPS — typ T
Z bateriami

Certyfikaty

RoHS
COMPLIANT

Zalety 

ITYS PRO
Jedno- i trzyfazowe zasilacze UPS

od 10 do 20 kVA

IT
Y

S
 0

91
 A

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 • Wewnętrzny by-pass serwisowy.
 • Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 • System zarządzania baterią EBS 
(Expert Battery System).

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 • Przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny 
wyświetlacz graficzny.

 • Zintegrowane monitorowanie przez sieć LAN
za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 

 • 2 gniazda kart komunikacyjnych.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 • Karta ze stykami bezpotencjałowymi.
 • Interfejs MODBUS.

Rozwiązania do zarządzania 
sieciami lokalnymi i IP

 • LOCAL VIEW: doskonałe oprogramowanie 
do monitorowania zasilaczy UPS i wyłączania 
systemów operacyjnych Windows®, Linux 
i MAC OS X®.

 • NET VISION: profesjonalny adapter sieciowy 
do zdalnego monitorowania i sterowania 
zasilaczami UPS (opcjonalnie we wszystkich 
modelach).

Usługa zdalnego monitorowania

 • Usługa zdalnego monitorowania LINK-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez całą 
dobę/7 dni w tygodniu.

ITYS PRO
Moc pozorna Sn [kVA] 10 15 20
Moc czynna Pn [kW] 9 13,5 18
Wejście/wyjście 3/1 - 3/3 3/3

WEJŚCIE
Znamionowe napięcie łączeniowe 3P+N 400 V
Tolerancja napięcia ±20% (-40% przy 70 % obciążenia znamionowego)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ±10%
Współczynnik mocy/THDI 0,99 / <2,5%

WYJŚCIE

Znamionowe napięcie łączeniowe
1F+N: 230 V (konfigurowalne: 208(1)/220/230/240)
3F+N: 400 V (konfigurowalne: 360(1)/380/400/415)

Tolerancja napięcia ± 1%
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ±2 (maks. ±5 z generatorem — do wyboru)
Przeciążenie Do 150% przez 30 sekund
Współczynnik szczytu 3:1 (wg normy IEC 62040-3)
Złącza (wyjście) Zaciski

BY-PASS
Znamionowe napięcie łączeniowe wyjściowe napięcie znamionowe
Tolerancja napięcia ±15% (±20% z generatorem — do wyboru)
Częstotliwość/tolerancja znamionowa 50/60 Hz ±2 (maks. ±5 z generatorem — do wyboru)

KOMUNIKACJA
Interfejsy  RS232 - Ethernet
Opcjonalne karty Karta SNMP — karta ADC/RS485 — karta MODBUS
Oprogramowanie komunikacyjne LOCAL VIEW — NETVISION — PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA

WYDAJNOŚĆ
Tryb online do 95%
Tryb ECO do 98%

ŚRODOWISKO
Temperatura otoczenia 0°C do 40°C (15 do 25°C dla zapewnienia maksymalnego czasu eksploatacji baterii)
Wilgotność względna 0 do 95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość 1000 m bez utraty parametrów znamionowych
Poziom hałasu w odległości 1 m < 51 dBA < 54 dBA

OBUDOWA UPS
Typ S — wymiary (szer. x głęb. x wys.) 370 x 780 x 810 mm
Typ S — waga (bez baterii) 58 kg
Typ M — wymiary (szer. x głęb. x wys.) 370 x 780 x 1170 mm
Typ M — waga (bez baterii) 75 kg
Typ T — wymiary (szer. x głęb. x wys.) 370 x 780 x 1385 mm
Typ T — waga (bez baterii) 82 kg
Stopień ochrony IP20

NORMY
Bezpieczeństwo EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2 klasa C2, AS 62040.2
Wysoka dokładność pomiaru IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1) moc wyjściowa = 90% mocy nominalnej

Dane techniczne

UPS z bateriami
wewnętrznymi kVA

Czas podtrzymywania (minuty)(1)

Typ M

Typ T

10

15

20

10

15

20

10 20 30 40 50 60

Złącza z tyłu

1. Wyłącznik awaryjny (EPO)
2. Port Ethernet
3. Port szeregowy RS232
4.  Gniazdo dla dodatkowych kart 

komunikacyjnych
5.  Urządzenia zabezpieczające sieć, sieć 

pomocniczą, wyjście i ręczny by-pass
6.  Panel zacisków wejściowych, wyjściowych

i baterii zewnętrznej
7. Ochrona baterii (modele M i T)
8. Kółko samonastawne z blokadą

1
2
3

4

5

6

7

8

(1) Praca przy obciążeniu normalnym.
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Kompletne i ekonomiczne 
rozwiązanie
 •  Tryb podwójnej konwersji online ze 
współczynnikiem mocy wyjściowej 
0,9 zapewnia 12% więcej mocy czynnej niż 
zasilacz UPS o współczynniku mocy 0,8.

 •  Podwójne wejście sieci zasilającej umożliwia 
zarządzanie niezależnymi źródłami zasilania.

 •  Zwiększona dostępność systemu dzięki 
równoległemu umieszczeniu dwóch 
urządzeń UPS na potrzeby redundancji 1+1.

 •  Wbudowany by-pass ręczny pozwala 
wykonywać czynności konserwacyjne bez 
wyłączania zasilacza.

 •  Wewnętrzne baterie podtrzymują zasilanie 
przez ponad godzinę.

 •  Wielojęzyczny wyświetlacz.

Opracowane na miarę Twoich 
potrzeb
 •  Zoptymalizowane wymiary obudowy 
i zmniejszona podstawa montażowa 
oszczędzają miejsce.

 •  Niski poziom hałasu.
 •  Elastyczne rozwiązania bateryjne.
 •  Niewielkie rozmiary i waga, łatwość 
montażu.

 •  System zarządzania bateriami EBS 
zapewnia dłuższą żywotność i większą 
wydajność baterii.

MASTERYS BC
Niezawodne, łatwe w obsłudze zabezpieczenie zasilania 
o mocy od 15 do 80 kVA

Rozwiązanie dla 

> Zasilania serwerów
> Sektora usługowego
> Infrastruktury
> Służby zdrowia
> Przemysłu lekkiego

Certyfikaty

Zasilacze serii MASTERYS BC mają 
certyfikat TÜV SÜD na zgodność 

z wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa produktu 

(EN 62040-1)

Technologia

>  Technologia podwójnej 
konwersji online VFI
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MASTERYS BC 
Jednofazowe i Trzyfazowezasilacze UPS

o mocy od 15 do 80 kVA 

Parametry techniczne

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

Moc czynna Pn [kW] 13,5 18 27 36 54 72
Wejście/wyjście: 3/1 • • - - - -
Wejście/wyjście: 3/3 • • • • • •
Praca równoległa 1+1(1)

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V 3f + N
Tolerancja napięcia 240 V do 480 V(2)

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ± 10%
Współczynnik mocy/THDI 0,99 / < 3%

WYJŚCIE

Napięcie znamionowe 1-faz. + N: 230 V (możliwość skonfigurowania do pracy z 220/240 V) / 3 f + N:
3-faz. + N: 400 V (możliwość skonfigurowania do pracy z 380/415 V) / 3 f + N:

Tolerancja napięcia Obciążenie statyczne ±1%, obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (konfigurowane od 1% do 8%)
Przeciążenie 125% przez 10 minut, 150% przez 1 minutę
Współczynnik szczytu 3:1

BY-PASS
Napięcie znamionowe znamionowe napięcie wyjściowe
Tolerancja napięcia ± 15% (konfigurowalna od 10% do 20%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania z agregatem prądotwórczym)

SPRAWNOŚĆ
Tryb online przy 100% obciążenia do 94,5%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0°C do +40(2)°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 62 dBA

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 444 x 795 x 800 / 1000 / 1400 mm 444 x 795 x 1400 mm
Masa(3) 105 kg 110 kg 135 kg 152 kg 180 kg 200 kg
Stopień ochrony IP20
Kolory RAL 7012

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1)  Standardowy model jest przygotowany do pracy w redundantnym systemie 1+1. Na życzenie możliwe jest połączenie nawet 
6 modułów w układzie równoległym. (2) W zależności od warunków. (3) Bez baterii.

UPS i baterie wewnętrzne

10 20 30 40 50 60 70UPS
Wej./
Wyj. KVA

Czas podtrzymania (minuty)(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

Szafka typ „S” (1) maks. BUT przy obciążeniu 70%

Szafka typ „T”
Szafka typ „M”
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Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 •  Podwójne wejście sieci zasilającej (15-40 kVA).
 •  Wewnętrzny ręczny by-pass.
 •  Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 •  System zarządzania baterią EBS 
(Expert Battery System).

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

 •  Podwójne wejście sieci zasilającej (60-80 kVA).
 •  Zewnętrzna szafa bateryjna.
 •  Czujnik temperatury otoczenia.
 •  Dodatkowe ładowarki baterii.
 •  Transformator separacyjny z izolacją 
galwaniczną.

 •  Zestaw do pracy równoległej.
 •  System synchronizacji ACS.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  MODBUS RTU.
 •  2 gniazda kart komunikacyjnych.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Karta ze stykami bezpotencjałowymi.
 •  PROfiBUS.
 •  NET ViSiON: profesjonalny interfejs 
WWW/SNMP do monitorowania zasilaczy 
UPS i zarządzania wyłączaniem wielu 
systemów operacyjnych.

Usługa zdalnego monitorowania

 •  Usługa zdalnego monitorowania LiNK-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.
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Kompletne i ekonomiczne 
rozwiązanie
 •  Tryb podwójnej konwersji online ze 
współczynnikiem mocy wyjściowej 
0,9 zapewnia 12% więcej mocy czynnej niż 
zasilacz UPS o współczynniku mocy 0,8.

 •  Podwójne wejście sieci zasilającej umożliwia 
zarządzanie niezależnymi źródłami zasilania.

 •  Zwiększona dostępność systemu dzięki 
równoległemu umieszczeniu dwóch 
urządzeń UPS na potrzeby redundancji 1+1.

 •  Wbudowany by-pass ręczny pozwala 
wykonywać czynności konserwacyjne bez 
wyłączania zasilacza.

 •  Wewnętrzne baterie podtrzymują zasilanie 
przez ponad godzinę.

 •  Wielojęzyczny wyświetlacz.

Opracowane na miarę Twoich 
potrzeb
 •  Zoptymalizowane wymiary obudowy 
i zmniejszona podstawa montażowa 
oszczędzają miejsce.

 •  Niski poziom hałasu.
 •  Elastyczne rozwiązania bateryjne.
 •  Niewielkie rozmiary i waga, łatwość 
montażu.

 •  System zarządzania bateriami EBS 
zapewnia dłuższą żywotność i większą 
wydajność baterii.

MASTERYS BC
Niezawodne, łatwe w obsłudze zabezpieczenie zasilania 
o mocy od 15 do 80 kVA

Rozwiązanie dla 

> Zasilania serwerów
> Sektora usługowego
> Infrastruktury
> Służby zdrowia
> Przemysłu lekkiego

Certyfikaty

Zasilacze serii MASTERYS BC mają 
certyfikat TÜV SÜD na zgodność 

z wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa produktu 

(EN 62040-1)

Technologia

>  Technologia podwójnej 
konwersji online VFI
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MASTERYS BC 
Jednofazowe i Trzyfazowezasilacze UPS

o mocy od 15 do 80 kVA 

Parametry techniczne

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

Moc czynna Pn [kW] 13,5 18 27 36 54 72
Wejście/wyjście: 3/1 • • - - - -
Wejście/wyjście: 3/3 • • • • • •
Praca równoległa 1+1(1)

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V 3f + N
Tolerancja napięcia 240 V do 480 V(2)

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ± 10%
Współczynnik mocy/THDI 0,99 / < 3%

WYJŚCIE

Napięcie znamionowe 1-faz. + N: 230 V (możliwość skonfigurowania do pracy z 220/240 V) / 3 f + N:
3-faz. + N: 400 V (możliwość skonfigurowania do pracy z 380/415 V) / 3 f + N:

Tolerancja napięcia Obciążenie statyczne ±1%, obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (konfigurowane od 1% do 8%)
Przeciążenie 125% przez 10 minut, 150% przez 1 minutę
Współczynnik szczytu 3:1

BY-PASS
Napięcie znamionowe znamionowe napięcie wyjściowe
Tolerancja napięcia ± 15% (konfigurowalna od 10% do 20%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania z agregatem prądotwórczym)

SPRAWNOŚĆ
Tryb online przy 100% obciążenia do 94,5%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0°C do +40(2)°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 62 dBA

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 444 x 795 x 800 / 1000 / 1400 mm 444 x 795 x 1400 mm
Masa(3) 105 kg 110 kg 135 kg 152 kg 180 kg 200 kg
Stopień ochrony IP20
Kolory RAL 7012

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1)  Standardowy model jest przygotowany do pracy w redundantnym systemie 1+1. Na życzenie możliwe jest połączenie nawet 
6 modułów w układzie równoległym. (2) W zależności od warunków. (3) Bez baterii.

UPS i baterie wewnętrzne

10 20 30 40 50 60 70UPS
Wej./
Wyj. KVA

Czas podtrzymania (minuty)(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

Szafka typ „S” (1) maks. BUT przy obciążeniu 70%

Szafka typ „T”
Szafka typ „M”
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Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 •  Podwójne wejście sieci zasilającej (15-40 kVA).
 •  Wewnętrzny ręczny by-pass.
 •  Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 •  System zarządzania baterią EBS 
(Expert Battery System).

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

 •  Podwójne wejście sieci zasilającej (60-80 kVA).
 •  Zewnętrzna szafa bateryjna.
 •  Czujnik temperatury otoczenia.
 •  Dodatkowe ładowarki baterii.
 •  Transformator separacyjny z izolacją 
galwaniczną.

 •  Zestaw do pracy równoległej.
 •  System synchronizacji ACS.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  MODBUS RTU.
 •  2 gniazda kart komunikacyjnych.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Karta ze stykami bezpotencjałowymi.
 •  PROfiBUS.
 •  NET ViSiON: profesjonalny interfejs 
WWW/SNMP do monitorowania zasilaczy 
UPS i zarządzania wyłączaniem wielu 
systemów operacyjnych.

Usługa zdalnego monitorowania

 •  Usługa zdalnego monitorowania LiNK-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.
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Kompletne i ekonomiczne 
rozwiązanie
 •  Tryb podwójnej konwersji online ze 
współczynnikiem mocy wyjściowej 
0,9 zapewnia 12% więcej mocy czynnej niż 
zasilacz UPS o współczynniku mocy 0,8.

 •  Podwójne wejście sieci zasilającej umożliwia 
zarządzanie niezależnymi źródłami zasilania.

 •  Zwiększona dostępność systemu dzięki 
równoległemu umieszczeniu dwóch 
urządzeń UPS na potrzeby redundancji 1+1.

 •  Wbudowany by-pass ręczny pozwala 
wykonywać czynności konserwacyjne bez 
wyłączania zasilacza.

 •  Wielojęzyczny wyświetlacz.

Opracowane na miarę Twoich 
potrzeb
 •  Zoptymalizowane wymiary obudowy 
i zmniejszona podstawa montażowa 
oszczędzają miejsce.

 •  Niski poziom hałasu.
 •  Elastyczne rozwiązania bateryjne.
 •  Niewielkie rozmiary i waga, łatwość 
montażu.

 •  System zarządzania bateriami EBS 
zapewnia dłuższą żywotność i większą 
wydajność baterii.

MASTERYS BC
Niezawodne, łatwe w obsłudze zabezpieczenie zasilania
o mocy od 100 do 120 kVA

Rozwiązanie dla 

> Zasilania serwerów
> Sektora usługowego
> Infrastruktury
> Służby zdrowia
> Przemysłu lekkiego

Certyfikaty

Zasilacze serii MASTERYS BC mają 
certyfikat TÜV SÜD na zgodność 

z wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa produktu 

(EN 62040-1)
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MASTERYS BC 
Trzyfazowe zasilacze UPS

o mocy od 100 do 120 kVA 

Parametry techniczne

MASTERYS BC
Moc pozorna Sn [kVA] 100 120

Moc czynna Pn [kW] 90 108
Praca równoległa 1+1(1)

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V 3f + N
Tolerancja napięcia 240 V do 480 V(2)

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ± 10%
Współczynnik mocy/THDI 0,99 / < 3%

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V (możliwość skonfigurowania do pracy z 380/415 V) / 3 f + N:
Tolerancja napięcia Obciążenie statyczne ±1%, obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (konfigurowane od 1% do 8%)
Przeciążenie 125% przez 10 minut, 150% przez 1 minutę
Współczynnik szczytu 3:1

BY-PASS
Napięcie znamionowe Napięcie wyjściowe
Tolerancja napięcia ± 15% (konfigurowalna od 10% do 20%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania z agregatem prądotwórczym)

SPRAWNOŚĆ
Tryb online przy 100% obciążenia do 94,5%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0°C do +40(2)°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) < 65 dBA

OBUDOWA UPS

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 700 x 800 x 1930 mm

Waga 410 kg 430 kg

Stopień ochrony IP20
Kolory RAL 7012, srebrno-szare drzwi przednie

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1)  Standardowy model jest przygotowany do pracy w redundantnym systemie 1+1. Na życzenie możliwe jest połączenie nawet 
6 modułów w układzie równoległym.

(2) W zależności od warunków.

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 •  Podwójne wejście sieci zasilającej.
 •  Wewnętrzny ręczny by-pass.
 •  Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 •  System zarządzania baterią EBS 
(Expert Battery System).

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

 •  Zewnętrzna szafa bateryjna.
 •  Czujnik temperatury otoczenia.
 •  Dodatkowe ładowarki baterii.
 •  Transformator separacyjny z izolacją 
galwaniczną.

 •  Zestaw montażowy do pracy równoległej.
 •  System synchronizacji ACS.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 • Karta ze stykami bezpotencjałowymi.
 •  MODBUS RTU.
 •  2 gniazda kart komunikacyjnych.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 •  MODBUS TCP.
 •  PROFiBUS.
 •  NET ViSiON: profesjonalny interfejs 
WWW/SNMP do monitorowania zasilaczy 
UPS i zarządzania wyłączaniem wielu 
systemów operacyjnych.

Usługa zdalnego monitorowania

 •  Usługa zdalnego monitorowania LiNK-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.
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Kompletne i ekonomiczne 
rozwiązanie
 •  Tryb podwójnej konwersji online ze 
współczynnikiem mocy wyjściowej 
0,9 zapewnia 12% więcej mocy czynnej niż 
zasilacz UPS o współczynniku mocy 0,8.

 •  Podwójne wejście sieci zasilającej umożliwia 
zarządzanie niezależnymi źródłami zasilania.

 •  Zwiększona dostępność systemu dzięki 
równoległemu umieszczeniu dwóch 
urządzeń UPS na potrzeby redundancji 1+1.

 •  Wbudowany by-pass ręczny pozwala 
wykonywać czynności konserwacyjne bez 
wyłączania zasilacza.

 •  Wielojęzyczny wyświetlacz.

Opracowane na miarę Twoich 
potrzeb
 •  Zoptymalizowane wymiary obudowy 
i zmniejszona podstawa montażowa 
oszczędzają miejsce.

 •  Niski poziom hałasu.
 •  Elastyczne rozwiązania bateryjne.
 •  Niewielkie rozmiary i waga, łatwość 
montażu.

 •  System zarządzania bateriami EBS 
zapewnia dłuższą żywotność i większą 
wydajność baterii.

MASTERYS BC
Niezawodne, łatwe w obsłudze zabezpieczenie zasilania
o mocy od 100 do 120 kVA

Rozwiązanie dla 

> Zasilania serwerów
> Sektora usługowego
> Infrastruktury
> Służby zdrowia
> Przemysłu lekkiego

Certyfikaty

Zasilacze serii MASTERYS BC mają 
certyfikat TÜV SÜD na zgodność 

z wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa produktu 

(EN 62040-1)
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MASTERYS BC 
Trzyfazowe zasilacze UPS

o mocy od 100 do 120 kVA 

Parametry techniczne

MASTERYS BC
Moc pozorna Sn [kVA] 100 120

Moc czynna Pn [kW] 90 108
Praca równoległa 1+1(1)

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V 3f + N
Tolerancja napięcia 240 V do 480 V(2)

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ± 10%
Współczynnik mocy/THDI 0,99 / < 3%

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V (możliwość skonfigurowania do pracy z 380/415 V) / 3 f + N:
Tolerancja napięcia Obciążenie statyczne ±1%, obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (konfigurowane od 1% do 8%)
Przeciążenie 125% przez 10 minut, 150% przez 1 minutę
Współczynnik szczytu 3:1

BY-PASS
Napięcie znamionowe Napięcie wyjściowe
Tolerancja napięcia ± 15% (konfigurowalna od 10% do 20%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania z agregatem prądotwórczym)

SPRAWNOŚĆ
Tryb online przy 100% obciążenia do 94,5%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0°C do +40(2)°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) < 65 dBA

OBUDOWA UPS

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 700 x 800 x 1930 mm

Waga 410 kg 430 kg

Stopień ochrony IP20
Kolory RAL 7012, srebrno-szare drzwi przednie

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1)  Standardowy model jest przygotowany do pracy w redundantnym systemie 1+1. Na życzenie możliwe jest połączenie nawet 
6 modułów w układzie równoległym.

(2) W zależności od warunków.

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 •  Podwójne wejście sieci zasilającej.
 •  Wewnętrzny ręczny by-pass.
 •  Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 •  System zarządzania baterią EBS 
(Expert Battery System).

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

 •  Zewnętrzna szafa bateryjna.
 •  Czujnik temperatury otoczenia.
 •  Dodatkowe ładowarki baterii.
 •  Transformator separacyjny z izolacją 
galwaniczną.

 •  Zestaw montażowy do pracy równoległej.
 •  System synchronizacji ACS.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 • Karta ze stykami bezpotencjałowymi.
 •  MODBUS RTU.
 •  2 gniazda kart komunikacyjnych.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 •  MODBUS TCP.
 •  PROFiBUS.
 •  NET ViSiON: profesjonalny interfejs 
WWW/SNMP do monitorowania zasilaczy 
UPS i zarządzania wyłączaniem wielu 
systemów operacyjnych.

Usługa zdalnego monitorowania

 •  Usługa zdalnego monitorowania LiNK-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.
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DELPHYS BC
Niezawodne, łatwe w obsłudze zabezpieczenie zasilania 
o mocy od 160 do 300 kVA

Kompletne i ekonomiczne 
rozwiązanie
 •  Tryb podwójnej konwersji online ze 
współczynnikiem mocy wyjściowej 
0,9 zapewnia 12% więcej mocy czynnej niż 
zasilacz UPS o współczynniku mocy 0,8.

 •  Podwójne wejście sieci zasilającej umożliwia 
zarządzanie niezależnymi źródłami zasilania.

 •  Zwiększona dostępność systemu dzięki 
równoległemu umieszczeniu dwóch 
urządzeń UPS na potrzeby redundancji 1+1.

 •  Wbudowany by-pass ręczny pozwala 
wykonywać czynności konserwacyjne bez 
wyłączania zasilacza (redundancji 1+1).

 •  Wielojęzyczny wyświetlacz.

Opracowane na miarę Twoich 
potrzeb
 •  Zoptymalizowane wymiary obudowy 
i zmniejszona podstawa montażowa 
oszczędzają miejsce.

 •  Niski poziom hałasu.
 •  Niewielkie rozmiary i waga, łatwość 
montażu.

 • Nie potrzeba przewodu neutralnego na 
wejściu prostownika.

 • Dwuprzewodowe podłączenie baterii 
(tylko +/-).

 •  System zarządzania bateriami EBS 
zapewnia dłuższą żywotność i większą 
wydajność baterii.

Rozwiązanie dla

> Zasilania serwerów
> Sektora usług
> Infrastruktury
> Służby zdrowia
> Przemysłu lekkiego

D
E

FY
S

 1
91

 B

D
E

FY
S

 2
00

 B

DELPHYS BC
Trzyfazowe zasilacze UPS 

o mocy od 160 do 300 kVA

Parametry techniczne

DELPHYS BC
Moc pozorna Sn [kVA] 160 200 300

Moc czynna Pn [kW] 144 180 270
Praca równoległa do 6 jednostek

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V 3 f
Tolerancja napięcia 240 V do 480 V(1)

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ± 10%
Współczynnik mocy/THDi 0,99 / < 3%

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V
Tolerancja napięcia Obciążenie statyczne ±1%, obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (konfigurowalna w zakresie 1%-8%)
Współczynnik szczytu 3:1

BY-PASS
Napięcie znamionowe znamionowe napięcie wyjściowe
Tolerancja napięcia ± 15% (konfigurowalna w zakresie 10% to 20%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania z agregatem prądotwórczym)

SPRAWNOŚĆ
Tryb online przy 100% obciążenia do 94%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0°C do +40(2)°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-95%, bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) < 68 dBA < 71 dBA

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 700 x 800 x 1930 mm 1000 x 950 x 1930 mm
Waga 480 kg 500 kg 830 kg
Stopień ochrony IP20
Kolory RAL 7012, srebrno-szare drzwi przednie

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1) W zależności od warunków.

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 •  Podwójne wejście sieci zasilającej.
 • Wbudowany by-pass serwisowy.
 •  Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 •  System zarządzania baterią EBS (Expert 
Battery System).

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

 •  Zewnętrzna szafa bateryjna.
 •  Czujnik temperatury otoczenia.
 •  Dodatkowe ładowarki baterii.
 •  Bateria współdzielona.
 •  Transformator separacyjny z izolacją 
galwaniczną.

 •  Zestaw do pracy równoległej.
 •  System synchronizacji ACS.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  2 gniazda kart komunikacyjnych.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 • Interfejs ADC (programowalne styki 
bezpotencjałowe).

 •  MODBUS TCP.
 •  MODBUS RTU.
 • PROFIBUS.
 •  NET VISION: profesjonalny interfejs 
WWW/SNMP do monitorowania zasilaczy 
UPS i zarządzania wyłączaniem wielu 
systemów operacyjnych.

Usługa zdalnego monitorowania

 •  Usługa zdalnego monitorowania LINK-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.
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DELPHYS BC
Niezawodne, łatwe w obsłudze zabezpieczenie zasilania 
o mocy od 160 do 300 kVA

Kompletne i ekonomiczne 
rozwiązanie
 •  Tryb podwójnej konwersji online ze 
współczynnikiem mocy wyjściowej 
0,9 zapewnia 12% więcej mocy czynnej niż 
zasilacz UPS o współczynniku mocy 0,8.

 •  Podwójne wejście sieci zasilającej umożliwia 
zarządzanie niezależnymi źródłami zasilania.

 •  Zwiększona dostępność systemu dzięki 
równoległemu umieszczeniu dwóch 
urządzeń UPS na potrzeby redundancji 1+1.

 •  Wbudowany by-pass ręczny pozwala 
wykonywać czynności konserwacyjne bez 
wyłączania zasilacza (redundancji 1+1).

 •  Wielojęzyczny wyświetlacz.

Opracowane na miarę Twoich 
potrzeb
 •  Zoptymalizowane wymiary obudowy 
i zmniejszona podstawa montażowa 
oszczędzają miejsce.

 •  Niski poziom hałasu.
 •  Niewielkie rozmiary i waga, łatwość 
montażu.

 • Nie potrzeba przewodu neutralnego na 
wejściu prostownika.

 • Dwuprzewodowe podłączenie baterii 
(tylko +/-).

 •  System zarządzania bateriami EBS 
zapewnia dłuższą żywotność i większą 
wydajność baterii.

Rozwiązanie dla

> Zasilania serwerów
> Sektora usług
> Infrastruktury
> Służby zdrowia
> Przemysłu lekkiego
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DELPHYS BC
Trzyfazowe zasilacze UPS 

o mocy od 160 do 300 kVA

Parametry techniczne

DELPHYS BC
Moc pozorna Sn [kVA] 160 200 300

Moc czynna Pn [kW] 144 180 270
Praca równoległa do 6 jednostek

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V 3 f
Tolerancja napięcia 240 V do 480 V(1)

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ± 10%
Współczynnik mocy/THDi 0,99 / < 3%

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V
Tolerancja napięcia Obciążenie statyczne ±1%, obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (konfigurowalna w zakresie 1%-8%)
Współczynnik szczytu 3:1

BY-PASS
Napięcie znamionowe znamionowe napięcie wyjściowe
Tolerancja napięcia ± 15% (konfigurowalna w zakresie 10% to 20%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania z agregatem prądotwórczym)

SPRAWNOŚĆ
Tryb online przy 100% obciążenia do 94%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0°C do +40(2)°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-95%, bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) < 68 dBA < 71 dBA

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 700 x 800 x 1930 mm 1000 x 950 x 1930 mm
Waga 480 kg 500 kg 830 kg
Stopień ochrony IP20
Kolory RAL 7012, srebrno-szare drzwi przednie

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1) W zależności od warunków.

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 •  Podwójne wejście sieci zasilającej.
 • Wbudowany by-pass serwisowy.
 •  Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 •  System zarządzania baterią EBS (Expert 
Battery System).

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

 •  Zewnętrzna szafa bateryjna.
 •  Czujnik temperatury otoczenia.
 •  Dodatkowe ładowarki baterii.
 •  Bateria współdzielona.
 •  Transformator separacyjny z izolacją 
galwaniczną.

 •  Zestaw do pracy równoległej.
 •  System synchronizacji ACS.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  2 gniazda kart komunikacyjnych.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 • Interfejs ADC (programowalne styki 
bezpotencjałowe).

 •  MODBUS TCP.
 •  MODBUS RTU.
 • PROFIBUS.
 •  NET VISION: profesjonalny interfejs 
WWW/SNMP do monitorowania zasilaczy 
UPS i zarządzania wyłączaniem wielu 
systemów operacyjnych.

Usługa zdalnego monitorowania

 •  Usługa zdalnego monitorowania LINK-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.
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Oszczędność energii: wysoka 
sprawność bez kompromisów.
 • Zapewnia najwyższą sprawność na rynku 
w trybie pracy Vfi (podwójna konwersja), a 
także gwarantuje całkowite zabezpieczenie 
podłączonych odbiorów przed 
niestabilnościami na linii zasilającej.

 • Wyjątkowo wysoka sprawność przetestowana 
i potwierdzona przez międzynarodowy organ 
certyfikacyjny w szerokiej gamie warunków pracy 
i przy wielu różnych poziomach obciążenia. 
Dzięki czemu użytkownik otrzymuje wartościowe 
dane przydatne w realnych instalacjach.

 • Wyjątkowo wysoka sprawność w trybie Vfi jest 
zasługą innowacyjnej topologii (trzypoziomowej), 
która została stworzona z myślą o zasilaczach 
UPS z rodziny Green Power 2.0.

Pełna moc znamionowa: kW=kVA
 • Nie wymaga obniżenia mocy zasilającej 
serwery najnowszych generacji (wiodący lub 
jednolity współczynnik mocy).

 • Prawdziwe pełne zasilanie zgodne z normą 
iEC 62040: kW=kVA (konstrukcja ze 
współczynnikiem mocy Pf=1), oznaczająca 
o 25% większą dostępną moc czynną 
w porównaniu ze starszymi zasilaczami UPS.

 • Odpowiednie do zasilania odbiorów o 
indukcyjnym współczynniku mocy do 
0,9 bez obniżania wartości znamionowych.

Znaczna redukcja całkowitego 
kosztu posiadania (TCO)
 • Sprawność 96% w trybie prawdziwej 
podwójnej konwersji zapewnia maksymalną 
oszczędność energii: Straty energii mniejsze 
o 50% od starszych zasilaczy UPS znacznie 
zmniejszą rachunki za prąd.

 • Koszt zasilacza UPS zwraca się dzięki 
oszczędności energii.

 • funkcja Energy Saver poprawia wydajność 
systemów równoległych.

 • kW=kVA zawsze zapewnia maksymalną 
dostępną moc przy takich samych 
parametrach zasilacza UPS, zmniejszając 
koszt w przeliczeniu na kW.

 • Optymalizacja kosztów infrastruktury przed 
urządzeniem (źródła i dystrybucja) dzięki 
prostownikowi iGBT o wysokich parametrach.

 • Szeroki zakres napięć magistrali DC 
umożliwia optymalizację konfiguracji baterii.

 • Wydłużona trwałość i lepsza wydajność baterii:
- bateria o wydłużonym czasie działania
-  bardzo szeroki zakres napięcia 

wejściowego i częstotliwości przy zasilaniu 
sieciowym.

 •  System zarządzania bateriami EBS (Expert 
Battery System) wydłuża okres eksploatacji 
baterii.

MASTERYS GP
Wysoka sprawność bez kompromisów
Seria Green Power 2.0 od 10 do 120 kVA/kW

Rozwiązanie dla 

>  Centra przetwarzania danych 
DTC

> Telekomunikacja
> Służby zdrowia
> Sektora usług
> Infrastruktury
> Zastosowań przemysłowych
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Certyfikaty

Zasilacze serii MASTERYS GP mają 
certyfikat TÜV SÜD na zgodność 

z wymogami bezpieczeństwa 
produktu (EN 62040-1).
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Oszczędność energii + Pełna moc znamionowa = 
zmniejszone całkowite koszty posiadania

Zalety

Lepsza wydajność niż 
zakładana w Europejskim 
Kodeksie Postępowania 
w kwestii zasilaczy UPS

MASTERYS GP
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 od 10 do 120 kVA/kW

Parametry techniczne

MASTERYS GP
Moc pozorna Sn [kVA] 10 15 20 30 40 60 80 100 120

Moc czynna Pn [kW] 10 15 20 30 40 60 80 100 120
Wejście/wyjście: 3/1 • • • - - - - - -
Wejście/wyjście: 3/3 • • • • • • • • •
Praca równoległa do 6 jednostek

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V 3 f+N
Tolerancja napięcia 240 V do 480 V(1)

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ± 10%
Współczynnik mocy/THDI 0,99 / < 2,5%

WYJŚCIE
Współczynnik mocy 1 (zgodnie z normą EN 62040-3)

Napięcie znamionowe 1-faz. + N: 230 V (możliwość skonfigurowania do pracy z 220/240 V) / 3 f + N:
3-faz. + N: 400 V (możliwość skonfigurowania do pracy z 380/415 V) / 3 f + N:

Tolerancja napięcia obciążenie statyczne ±1%, obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)

Całkowite zniekształcenia napięcia na 
wyjściu przy obciążeniu liniowym < 1%

Całkowite zniekształcenia napięcia na 
wyjściu przy obciążeniu nieliniowym < 3%

Przeciążenie 125% przez 10 minut, 150% przez 1 minutę (1)

Współczynnik szczytu 3:1
BY-PASS
Napięcie znamionowe Napięcie wyjściowe
Tolerancja napięcia ± 15% (konfigurowane od 10% do 20%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2%

SPRAWNOŚĆ (atest TÜV SÜD)
Tryb online przy 50% obciążenia do 96%
Tryb online przy 75% obciążenia do 96%
Tryb online przy 100% obciążenia do 96%
Tryb Eco do 98%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0°C do +40(1)°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m 
(ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 60 dBA < 65 dBA

OBUDOWA UPS

Wymiary
szer. 444 mm 600 mm 700 mm
głęb. 795 mm 800 mm
wys. 800 mm 1000 mm 1400 mm 1930 mm

Waga 190 kg 195 kg 315 kg 320 kg 180 kg 200 kg 380 kg
Stopień ochrony IP20
Kolory RAL 7012

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Kompatybilność z normami  
ochrony przeciwwstrząsowej

Na żądanie, zgodnie z ujednoliconym kodeksem budowlanym  
(ang. Uniform Building Code) UBC-1997 dla strefy 4

Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1) W zależności od warunków.

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 •  Podwójne wejście sieci zasilającej.
 •  Wewnętrzny by-pass serwisowy.
 •  Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 •  System zarządzania baterią EBS 
(Expert Battery System).

 •  Czujnik temperatury baterii.

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

 •  Zewnętrzny by-pass serwisowy.
 •  Zewnętrzna szafa bateryjna.
 •  Dodatkowe ładowarki baterii.
 •  Transformator separacyjny z izolacją 
galwaniczną.

 •  Zestaw do pracy równoległej.
 •  System synchronizacji ACS.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny 
kolorowy wyświetlacz graficzny.

 •  Kreator uruchomienia.
 •  2 gniazda kart komunikacyjnych.
 • Karta styków bezpotencjałowych  
(100-120kVA/kW).

 •  MODBUS TCP.
 •  MODBUS RTU.
 •  Wbudowany interfejs LAN (www, e-mail).

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Karta ze stykami bezpotencjałowymi  
(10-80 kVA/kW).

 •  PROfiBUS.
 • interfejs BACnet/iP.
 •  NET ViSiON: profesjonalny interfejs 
WWW/SNMP do monitorowania zasilaczy 
UPS i zarządzania wyłączaniem wielu 
systemów operacyjnych.

Usługa zdalnego monitorowania

 •  Usługa zdalnego monitorowania LiNK-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.
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Oszczędność energii: wysoka 
sprawność bez kompromisów.
 • Zapewnia najwyższą sprawność na rynku 
w trybie pracy Vfi (podwójna konwersja), a 
także gwarantuje całkowite zabezpieczenie 
podłączonych odbiorów przed 
niestabilnościami na linii zasilającej.

 • Wyjątkowo wysoka sprawność przetestowana 
i potwierdzona przez międzynarodowy organ 
certyfikacyjny w szerokiej gamie warunków pracy 
i przy wielu różnych poziomach obciążenia. 
Dzięki czemu użytkownik otrzymuje wartościowe 
dane przydatne w realnych instalacjach.

 • Wyjątkowo wysoka sprawność w trybie Vfi jest 
zasługą innowacyjnej topologii (trzypoziomowej), 
która została stworzona z myślą o zasilaczach 
UPS z rodziny Green Power 2.0.

Pełna moc znamionowa: kW=kVA
 • Nie wymaga obniżenia mocy zasilającej 
serwery najnowszych generacji (wiodący lub 
jednolity współczynnik mocy).

 • Prawdziwe pełne zasilanie zgodne z normą 
iEC 62040: kW=kVA (konstrukcja ze 
współczynnikiem mocy Pf=1), oznaczająca 
o 25% większą dostępną moc czynną 
w porównaniu ze starszymi zasilaczami UPS.

 • Odpowiednie do zasilania odbiorów o 
indukcyjnym współczynniku mocy do 
0,9 bez obniżania wartości znamionowych.

Znaczna redukcja całkowitego 
kosztu posiadania (TCO)
 • Sprawność 96% w trybie prawdziwej 
podwójnej konwersji zapewnia maksymalną 
oszczędność energii: Straty energii mniejsze 
o 50% od starszych zasilaczy UPS znacznie 
zmniejszą rachunki za prąd.

 • Koszt zasilacza UPS zwraca się dzięki 
oszczędności energii.

 • funkcja Energy Saver poprawia wydajność 
systemów równoległych.

 • kW=kVA zawsze zapewnia maksymalną 
dostępną moc przy takich samych 
parametrach zasilacza UPS, zmniejszając 
koszt w przeliczeniu na kW.

 • Optymalizacja kosztów infrastruktury przed 
urządzeniem (źródła i dystrybucja) dzięki 
prostownikowi iGBT o wysokich parametrach.

 • Szeroki zakres napięć magistrali DC 
umożliwia optymalizację konfiguracji baterii.

 • Wydłużona trwałość i lepsza wydajność baterii:
- bateria o wydłużonym czasie działania
-  bardzo szeroki zakres napięcia 

wejściowego i częstotliwości przy zasilaniu 
sieciowym.

 •  System zarządzania bateriami EBS (Expert 
Battery System) wydłuża okres eksploatacji 
baterii.

MASTERYS GP
Wysoka sprawność bez kompromisów
Seria Green Power 2.0 od 10 do 120 kVA/kW

Rozwiązanie dla 

>  Centra przetwarzania danych 
DTC

> Telekomunikacja
> Służby zdrowia
> Sektora usług
> Infrastruktury
> Zastosowań przemysłowych
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Certyfikaty

Zasilacze serii MASTERYS GP mają 
certyfikat TÜV SÜD na zgodność 

z wymogami bezpieczeństwa 
produktu (EN 62040-1).
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Oszczędność energii + Pełna moc znamionowa = 
zmniejszone całkowite koszty posiadania

Zalety

Lepsza wydajność niż 
zakładana w Europejskim 
Kodeksie Postępowania 
w kwestii zasilaczy UPS

MASTERYS GP
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 od 10 do 120 kVA/kW

Parametry techniczne

MASTERYS GP
Moc pozorna Sn [kVA] 10 15 20 30 40 60 80 100 120

Moc czynna Pn [kW] 10 15 20 30 40 60 80 100 120
Wejście/wyjście: 3/1 • • • - - - - - -
Wejście/wyjście: 3/3 • • • • • • • • •
Praca równoległa do 6 jednostek

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V 3 f+N
Tolerancja napięcia 240 V do 480 V(1)

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ± 10%
Współczynnik mocy/THDI 0,99 / < 2,5%

WYJŚCIE
Współczynnik mocy 1 (zgodnie z normą EN 62040-3)

Napięcie znamionowe 1-faz. + N: 230 V (możliwość skonfigurowania do pracy z 220/240 V) / 3 f + N:
3-faz. + N: 400 V (możliwość skonfigurowania do pracy z 380/415 V) / 3 f + N:

Tolerancja napięcia obciążenie statyczne ±1%, obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)

Całkowite zniekształcenia napięcia na 
wyjściu przy obciążeniu liniowym < 1%

Całkowite zniekształcenia napięcia na 
wyjściu przy obciążeniu nieliniowym < 3%

Przeciążenie 125% przez 10 minut, 150% przez 1 minutę (1)

Współczynnik szczytu 3:1
BY-PASS
Napięcie znamionowe Napięcie wyjściowe
Tolerancja napięcia ± 15% (konfigurowane od 10% do 20%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2%

SPRAWNOŚĆ (atest TÜV SÜD)
Tryb online przy 50% obciążenia do 96%
Tryb online przy 75% obciążenia do 96%
Tryb online przy 100% obciążenia do 96%
Tryb Eco do 98%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0°C do +40(1)°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m 
(ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 60 dBA < 65 dBA

OBUDOWA UPS

Wymiary
szer. 444 mm 600 mm 700 mm
głęb. 795 mm 800 mm
wys. 800 mm 1000 mm 1400 mm 1930 mm

Waga 190 kg 195 kg 315 kg 320 kg 180 kg 200 kg 380 kg
Stopień ochrony IP20
Kolory RAL 7012

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Kompatybilność z normami  
ochrony przeciwwstrząsowej

Na żądanie, zgodnie z ujednoliconym kodeksem budowlanym  
(ang. Uniform Building Code) UBC-1997 dla strefy 4

Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1) W zależności od warunków.

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 •  Podwójne wejście sieci zasilającej.
 •  Wewnętrzny by-pass serwisowy.
 •  Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 •  System zarządzania baterią EBS 
(Expert Battery System).

 •  Czujnik temperatury baterii.

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

 •  Zewnętrzny by-pass serwisowy.
 •  Zewnętrzna szafa bateryjna.
 •  Dodatkowe ładowarki baterii.
 •  Transformator separacyjny z izolacją 
galwaniczną.

 •  Zestaw do pracy równoległej.
 •  System synchronizacji ACS.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny 
kolorowy wyświetlacz graficzny.

 •  Kreator uruchomienia.
 •  2 gniazda kart komunikacyjnych.
 • Karta styków bezpotencjałowych  
(100-120kVA/kW).

 •  MODBUS TCP.
 •  MODBUS RTU.
 •  Wbudowany interfejs LAN (www, e-mail).

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Karta ze stykami bezpotencjałowymi  
(10-80 kVA/kW).

 •  PROfiBUS.
 • interfejs BACnet/iP.
 •  NET ViSiON: profesjonalny interfejs 
WWW/SNMP do monitorowania zasilaczy 
UPS i zarządzania wyłączaniem wielu 
systemów operacyjnych.

Usługa zdalnego monitorowania

 •  Usługa zdalnego monitorowania LiNK-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.

45Katalog Główny 2016-2017



Tr
zy

fa
zo

w
e 

za
si

la
cz

e 
U

P
S

DELPHYS GP
Wysoka sprawność bez kompromisów w ochronie odbiorów 
Green Power 2.0 od 160 do 800 kVA/kW

Rozwiązanie dla 

>  Centrów przetwarzania 
danych DTC

> Telekomunikacji
> Służby zdrowia
> Sektora usług
> Infrastruktury
> Zastosowań przemysłowych
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Oszczędność energii: wysoka 
sprawność bez kompromisów
 • Zapewnia najwyższą sprawność na rynku 
w trybie pracy VFi (podwójna konwersja), a 
także gwarantuje całkowite zabezpieczenie 
podłączonych odbiorów przed 
niestabilnościami na linii zasilającej.

 • Zasilanie o wyjątkowej sprawności z atestem 
przyznanym przez niezależną organizację, 
która przetestowała produkt przy różnych 
rodzajach obciążenia i przy wielu napięciach.

 • Wyjątkowo wysoka sprawność w trybie VFi jest 
zasługą innowacyjnej topologii (trzypoziomowej), 
która została stworzona z myślą o zasilaczach 
UPS z rodziny Green Power 2.0.

Pełna moc znamionowa: kW=kVA
 •  Nie wymaga obniżenia mocy zasilającej 
serwery najnowszych generacji (wiodący lub 
jednolity współczynnik mocy).

 •  Prawdziwe pełne zasilanie zgodne z normą 
iEC 62040: kW=kVA (konstrukcja ze 
współczynnikiem mocy PF=1), oznaczająca 
o 25% większą dostępną moc czynną 
w porównaniu ze starszymi zasilaczami UPS.

 •  Odpowiednie do zasilania odbiorów o 
indukcyjnym współczynniku mocy do 0,9 
bez obniżania wartości znamionowych.

Znaczna redukcja całkowitego 
kosztu posiadania (TCO)
 •  Sprawność 96% w trybie prawdziwej 
podwójnej konwersji zapewnia maksymalną 
oszczędność energii: Straty energii mniejsze o 
50% w porównaniu z zasilaczami UPS starszej 
generacji znacznie zmniejszą rachunki za prąd.

 • Możliwość osiągnięcia nawet 99% 
sprawności w SZyBkiM TRyBiE ECOMOdE.

 •  koszt zasilacza UPS zwraca się dzięki 
oszczędności energii.

 •  Funkcja Energy Saver poprawia wydajność 
systemów równoległych.

 •   kW=kVA zawsze zapewnia maksymalną 
dostępną moc przy takich samych 
parametrach zasilacza UPS, zmniejszając 
koszt w przeliczeniu na kW.

 •  Optymalizacja kosztów infrastruktury przed 
urządzeniem (źródła i dystrybucja) dzięki 
prostownikowi iGBT o wysokich parametrach.

 • Wydłużona trwałość i lepsza wydajność baterii:
- bateria o wydłużonym czasie działania
-  bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego 

i częstotliwości przy zasilaniu sieciowym.
 •  System zarządzania bateriami EBS (Expert 
Battery System) wydłuża okres eksploatacji 
baterii.

 • Funkcja BCR (Battery Capacity Re-injection) 
usuwa ograniczenia wynikające 
z konieczności korzystania z dodatkowego 
zespołu obciążeń do testów rozładowywania 
baterii: polega na ponownym wprowadzeniu 
energii zmagazynowanej w bateriach do 
innych zastosowań.

Atesty i certyfikaty

B U R E A U
V E R I T A S

DELPHYS GP ma atest 
Bureau Veritas

Oszczędność energii + Pełna moc znamionowa = 
zmniejszone całkowite koszty posiadania

Zalety

Lepsza wydajność niż 
zakładana w Europejskim 
Kodeksie Postępowania 
w kwestii zasilaczy UPS

Flywheel
COMPATIBLE

Battery Capacity 
Re-injection

DELPHYS GP 
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 od 160 do 800 kVA/kW

DELPHYS GP
Wysoka sprawność bez kompromisów w ochronie odbiorów 
Green Power 2.0 od 160 do 800 kVA/kW

Architektura równoległa

Pozwala sprostać najostrzejszym wymogom 
w zakresie dostępności, rozbudowy 
i elastyczności systemów zasilania rezerwowego.
 •  Możliwość tworzenia modułowych, 
równoległych konfiguracji o mocy do 4 MW – 
rozwój bez ograniczeń.

 •  Elastyczna architektura by-passu 
rozproszonego lub scentralizowanego 
gwarantuje idealną kompatybilność 
z infrastrukturą elektryczną.

 •  Architektura dwutorowego zasilania 
z elektronicznymi przełącznikami zasilania (STS).

 •  Możliwość zastosowania baterii 
samodzielnych lub współdzielonych w celu 
optymalizacji magazynowania energii 
w systemach równoległych.

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 •  Zintegrowany bypass serwisowy dla 
jednego urządzenia (system 1+1).

 •  Backfeed protection- Zabezpieczenie przed 
prądem zwrotnym, obwód wykrywający.

 •  System zarządzania baterią EBS (Expert 
Battery System).

 •  Redundantny układ chłodzenia.
 •  Czujnik temperatury baterii.

Parametry techniczne
DELPHYS GP

Moc pozorna Sn [kVA] 160 200 250 320 400 500 600 800
Moc czynna Pn [kW] 160 200 250 320 400 500 600 800
Wejście/wyjście 3/3
Praca równoległa do 4 MW

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V 3 f
Tolerancja napięcia od 200 V do 480 V(1)

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 10 Hz
Współczynnik mocy/THDI > 0,99 / < 2,5%(3)

WYJŚCIE
Współczynnik mocy 1 (zgodnie z normą EN 62040-3)
Napięcie znamionowe 3 f + N 400 V
Stabilizacja napięcia przy stałym obciążeniu ±1% obciążenia dynamicznego zgodnie z VFI-SS-111
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne napięcia 
wyjściowego przy obciążeniu liniowym ThdU < 1,5%

Całkowite zniekształcenia harmoniczne napięcia 
wyjściowego przy obciążeniu nieliniowym 
(lEC 62043-3)

ThdU < 3%

Zdolność zwarciowa(2) do 3,4 x In
BY-PASS
Napięcie znamionowe znamionowe napięcie wyjściowe
Tolerancja napięcia ± 15% (konfigurowane od 10% do 20%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)

SPRAWNOŚĆ
Tryb online przy 40% obciążenia do 96%
Tryb online przy 75% obciążenia do 96%
Tryb online przy 100% obciążenia do 96%
Tryb Fast EcoMode do 99%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 10°C do +40(1)°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-95%, bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) < 65 dBA < 67 dBA < 70 dBA < 68 dBA < 70 dBA < 72 dBA < 74 dBA

OBUDOWA UPS

Wymiary
szer. 700 mm 1000 mm 1400 mm 1600 mm 2800 mm 3700 mm
głęb. 800 mm 950 mm 800 mm 950 mm 950 mm
wys. 1930 mm 2060 mm

Waga 470 kg 490 kg 850 kg 980 kg 1000 kg 1500 kg 2300 kg 3400 kg
Stopień ochrony IP 20 (inne IP opcjonalnie)
Kolory szafa: RAL 7012, drzwi: srebrno-szare

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1) W zależności od warunków. (2) W zależności od warunków najgorsze warunki (sieć pomocnicza niedostępna).  
(3) Z THDV wejścia < 1%.

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

 • Rozdzielona lub wspólna sieć zasilająca.
 • Zewnętrzny by-pass serwisowy.
 •  Ładowarka baterii o większej pojemności.
 •  Bateria współdzielona.
 •  Możliwość współpracy z kinetycznym 
magazynem energii Flywheel.

 •  Transformator separacyjny z izolacją 
galwaniczną.

 •  Urządzenie izolujące napięcie zwrotne.
 •  System synchronizacji ACS.
 • BCR (Battery Capacity Re-injection).
 •  SZyBki TRyB ECOMOdE.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny 
wyświetlacz graficzny.

 •  2 gniazda kart komunikacyjnych.
 •  Złącze Ethernet (WEB/SNMP/e-mail).
 •  Gniazdo USB do odczytu historii zdarzeń.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Zaawansowane opcje wyłączania serwerów 
autonomicznych i wirtualnych.

 •  4 dodatkowe gniazda na karty 
komunikacyjne.

 •  interfejs AdC (programowalne styki 
bezpotencjałowe).

 • MOdBUS TCP. 
 • MOdBUS RTU.
 • interfejs BACnet/iP.

Usługa zdalnego monitorowania

 •  Usługa zdalnego monitorowania LiNk-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.

46 Katalog Główny 2016-2017



Tr
zy

fa
zo

w
e 

za
si

la
cz

e 
U

P
S

DELPHYS GP
Wysoka sprawność bez kompromisów w ochronie odbiorów 
Green Power 2.0 od 160 do 800 kVA/kW

Rozwiązanie dla 

>  Centrów przetwarzania 
danych DTC

> Telekomunikacji
> Służby zdrowia
> Sektora usług
> Infrastruktury
> Zastosowań przemysłowych
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Oszczędność energii: wysoka 
sprawność bez kompromisów
 • Zapewnia najwyższą sprawność na rynku 
w trybie pracy VFi (podwójna konwersja), a 
także gwarantuje całkowite zabezpieczenie 
podłączonych odbiorów przed 
niestabilnościami na linii zasilającej.

 • Zasilanie o wyjątkowej sprawności z atestem 
przyznanym przez niezależną organizację, 
która przetestowała produkt przy różnych 
rodzajach obciążenia i przy wielu napięciach.

 • Wyjątkowo wysoka sprawność w trybie VFi jest 
zasługą innowacyjnej topologii (trzypoziomowej), 
która została stworzona z myślą o zasilaczach 
UPS z rodziny Green Power 2.0.

Pełna moc znamionowa: kW=kVA
 •  Nie wymaga obniżenia mocy zasilającej 
serwery najnowszych generacji (wiodący lub 
jednolity współczynnik mocy).

 •  Prawdziwe pełne zasilanie zgodne z normą 
iEC 62040: kW=kVA (konstrukcja ze 
współczynnikiem mocy PF=1), oznaczająca 
o 25% większą dostępną moc czynną 
w porównaniu ze starszymi zasilaczami UPS.

 •  Odpowiednie do zasilania odbiorów o 
indukcyjnym współczynniku mocy do 0,9 
bez obniżania wartości znamionowych.

Znaczna redukcja całkowitego 
kosztu posiadania (TCO)
 •  Sprawność 96% w trybie prawdziwej 
podwójnej konwersji zapewnia maksymalną 
oszczędność energii: Straty energii mniejsze o 
50% w porównaniu z zasilaczami UPS starszej 
generacji znacznie zmniejszą rachunki za prąd.

 • Możliwość osiągnięcia nawet 99% 
sprawności w SZyBkiM TRyBiE ECOMOdE.

 •  koszt zasilacza UPS zwraca się dzięki 
oszczędności energii.

 •  Funkcja Energy Saver poprawia wydajność 
systemów równoległych.

 •   kW=kVA zawsze zapewnia maksymalną 
dostępną moc przy takich samych 
parametrach zasilacza UPS, zmniejszając 
koszt w przeliczeniu na kW.

 •  Optymalizacja kosztów infrastruktury przed 
urządzeniem (źródła i dystrybucja) dzięki 
prostownikowi iGBT o wysokich parametrach.

 • Wydłużona trwałość i lepsza wydajność baterii:
- bateria o wydłużonym czasie działania
-  bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego 

i częstotliwości przy zasilaniu sieciowym.
 •  System zarządzania bateriami EBS (Expert 
Battery System) wydłuża okres eksploatacji 
baterii.

 • Funkcja BCR (Battery Capacity Re-injection) 
usuwa ograniczenia wynikające 
z konieczności korzystania z dodatkowego 
zespołu obciążeń do testów rozładowywania 
baterii: polega na ponownym wprowadzeniu 
energii zmagazynowanej w bateriach do 
innych zastosowań.

Atesty i certyfikaty

B U R E A U
V E R I T A S

DELPHYS GP ma atest 
Bureau Veritas

Oszczędność energii + Pełna moc znamionowa = 
zmniejszone całkowite koszty posiadania

Zalety

Lepsza wydajność niż 
zakładana w Europejskim 
Kodeksie Postępowania 
w kwestii zasilaczy UPS

Flywheel
COMPATIBLE

Battery Capacity 
Re-injection

DELPHYS GP 
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 od 160 do 800 kVA/kW

DELPHYS GP
Wysoka sprawność bez kompromisów w ochronie odbiorów 
Green Power 2.0 od 160 do 800 kVA/kW

Architektura równoległa

Pozwala sprostać najostrzejszym wymogom 
w zakresie dostępności, rozbudowy 
i elastyczności systemów zasilania rezerwowego.
 •  Możliwość tworzenia modułowych, 
równoległych konfiguracji o mocy do 4 MW – 
rozwój bez ograniczeń.

 •  Elastyczna architektura by-passu 
rozproszonego lub scentralizowanego 
gwarantuje idealną kompatybilność 
z infrastrukturą elektryczną.

 •  Architektura dwutorowego zasilania 
z elektronicznymi przełącznikami zasilania (STS).

 •  Możliwość zastosowania baterii 
samodzielnych lub współdzielonych w celu 
optymalizacji magazynowania energii 
w systemach równoległych.

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 •  Zintegrowany bypass serwisowy dla 
jednego urządzenia (system 1+1).

 •  Backfeed protection- Zabezpieczenie przed 
prądem zwrotnym, obwód wykrywający.

 •  System zarządzania baterią EBS (Expert 
Battery System).

 •  Redundantny układ chłodzenia.
 •  Czujnik temperatury baterii.

Parametry techniczne
DELPHYS GP

Moc pozorna Sn [kVA] 160 200 250 320 400 500 600 800
Moc czynna Pn [kW] 160 200 250 320 400 500 600 800
Wejście/wyjście 3/3
Praca równoległa do 4 MW

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V 3 f
Tolerancja napięcia od 200 V do 480 V(1)

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 10 Hz
Współczynnik mocy/THDI > 0,99 / < 2,5%(3)

WYJŚCIE
Współczynnik mocy 1 (zgodnie z normą EN 62040-3)
Napięcie znamionowe 3 f + N 400 V
Stabilizacja napięcia przy stałym obciążeniu ±1% obciążenia dynamicznego zgodnie z VFI-SS-111
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne napięcia 
wyjściowego przy obciążeniu liniowym ThdU < 1,5%

Całkowite zniekształcenia harmoniczne napięcia 
wyjściowego przy obciążeniu nieliniowym 
(lEC 62043-3)

ThdU < 3%

Zdolność zwarciowa(2) do 3,4 x In
BY-PASS
Napięcie znamionowe znamionowe napięcie wyjściowe
Tolerancja napięcia ± 15% (konfigurowane od 10% do 20%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)

SPRAWNOŚĆ
Tryb online przy 40% obciążenia do 96%
Tryb online przy 75% obciążenia do 96%
Tryb online przy 100% obciążenia do 96%
Tryb Fast EcoMode do 99%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 10°C do +40(1)°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-95%, bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) < 65 dBA < 67 dBA < 70 dBA < 68 dBA < 70 dBA < 72 dBA < 74 dBA

OBUDOWA UPS

Wymiary
szer. 700 mm 1000 mm 1400 mm 1600 mm 2800 mm 3700 mm
głęb. 800 mm 950 mm 800 mm 950 mm 950 mm
wys. 1930 mm 2060 mm

Waga 470 kg 490 kg 850 kg 980 kg 1000 kg 1500 kg 2300 kg 3400 kg
Stopień ochrony IP 20 (inne IP opcjonalnie)
Kolory szafa: RAL 7012, drzwi: srebrno-szare

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1) W zależności od warunków. (2) W zależności od warunków najgorsze warunki (sieć pomocnicza niedostępna).  
(3) Z THDV wejścia < 1%.

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

 • Rozdzielona lub wspólna sieć zasilająca.
 • Zewnętrzny by-pass serwisowy.
 •  Ładowarka baterii o większej pojemności.
 •  Bateria współdzielona.
 •  Możliwość współpracy z kinetycznym 
magazynem energii Flywheel.

 •  Transformator separacyjny z izolacją 
galwaniczną.

 •  Urządzenie izolujące napięcie zwrotne.
 •  System synchronizacji ACS.
 • BCR (Battery Capacity Re-injection).
 •  SZyBki TRyB ECOMOdE.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny 
wyświetlacz graficzny.

 •  2 gniazda kart komunikacyjnych.
 •  Złącze Ethernet (WEB/SNMP/e-mail).
 •  Gniazdo USB do odczytu historii zdarzeń.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Zaawansowane opcje wyłączania serwerów 
autonomicznych i wirtualnych.

 •  4 dodatkowe gniazda na karty 
komunikacyjne.

 •  interfejs AdC (programowalne styki 
bezpotencjałowe).

 • MOdBUS TCP. 
 • MOdBUS RTU.
 • interfejs BACnet/iP.

Usługa zdalnego monitorowania

 •  Usługa zdalnego monitorowania LiNk-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.

47Katalog Główny 2016-2017



Tr
zy

fa
zo

w
e 

za
si

la
cz

e 
U

P
S

DELPHYS Xtend GP
Zasilacze UPS skalowalne w czasie rzeczywistym
Green Power 2.0 aż do 1,2 MVA/MW

Rozwiązanie dla 

> Dużych centrów danych
> Telekomunikacji
> Służby zdrowia
> Sektora usług
> Infrastruktury
> Automatyki przemysłowej
> Zastosowań przemysłowych
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Rozwiązanie skalowalne w 
czasie rzeczywistym
 • Niezawodne zasilanie, którego moc można 
w razie potrzeby zwiększyć.

 • Napięcie w pełni zabezpieczone w trybie VFI 
podczas rozbudowy i konserwacji systemu.

 • System wstępnie okablowany, 
umożliwiający szybką i bezpieczną 
skalowalność mocy.

Pełna możliwość dostosowania 
systemu
 • Wiele możliwości dyspozycji.
 • By-pass statyczny dystrybuowany lub 
centralny.

 • Baterie wspólne lub dystrybuowane.
 • Elastyczność połączeń zasilania prądem 
zmiennym i stałym.

Wykorzystanie 
zoptymalizowanego kapitału
 • Niższe koszty wstępne oraz eksploatacyjne.
 • Podczas podnoszenia klasy zasilania nie ma 
konieczności modyfikowania infrastruktury 
elektrycznej zakładu.

 • Zoptymalizowane koszty konserwacji.
 • BCR (Battery Capacity Re-injection), 
innowacyjny test rozładowywania baterii.

Pełen zestaw usług
 • Konserwacja zapobiegawcza.
 • Całodobowy monitoring przez serwis hot-
line oraz monitoring zdalny.

 • Krótki czas reakcji na miejscu oraz 
dostępność nowych modułów.

 • Okablowanie i dokowanie.
 • Modele kosztowe na bazie OPEX.

DELPHYS XTEND GP to połączenie 
wszystkich korzyści technologii Green Power 
2.0 oraz elastyczności systemu modułowego. 
Zapewniająca łatwą rozbudowę do 
zmieniających się wymagań bez wpływu na 
otaczającą infrastrukturę elektryczną.
DELPHYS XTEND GP to seria skalowalnych 
zasilaczy UPS, których zadaniem jest 
umożliwienie rozbudowy zasilania o kolejne 
bloki w celu zwiększenia możliwości zasilacza 
zgodnie z maksymalnym zapotrzebowaniem 
na moc.

Skalowalność mocy DELPHYS XTEND GP 
zapewniają bloki energetyczne Xmodule 
zadokowane we wstępnie okablowane 
doki Xbay. Instalacja i ustawienie są proste i 
bezpieczne zarówno dla osoby obsługującej 
jak i urządzenia. Podczas zmiany konfiguracji 
lub konserwacji systemu napięcie jest 
całkowicie zabezpieczone w trybie podwójnej 
konwersji on-line.

Atesty i certyfikaty

B U R E A U
V E R I T A S

Bloki energetyczne 
DELPHYS Xtend GP 

Xmodule posiadają atest 
Bureau Veritas

Zalety

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

Wydajność energetyczna 
do 1200 kW
System oparty na produkcie 
DELPHYS GP 200 kW posiada 
wszystkie zalety technologii 
Green Power 2.0:
>  zmniejszenie zużycia energii 

oraz obniżenie kosztów 
chłodzenia w trybie VFI,

>  jednostkowy współczynnik 
mocy zapewnia najlepszy 
stosunek €/kW.

>  atest Bureau Veritas

Xmodule - stworzony z myślą 
o oszczędności

Technologia Battery 
Capacity

Re-injection

DELPHYS Xtend GP
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 aż do 1,2 MVA/MW

DELPHYS Xtend GP
Zasilacze UPS skalowalne w czasie rzeczywistym
Green Power 2.0 aż do 1,2 MVA/MW

Elastyczna architektura  
zasilacza UPS

 • Skalowalna moc oraz zdolność 
magazynowania energii.

 • By-pass statyczny dystrybuowany lub 
centralny.

 • Wspólny lub oddzielny prostownik i 
przewody by-passu.

 • Możliwość podłączenia do współdzielonych 
lub dystrybuowanych baterii w celu 
optymalizacji magazynowania energii.

 • Zgodność z różnymi technologiami 
magazynowania energii.

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 • Wbudowany by-pass serwisowy 
 • Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 • System zarządzania baterią EBS (Expert 
Battery System).

 • Czujnik temperatury baterii.

Opcjonalne wyposażenie 
elektryczne

 • Ładowarka baterii o większej pojemności.
 • Możliwość współpracy z kinetycznym 
magazynem energii Flywheel.

 • System synchronizacji ACS.
 • BCR (Battery Capacity Re-injection).
 • TRYB FAST ECOMODE.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 • Przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny 
wyświetlacz graficzny.

 • 2 gniazda kart komunikacyjnych.
 • Złącze Ethernet (WEB/SNMP/e-mail).
 • Gniazdo USB do odczytu historii zdarzeń.

Dane techniczne

DELPHYS Xtend GP

KONFIGURACJA SYSTEMU

Moc znamionowa Xmodule 200 kVA/kW

Liczba doków Xbay 4 5 6

Liczba bloków energetycznych 
Xmodule (200 kVA / kW) 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6

Moc (w kVA/kW)
Konfiguracja N 400 600 800 400 600 800 1000 400 600 800 1000 1200

Konfiguracja 
redundantna N+1 200 400 600 200 400 600 800 200 400 600 800 1000

WEJŚCIE PROSTOWNIKA(1)

Napięcie 400 V 3f (200-480 V(2))

Częstotliwość 50/60 Hz

Współczynnik mocy > 0,99

Współczynnik zniekształceń 
harmonicznych (THDI) przy pełnym 
obciążeniu i napięciu znamionowym

2,5%(3)

FALOWNIK

Współczynnik mocy 1 (zgodnie z IEC/EN 62040-3)

Wyjściowe napięcie znamionowe 400 V 3f + N (konfigurowalne 380/415 V)

Znamionowa częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz (możliwość wyboru)

Harmoniczne zniekształcenie napięcia ThdU ≤ 1,5% przy znamionowym obciążeniu liniowym

BY-PASS

Znamionowe napięcie łączeniowe znamionowe napięcie wyjściowe ±15% (możliwość ustawienia)

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz (możliwość wyboru)

SKUTECZNOŚĆ XMODULE

Tryb podwójnej konwersji online do 96%

Tryb Fast EcoMode do 99%

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy od 10°C do +40(2)°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)

Wilgotność względna 0%-95%, bez kondensacji

Maksymalna wysokość 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)

NORMY

Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Wysoka dokładność pomiaru IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Certyfikaty CE, RCM (E2376)
(1) Prostownik IGBT. (2) W zależności od warunków. (3) Z THDV wejścia < 1%.

Integracja(1) Liczba doków 
Xbay Szer. (mm)

By-pass rozproszony
(wspólne lub 
oddzielne wejścia)

4 4340

5 5050

6 5760
(1)  W sprawie innych konfiguracji (scentralizowany moduł 

by-passu, „U-kształtny”, „L-kształtny”, itp.), prosimy o kontakt.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 • Zaawansowane opcje wyłączania serwerów 
autonomicznych i wirtualnych.

 • Interfejs ADC (programowalne styki 
bezpotencjałowe).

 • MODBUS TCP.
 • MODBUS RTU.
 • Interfejs BACnet/IP

Usługa zdalnego monitorowania 

 • Usługa zdalnego monitorowania LINK-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.

Wymiary

21
20

960

W

G
R

E
E

N
 1

41
 B

 G
B

48 Katalog Główny 2016-2017



Tr
zy

fa
zo

w
e 

za
si

la
cz

e 
U

P
S

DELPHYS Xtend GP
Zasilacze UPS skalowalne w czasie rzeczywistym
Green Power 2.0 aż do 1,2 MVA/MW

Rozwiązanie dla 

> Dużych centrów danych
> Telekomunikacji
> Służby zdrowia
> Sektora usług
> Infrastruktury
> Automatyki przemysłowej
> Zastosowań przemysłowych
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Rozwiązanie skalowalne w 
czasie rzeczywistym
 • Niezawodne zasilanie, którego moc można 
w razie potrzeby zwiększyć.

 • Napięcie w pełni zabezpieczone w trybie VFI 
podczas rozbudowy i konserwacji systemu.

 • System wstępnie okablowany, 
umożliwiający szybką i bezpieczną 
skalowalność mocy.

Pełna możliwość dostosowania 
systemu
 • Wiele możliwości dyspozycji.
 • By-pass statyczny dystrybuowany lub 
centralny.

 • Baterie wspólne lub dystrybuowane.
 • Elastyczność połączeń zasilania prądem 
zmiennym i stałym.

Wykorzystanie 
zoptymalizowanego kapitału
 • Niższe koszty wstępne oraz eksploatacyjne.
 • Podczas podnoszenia klasy zasilania nie ma 
konieczności modyfikowania infrastruktury 
elektrycznej zakładu.

 • Zoptymalizowane koszty konserwacji.
 • BCR (Battery Capacity Re-injection), 
innowacyjny test rozładowywania baterii.

Pełen zestaw usług
 • Konserwacja zapobiegawcza.
 • Całodobowy monitoring przez serwis hot-
line oraz monitoring zdalny.

 • Krótki czas reakcji na miejscu oraz 
dostępność nowych modułów.

 • Okablowanie i dokowanie.
 • Modele kosztowe na bazie OPEX.

DELPHYS XTEND GP to połączenie 
wszystkich korzyści technologii Green Power 
2.0 oraz elastyczności systemu modułowego. 
Zapewniająca łatwą rozbudowę do 
zmieniających się wymagań bez wpływu na 
otaczającą infrastrukturę elektryczną.
DELPHYS XTEND GP to seria skalowalnych 
zasilaczy UPS, których zadaniem jest 
umożliwienie rozbudowy zasilania o kolejne 
bloki w celu zwiększenia możliwości zasilacza 
zgodnie z maksymalnym zapotrzebowaniem 
na moc.

Skalowalność mocy DELPHYS XTEND GP 
zapewniają bloki energetyczne Xmodule 
zadokowane we wstępnie okablowane 
doki Xbay. Instalacja i ustawienie są proste i 
bezpieczne zarówno dla osoby obsługującej 
jak i urządzenia. Podczas zmiany konfiguracji 
lub konserwacji systemu napięcie jest 
całkowicie zabezpieczone w trybie podwójnej 
konwersji on-line.

Atesty i certyfikaty

B U R E A U
V E R I T A S

Bloki energetyczne 
DELPHYS Xtend GP 

Xmodule posiadają atest 
Bureau Veritas

Zalety

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

Wydajność energetyczna 
do 1200 kW
System oparty na produkcie 
DELPHYS GP 200 kW posiada 
wszystkie zalety technologii 
Green Power 2.0:
>  zmniejszenie zużycia energii 

oraz obniżenie kosztów 
chłodzenia w trybie VFI,

>  jednostkowy współczynnik 
mocy zapewnia najlepszy 
stosunek €/kW.

>  atest Bureau Veritas

Xmodule - stworzony z myślą 
o oszczędności

Technologia Battery 
Capacity

Re-injection

DELPHYS Xtend GP
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 aż do 1,2 MVA/MW

DELPHYS Xtend GP
Zasilacze UPS skalowalne w czasie rzeczywistym
Green Power 2.0 aż do 1,2 MVA/MW

Elastyczna architektura  
zasilacza UPS

 • Skalowalna moc oraz zdolność 
magazynowania energii.

 • By-pass statyczny dystrybuowany lub 
centralny.

 • Wspólny lub oddzielny prostownik i 
przewody by-passu.

 • Możliwość podłączenia do współdzielonych 
lub dystrybuowanych baterii w celu 
optymalizacji magazynowania energii.

 • Zgodność z różnymi technologiami 
magazynowania energii.

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 • Wbudowany by-pass serwisowy 
 • Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 • System zarządzania baterią EBS (Expert 
Battery System).

 • Czujnik temperatury baterii.

Opcjonalne wyposażenie 
elektryczne

 • Ładowarka baterii o większej pojemności.
 • Możliwość współpracy z kinetycznym 
magazynem energii Flywheel.

 • System synchronizacji ACS.
 • BCR (Battery Capacity Re-injection).
 • TRYB FAST ECOMODE.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 • Przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny 
wyświetlacz graficzny.

 • 2 gniazda kart komunikacyjnych.
 • Złącze Ethernet (WEB/SNMP/e-mail).
 • Gniazdo USB do odczytu historii zdarzeń.

Dane techniczne

DELPHYS Xtend GP

KONFIGURACJA SYSTEMU

Moc znamionowa Xmodule 200 kVA/kW

Liczba doków Xbay 4 5 6

Liczba bloków energetycznych 
Xmodule (200 kVA / kW) 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6

Moc (w kVA/kW)
Konfiguracja N 400 600 800 400 600 800 1000 400 600 800 1000 1200

Konfiguracja 
redundantna N+1 200 400 600 200 400 600 800 200 400 600 800 1000

WEJŚCIE PROSTOWNIKA(1)

Napięcie 400 V 3f (200-480 V(2))

Częstotliwość 50/60 Hz

Współczynnik mocy > 0,99

Współczynnik zniekształceń 
harmonicznych (THDI) przy pełnym 
obciążeniu i napięciu znamionowym

2,5%(3)

FALOWNIK

Współczynnik mocy 1 (zgodnie z IEC/EN 62040-3)

Wyjściowe napięcie znamionowe 400 V 3f + N (konfigurowalne 380/415 V)

Znamionowa częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz (możliwość wyboru)

Harmoniczne zniekształcenie napięcia ThdU ≤ 1,5% przy znamionowym obciążeniu liniowym

BY-PASS

Znamionowe napięcie łączeniowe znamionowe napięcie wyjściowe ±15% (możliwość ustawienia)

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz (możliwość wyboru)

SKUTECZNOŚĆ XMODULE

Tryb podwójnej konwersji online do 96%

Tryb Fast EcoMode do 99%

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy od 10°C do +40(2)°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)

Wilgotność względna 0%-95%, bez kondensacji

Maksymalna wysokość 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)

NORMY

Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Wysoka dokładność pomiaru IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Certyfikaty CE, RCM (E2376)
(1) Prostownik IGBT. (2) W zależności od warunków. (3) Z THDV wejścia < 1%.

Integracja(1) Liczba doków 
Xbay Szer. (mm)

By-pass rozproszony
(wspólne lub 
oddzielne wejścia)

4 4340

5 5050

6 5760
(1)  W sprawie innych konfiguracji (scentralizowany moduł 

by-passu, „U-kształtny”, „L-kształtny”, itp.), prosimy o kontakt.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 • Zaawansowane opcje wyłączania serwerów 
autonomicznych i wirtualnych.

 • Interfejs ADC (programowalne styki 
bezpotencjałowe).

 • MODBUS TCP.
 • MODBUS RTU.
 • Interfejs BACnet/IP

Usługa zdalnego monitorowania 

 • Usługa zdalnego monitorowania LINK-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.

Wymiary
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DELPHYS Xtend GP
Trzyfazowe zasilacze UPS
Green Power 2.0 aż do 1,2 MVA/MW

Szafa DC Szafa AC Xmodule
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Innowacyjny sposób, aby zapewnić skalowalność

Xmodule

Blok energetyczny 200 kVA/kW skalowalny 
w czasie rzeczywistym.

 •  Blok energetyczny zapewniający ochronę 
obciążenia oraz zarządzanie baterią.

 •  Maksymalnie 6 bloków energetycznych 
Xmodule na system.

 • Łatwe pozycjonowanie.
 •  Dedykowane przełączniki ułatwiające 
serwisowanie bloków energetycznych.

 •  Instalacja zabezpieczona zarówno dla 
operatorów jak i zastosowania.

Xbay

Łatwość dokowania bloków 
energetycznych.

 •  Każdy dok Xbay posiada wstępne 
okablowanie do szafek prądu zmiennego i 
stałego.

 •  Przystosowany do złączy zasilania Xmodule 
oraz przewodów sterowania.

 •  Zawiera pojedyncze przełączniki dla złącza 
prądu zmiennego Xmodule.

 •  Magistrala komunikacji typu hot-plug w 
pracy równoległej.

 •  Liczba doków Xbay zależy od ostatecznej 
wymaganej mocy (maksymalnie 6).

Rozwiązanie skalowalne w czasie rzeczywistym

SZAFA AC

Wejście i wyjście systemu.
 • Wejście i wyjście systemu przełącza zasilanie.
 •  Złącza zasilania i przewody sterujące.
 •  Przełącznik ręcznego by-passu serwisowego.
 •  W razie potrzeby scentralizowany by-pass 
statyczny.

SZAFA DC

Wstępnie okablowane złącze do 
magazynowania energii.

 •  Złącza przewodów energetycznych 
magazynowania energii oraz złącza 
przewodów sterowania.

 •  Podłączenie nawet 6 baterii z dedykowanymi 
przełącznikami sprzęgającymi.

 • Możliwość szybkiej i bezpiecznej zmiany 
konfiguracji w celu przystosowania instalacji 
do zmieniających się potrzeb w zakresie 
dostarczanej energii.

 •  Niezawodna moc, którą można w razie 
potrzeby zwiększyć, aby szybko sprostać 
zmieniającym się wymaganiom dotyczącym 

pojemności.
 •  Proste dostosowanie do zmian w obiekcie 
i obowiązujących ograniczeń dzięki 
ruchomym elementom.

 •  Wstępnie okablowany system umożliwiający 
dodatkowe połączenia Xmodule i 
sprzęganie w ramach systemu.

 •  Montaż i podłączenie bloku energetycznego 
wymagają użycia standardowych narzędzi.

 •  Tryb podwójnej konwersji w trybie on-line 
zapewnia ochronę obciążenia podczas 
zmian konfiguracji systemu oraz jego 
konserwacji.

600 kW, tryb podwójnej konwersji on-line 600 kW, tryb podwójnej konwersji on-line 30 minut później: 800 kW, tryb podwójnej 
konwersji on-line
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Xbay

DELPHYS Xtend GP
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 aż do 1,2 MVA/MW

Kompletne rozwiązanie

Dyspozycja umożliwiająca dostosowanie

Innowacyjny test rozładowania baterii

IN

OUT

 •  Uproszczona tablica rozdzielcza We/Wy. System ma 
wbudowaną możliwość obsługi zlokalizowanych złączy.

 •  Szybka i oszczędna skalowalność, ze względu na brak 
konieczności podłączania dodatkowych bloków energetycznych 
Xmodule do żadnych paneli przed lub za urządzeniem.

 •  Zapewnia ochronę zastosowań o krytycznym znaczeniu w trybie 
podwójnej konwersji on-line podczas zmian konfiguracji.

Dyspozycję systemu oraz fizyczne połączenie można łatwo 
dostosować do danej instalacji:
 •  Wiele możliwości dyspozycji (liniowa, „u-kształtna”, „l-kształtna”).
 •  Liczba doków Xbay może wynosić 6 lub mniej w zależności od 
mocy znamionowej infrastruktury.

 •  Uniwersalne złącza wejścia/wyjścia prądu zmiennego dostępne 
od góry lub od dołu.

 •  Zapasowe złącze magazynowania prądu stałego dostępne od 
góry lub od dołu. G
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Przykładowe konfiguracje (od lewej do prawej): liniowa z 6 blokami energetycznymi Xmodule,
liniowa z 4 blokami energetycznymi Xmodule, „U-kształtna” z 6 blokami energetycznymi Xmodule.

Produkt DELPHYS Xtend GP umożliwia okresowe 
przeprowadzanie próby całkowitego i bezpiecznego rozładowania 
baterii bez użycia obciążenia oporowego na potrzeby sprawdzenia 
czasu rezerwy lub kontroli dostępności.
Technologia Battery Capacity Re-injecton umożliwia poczynienie 
znacznych oszczędności kosztowych oraz zmniejsza rzeczywiste 
koszty posiadania:
 • Nie trzeba wynajmować ani kupować baterii obciążeniowych.
 •  Uproszczona infrastruktura, ponieważ nie ma żadnych 
specjalnych testowych szyn zbiorczych.

 •  Nie jest marnowana energia, ponieważ jest używana ponownie 
do zasilania innych urządzeń lub zastosowań UPS.

 •  Potrzeba mniej czasu na przeprowadzenie testów gdyż 
programowanie jest łatwe.

Test jest przeprowadzany przy stałym natężeniu mocy (pełna moc 
lub częściowe obciążenie). Każdy pojedynczy blok energetyczny 
Xmodule jest testowany oddzielnie i odprowadza z powrotem do 
obiegu energię zmagazynowaną w baterii.
Energia, która ma zostać wprowadzona ponownie przed układ 
poprzez prostownik będzie odpowiadała różnicy pomiędzy mocą 
rozładowaną a poborem mocy.

Przykład próby rozładowania baterii. 
Test jest przeprowadzany na 4 bloku energetycznym Xmodule ze stałą mocą 

o wartości 200 kW.
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IN OUT

Reinjected energy

150 kW

150 kW

150 kW
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50 kW
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DELPHYS Xtend GP
Trzyfazowe zasilacze UPS
Green Power 2.0 aż do 1,2 MVA/MW

Szafa DC Szafa AC Xmodule
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Innowacyjny sposób, aby zapewnić skalowalność

Xmodule

Blok energetyczny 200 kVA/kW skalowalny 
w czasie rzeczywistym.

 •  Blok energetyczny zapewniający ochronę 
obciążenia oraz zarządzanie baterią.

 •  Maksymalnie 6 bloków energetycznych 
Xmodule na system.

 • Łatwe pozycjonowanie.
 •  Dedykowane przełączniki ułatwiające 
serwisowanie bloków energetycznych.

 •  Instalacja zabezpieczona zarówno dla 
operatorów jak i zastosowania.

Xbay

Łatwość dokowania bloków 
energetycznych.

 •  Każdy dok Xbay posiada wstępne 
okablowanie do szafek prądu zmiennego i 
stałego.

 •  Przystosowany do złączy zasilania Xmodule 
oraz przewodów sterowania.

 •  Zawiera pojedyncze przełączniki dla złącza 
prądu zmiennego Xmodule.

 •  Magistrala komunikacji typu hot-plug w 
pracy równoległej.

 •  Liczba doków Xbay zależy od ostatecznej 
wymaganej mocy (maksymalnie 6).

Rozwiązanie skalowalne w czasie rzeczywistym

SZAFA AC

Wejście i wyjście systemu.
 • Wejście i wyjście systemu przełącza zasilanie.
 •  Złącza zasilania i przewody sterujące.
 •  Przełącznik ręcznego by-passu serwisowego.
 •  W razie potrzeby scentralizowany by-pass 
statyczny.

SZAFA DC

Wstępnie okablowane złącze do 
magazynowania energii.

 •  Złącza przewodów energetycznych 
magazynowania energii oraz złącza 
przewodów sterowania.

 •  Podłączenie nawet 6 baterii z dedykowanymi 
przełącznikami sprzęgającymi.

 • Możliwość szybkiej i bezpiecznej zmiany 
konfiguracji w celu przystosowania instalacji 
do zmieniających się potrzeb w zakresie 
dostarczanej energii.

 •  Niezawodna moc, którą można w razie 
potrzeby zwiększyć, aby szybko sprostać 
zmieniającym się wymaganiom dotyczącym 

pojemności.
 •  Proste dostosowanie do zmian w obiekcie 
i obowiązujących ograniczeń dzięki 
ruchomym elementom.

 •  Wstępnie okablowany system umożliwiający 
dodatkowe połączenia Xmodule i 
sprzęganie w ramach systemu.

 •  Montaż i podłączenie bloku energetycznego 
wymagają użycia standardowych narzędzi.

 •  Tryb podwójnej konwersji w trybie on-line 
zapewnia ochronę obciążenia podczas 
zmian konfiguracji systemu oraz jego 
konserwacji.

600 kW, tryb podwójnej konwersji on-line 600 kW, tryb podwójnej konwersji on-line 30 minut później: 800 kW, tryb podwójnej 
konwersji on-line
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Xbay

DELPHYS Xtend GP
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 aż do 1,2 MVA/MW

Kompletne rozwiązanie

Dyspozycja umożliwiająca dostosowanie

Innowacyjny test rozładowania baterii

IN

OUT

 •  Uproszczona tablica rozdzielcza We/Wy. System ma 
wbudowaną możliwość obsługi zlokalizowanych złączy.

 •  Szybka i oszczędna skalowalność, ze względu na brak 
konieczności podłączania dodatkowych bloków energetycznych 
Xmodule do żadnych paneli przed lub za urządzeniem.

 •  Zapewnia ochronę zastosowań o krytycznym znaczeniu w trybie 
podwójnej konwersji on-line podczas zmian konfiguracji.

Dyspozycję systemu oraz fizyczne połączenie można łatwo 
dostosować do danej instalacji:
 •  Wiele możliwości dyspozycji (liniowa, „u-kształtna”, „l-kształtna”).
 •  Liczba doków Xbay może wynosić 6 lub mniej w zależności od 
mocy znamionowej infrastruktury.

 •  Uniwersalne złącza wejścia/wyjścia prądu zmiennego dostępne 
od góry lub od dołu.

 •  Zapasowe złącze magazynowania prądu stałego dostępne od 
góry lub od dołu. G
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Przykładowe konfiguracje (od lewej do prawej): liniowa z 6 blokami energetycznymi Xmodule,
liniowa z 4 blokami energetycznymi Xmodule, „U-kształtna” z 6 blokami energetycznymi Xmodule.

Produkt DELPHYS Xtend GP umożliwia okresowe 
przeprowadzanie próby całkowitego i bezpiecznego rozładowania 
baterii bez użycia obciążenia oporowego na potrzeby sprawdzenia 
czasu rezerwy lub kontroli dostępności.
Technologia Battery Capacity Re-injecton umożliwia poczynienie 
znacznych oszczędności kosztowych oraz zmniejsza rzeczywiste 
koszty posiadania:
 • Nie trzeba wynajmować ani kupować baterii obciążeniowych.
 •  Uproszczona infrastruktura, ponieważ nie ma żadnych 
specjalnych testowych szyn zbiorczych.

 •  Nie jest marnowana energia, ponieważ jest używana ponownie 
do zasilania innych urządzeń lub zastosowań UPS.

 •  Potrzeba mniej czasu na przeprowadzenie testów gdyż 
programowanie jest łatwe.

Test jest przeprowadzany przy stałym natężeniu mocy (pełna moc 
lub częściowe obciążenie). Każdy pojedynczy blok energetyczny 
Xmodule jest testowany oddzielnie i odprowadza z powrotem do 
obiegu energię zmagazynowaną w baterii.
Energia, która ma zostać wprowadzona ponownie przed układ 
poprzez prostownik będzie odpowiadała różnicy pomiędzy mocą 
rozładowaną a poborem mocy.

Przykład próby rozładowania baterii. 
Test jest przeprowadzany na 4 bloku energetycznym Xmodule ze stałą mocą 

o wartości 200 kW.
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Reinjected energy
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Konstrukcja w pełni modułowa

 • Moduł typy "plug-in".
 • Moduł bateryjny typu "plug-in"
 • Moduł by-pass typu "plug-in".
 • Połączenie górne lub dolne.
 • Moduł wyrzutu ciepłego powietrza do góry.

Koncepcja „Forever Young”

 • Wyjątkowy program wydłużający okres 
eksploatacji produktu.

 • Eliminuje zagrożenia związane ze zużyciem.
 • Brak elektroniki w szafie i zestaw części 
wtykowych.

 • Ponad 20-letnia gwarancja kompatybilności 
modułu.

 • Umożliwia zastosowanie przyszłych 
technologii w modułach.

System całkowicie redundantny

 • Redundancja N+1, N+X.
 • Konstrukcja wykluczająca pojedynczy 
punkt awarii.

 • Brak scentralizowanej kontroli równoległej.
 • W pełni niezależne moduły zasilania.
 • Odporna magistrala komunikacji w pracy 
równoległej (konfiguracja pierścieniowa).

Łatwe serwisowanie

 • Szybka i bezpieczna konserwacja dzięki 
zastosowaniu części z możliwością 
wymiany bez konieczności wyłączania 
urządzenia (zasilacze, bypass, płytki 
elektroniczne)

 • Baterie można wymieniać w trakcie pracy, 
bez wyłączania podłączonych urządzeń.

 • Możliwość konserwacji jednoczesnej. 

Dzięki elastycznej modułowej konstrukcji, zapewniającej bezproblemową oraz pozbawioną 
ryzyka skalowalność mocy do 600 kW, gama MODULYS GP jest idealnym rozwiązaniem w 
przypadku nieplanowanych zmian konfiguracji systemu lub stopniowego wzrostu mocy. Moc 
zasilania systemu może zostać zwiększona do 600 kW poprzez dodanie modułów zasilania 
podłączanych w trybie hot-swap zwiększających moc krokowo o 25 kW.
MODULYS GP posiada konstrukcję wykluczającą pojedynczy punkt awarii, oferując wszystkie 
zalety technologii Green Power 2.0.

MODULYS GP
Jedyne w swoim rodzaju, w pełni modułowe i redundantne rozwiązanie
Green Power 2.0 od 25 do 600 kVA/kW

Rozwiązanie dla

> Pomieszczeń komputerowych
> Centrów danych
> Banków
> Zakładów opieki zdrowotnej
> Firm ubezpieczeniowych
> Firm telekomunikacyjnych

Zalety

>  Gwarancja pełnej
ciągłości działania firmy

>  Dostosowanie możliwości
do potrzeb firmy

>  Optymalizacja kosztów przez
cały okres eksploatacji systemu
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Zalety

Możliwość zastosowania 
baterii litowo-jonowych

Green Power 2.0 MODULYS GP
posiada certyfikat organizacji TÜV SÜD 
w związku z bezpieczeństwem produktu 

(EN 62040-1)

Sprawność i wydajność systemu Green Power 2.0 
MODULYS GP została przetestowana i zweryfikowana 

przez TÜV SÜD

MTBF (średni czas pracy bezawaryjnej) modułu zasilania 
w Green Power 2.0 MODULYS GP przekracza 1 000 000 
godzin i został obliczony i zweryfikowany przez SERMA 

TECHNOLOGIES
(IEC 62380)

RoHS
COMPLIANT

MADE IN

EUROPE

Certyfikaty i atesty

MODULYS GP
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 od 25 do 600 kVA/kW 

MODULYS GP
SYSTEM UPS

Moc bierna Od 25 do 200 kVA Od 25 do 400 kVA Od 25 do 600 kVA
Moc czynna od 25 do 200 kW od 25 do 400 kW od 25 do 600 kW
Liczba zasilaczy w pojedynczej 
szafie 1 do 8 1 do 16 1 do 24

Wejście/wyjście 3/3
Konfiguracja redundantna N+x

WEJŚCIE
Napięcie 400 V 3-fazowe+N (od 340 V do 480 V)
Częstotliwość 50/60 Hz ±10%
Współczynnik mocy/THDI > 0,99 / < 3%

WYJŚCIE
Współczynnik mocy 1 (zgodnie z IEC/EN 62040-3)
Napięcie 380/400/415 V ±1% 3ph+N
Częstotliwość 50/60 Hz ±0,1%
Współczynnik zniekształcenia 
napięcia < 1% (obciążenie liniowe), < 4% (obciążenie nieliniowe zgodnie z normą lEC 62040-3)

Zdolność zwarciowa do 3 x In
Przeciążenie 125% przez 10 minut, 150% przez 1 minutę
Współczynnik szczytu 3:1

BY-PASS
Napięcie wyjściowe napięcie znamionowe ±15% (konfigurowalne od 10% do 20%)
Częstotliwość 50/60 Hz ±2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)

SPRAWNOŚĆ (ZWERYFIKOWANA PRZEZ TÜV SÜD)
Tryb podwójnej konwersji online do 96,5%

ŚRODOWISKO
Temperatura otoczenia 0°C do 40°C (15 do 25°C dla zapewnienia maksymalnej eksploatacji baterii)
Wilgotność względna 0 do 95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość 1000 m bez obniżania parametrów (maksymalnie 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m < 55 dBA

SYSTEM CABINET

Szerokość 600 mm

2 x 600 mm (system z możliwością 
kombinacji)  

2010 mm (w pełni zintegrowane 
rozwiązanie)

3 x 600 mm (system z możliwością 
kombinacji)

2610 mm (w pełni zintegrowane 
rozwiązanie)

Głębokość 890 mm
Wysokość 1975 mm

Waga (pusta szafa) 210 kg

2 x 210 mm (system z możliwością 
kombinacji)  

780 kg (w pełni zintegrowane 
rozwiązanie)

3 x 210 mm (system z możliwością 
kombinacji)  

1010 kg (w pełni zintegrowane 
rozwiązanie)

Stopień ochrony IP20
NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2 Klasa C2, AS 62040.2
Wysoka dokładność pomiaru IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Zgodność sejsmiczna Na żądanie zgodność z Jednolitym Kodeksem Budownictwa UBC-1997 Strefa 4
Środowisko IEC/EN 62040-4
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

MODUŁ ZASILACZA
Wysokość 3U
Waga 34 kg
Typ Montaż plug-in/wymiana „na gorąco”
MTBF > 1 000 000 godzin (obliczony i zweryfikowany)

Dane techniczne

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 • Podwójne wejście sieci zasilającej.
 • Wewnętrzny by-pass serwisowy.
 • Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 • System zarządzania baterią EBS (Expert 
Battery System).

 • Czujnik temperatury baterii. 

Opcjonalne wyposażenie 
elektryczne

 • Zewnętrzna szafa bateryjna.
 • Powiększona ładowarka bateryjna.
 • System synchronizacji ACS.
 • Wewnętrzne urządzenie izolujące napięcie 
zwrotne.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 • Przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny 
kolorowy wyświetlacz graficzny.

 • Kreator uruchomienia.
 • 2 gniazda kart komunikacyjnych.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 • Interfejsy ze stykami bezpotencjałowymi 
RS232/485.

 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • Interfejs BACnet/IP
 • NET VISION: profesjonalny interfejs WWW/
SNMP do monitorowania zasilaczy UPS i 
zarządzania wyłączaniem wielu systemów 
operacyjnych.

Usługa zdalnego monitorowania
 • Usługa zdalnego monitorowania LINK-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.

Nagroda za najlepszą praktykę

Firma SOCOMEC otrzymała 
przyznawaną przez Frost 
& Sullivan nagrodę za 
Innowacyjność i Doskonałość 
w Opracowywaniu
Skalowanych i Najlepszych  

w Klasie Produktów i Rozwiązań.
Ogromne doświadczenie firmy SOCOMEC 
oraz wiedza technologiczna w zakresie 
modułowych rozwiązań UPS umożliwiła 
opracowanie nowego, trójfazowego 
zasilacza UPS wykorzystującego 
najnowocześniejszą technologię,  
w połączeniu z unikalną konstrukcją  
i architekturą.
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Konstrukcja w pełni modułowa

 • Moduł typy "plug-in".
 • Moduł bateryjny typu "plug-in"
 • Moduł by-pass typu "plug-in".
 • Połączenie górne lub dolne.
 • Moduł wyrzutu ciepłego powietrza do góry.

Koncepcja „Forever Young”

 • Wyjątkowy program wydłużający okres 
eksploatacji produktu.

 • Eliminuje zagrożenia związane ze zużyciem.
 • Brak elektroniki w szafie i zestaw części 
wtykowych.

 • Ponad 20-letnia gwarancja kompatybilności 
modułu.

 • Umożliwia zastosowanie przyszłych 
technologii w modułach.

System całkowicie redundantny

 • Redundancja N+1, N+X.
 • Konstrukcja wykluczająca pojedynczy 
punkt awarii.

 • Brak scentralizowanej kontroli równoległej.
 • W pełni niezależne moduły zasilania.
 • Odporna magistrala komunikacji w pracy 
równoległej (konfiguracja pierścieniowa).

Łatwe serwisowanie

 • Szybka i bezpieczna konserwacja dzięki 
zastosowaniu części z możliwością 
wymiany bez konieczności wyłączania 
urządzenia (zasilacze, bypass, płytki 
elektroniczne)

 • Baterie można wymieniać w trakcie pracy, 
bez wyłączania podłączonych urządzeń.

 • Możliwość konserwacji jednoczesnej. 

Dzięki elastycznej modułowej konstrukcji, zapewniającej bezproblemową oraz pozbawioną 
ryzyka skalowalność mocy do 600 kW, gama MODULYS GP jest idealnym rozwiązaniem w 
przypadku nieplanowanych zmian konfiguracji systemu lub stopniowego wzrostu mocy. Moc 
zasilania systemu może zostać zwiększona do 600 kW poprzez dodanie modułów zasilania 
podłączanych w trybie hot-swap zwiększających moc krokowo o 25 kW.
MODULYS GP posiada konstrukcję wykluczającą pojedynczy punkt awarii, oferując wszystkie 
zalety technologii Green Power 2.0.

MODULYS GP
Jedyne w swoim rodzaju, w pełni modułowe i redundantne rozwiązanie
Green Power 2.0 od 25 do 600 kVA/kW

Rozwiązanie dla

> Pomieszczeń komputerowych
> Centrów danych
> Banków
> Zakładów opieki zdrowotnej
> Firm ubezpieczeniowych
> Firm telekomunikacyjnych

Zalety

>  Gwarancja pełnej
ciągłości działania firmy

>  Dostosowanie możliwości
do potrzeb firmy

>  Optymalizacja kosztów przez
cały okres eksploatacji systemu
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Zalety

Możliwość zastosowania 
baterii litowo-jonowych

Green Power 2.0 MODULYS GP
posiada certyfikat organizacji TÜV SÜD 
w związku z bezpieczeństwem produktu 

(EN 62040-1)

Sprawność i wydajność systemu Green Power 2.0 
MODULYS GP została przetestowana i zweryfikowana 

przez TÜV SÜD

MTBF (średni czas pracy bezawaryjnej) modułu zasilania 
w Green Power 2.0 MODULYS GP przekracza 1 000 000 
godzin i został obliczony i zweryfikowany przez SERMA 

TECHNOLOGIES
(IEC 62380)

RoHS
COMPLIANT

MADE IN

EUROPE

Certyfikaty i atesty

MODULYS GP
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 od 25 do 600 kVA/kW 

MODULYS GP
SYSTEM UPS

Moc bierna Od 25 do 200 kVA Od 25 do 400 kVA Od 25 do 600 kVA
Moc czynna od 25 do 200 kW od 25 do 400 kW od 25 do 600 kW
Liczba zasilaczy w pojedynczej 
szafie 1 do 8 1 do 16 1 do 24

Wejście/wyjście 3/3
Konfiguracja redundantna N+x

WEJŚCIE
Napięcie 400 V 3-fazowe+N (od 340 V do 480 V)
Częstotliwość 50/60 Hz ±10%
Współczynnik mocy/THDI > 0,99 / < 3%

WYJŚCIE
Współczynnik mocy 1 (zgodnie z IEC/EN 62040-3)
Napięcie 380/400/415 V ±1% 3ph+N
Częstotliwość 50/60 Hz ±0,1%
Współczynnik zniekształcenia 
napięcia < 1% (obciążenie liniowe), < 4% (obciążenie nieliniowe zgodnie z normą lEC 62040-3)

Zdolność zwarciowa do 3 x In
Przeciążenie 125% przez 10 minut, 150% przez 1 minutę
Współczynnik szczytu 3:1

BY-PASS
Napięcie wyjściowe napięcie znamionowe ±15% (konfigurowalne od 10% do 20%)
Częstotliwość 50/60 Hz ±2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)

SPRAWNOŚĆ (ZWERYFIKOWANA PRZEZ TÜV SÜD)
Tryb podwójnej konwersji online do 96,5%

ŚRODOWISKO
Temperatura otoczenia 0°C do 40°C (15 do 25°C dla zapewnienia maksymalnej eksploatacji baterii)
Wilgotność względna 0 do 95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość 1000 m bez obniżania parametrów (maksymalnie 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m < 55 dBA

SYSTEM CABINET

Szerokość 600 mm

2 x 600 mm (system z możliwością 
kombinacji)  

2010 mm (w pełni zintegrowane 
rozwiązanie)

3 x 600 mm (system z możliwością 
kombinacji)

2610 mm (w pełni zintegrowane 
rozwiązanie)

Głębokość 890 mm
Wysokość 1975 mm

Waga (pusta szafa) 210 kg

2 x 210 mm (system z możliwością 
kombinacji)  

780 kg (w pełni zintegrowane 
rozwiązanie)

3 x 210 mm (system z możliwością 
kombinacji)  

1010 kg (w pełni zintegrowane 
rozwiązanie)

Stopień ochrony IP20
NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2 Klasa C2, AS 62040.2
Wysoka dokładność pomiaru IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Zgodność sejsmiczna Na żądanie zgodność z Jednolitym Kodeksem Budownictwa UBC-1997 Strefa 4
Środowisko IEC/EN 62040-4
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

MODUŁ ZASILACZA
Wysokość 3U
Waga 34 kg
Typ Montaż plug-in/wymiana „na gorąco”
MTBF > 1 000 000 godzin (obliczony i zweryfikowany)

Dane techniczne

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 • Podwójne wejście sieci zasilającej.
 • Wewnętrzny by-pass serwisowy.
 • Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 • System zarządzania baterią EBS (Expert 
Battery System).

 • Czujnik temperatury baterii. 

Opcjonalne wyposażenie 
elektryczne

 • Zewnętrzna szafa bateryjna.
 • Powiększona ładowarka bateryjna.
 • System synchronizacji ACS.
 • Wewnętrzne urządzenie izolujące napięcie 
zwrotne.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 • Przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny 
kolorowy wyświetlacz graficzny.

 • Kreator uruchomienia.
 • 2 gniazda kart komunikacyjnych.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 • Interfejsy ze stykami bezpotencjałowymi 
RS232/485.

 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • Interfejs BACnet/IP
 • NET VISION: profesjonalny interfejs WWW/
SNMP do monitorowania zasilaczy UPS i 
zarządzania wyłączaniem wielu systemów 
operacyjnych.

Usługa zdalnego monitorowania
 • Usługa zdalnego monitorowania LINK-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.

Nagroda za najlepszą praktykę

Firma SOCOMEC otrzymała 
przyznawaną przez Frost 
& Sullivan nagrodę za 
Innowacyjność i Doskonałość 
w Opracowywaniu
Skalowanych i Najlepszych  

w Klasie Produktów i Rozwiązań.
Ogromne doświadczenie firmy SOCOMEC 
oraz wiedza technologiczna w zakresie 
modułowych rozwiązań UPS umożliwiła 
opracowanie nowego, trójfazowego 
zasilacza UPS wykorzystującego 
najnowocześniejszą technologię,  
w połączeniu z unikalną konstrukcją  
i architekturą.
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MODULYS GP
Trzyfazowe zasilacze UPS
Green Power 2.0 od 25 do 600 kVA/kW 

W pełni zintegrowane rozwiązanie
 • Szafy systemu UPS + szafa łączeniowa + 
płyty podstawy.

 • Umożliwia kompletną, prostą i bardzo 
niezawodną instalację, z unikalnym 
Wejściem/Wyjściem oraz ręcznym modułem 
by-passu o mocy całego systemu.  

 • Innowacyjne płyty podstawy upraszczają 
instalację i umożliwiają uporządkowane i 
posegregowane okablowanie, gwarantujące 
wyższą niezawodność systemu.

System z możliwością kombinacji
 • Umożliwia stworzenie systemu gdy:
-  zewnętrzna szafa łączeniowa jest już 

obecna (tj. w przypadku wymiany 
istniejącego zasilacza UPS),

-  wymagana jest szafa łączeniowa  
o specjalnej konfiguracji i musi być 
specjalnie opracowana,

-  szafy systemu UPS nie mogą być 
instalowane obok siebie.

od 25 do 200 kW

Elastyczny modułowy system zasilaczy UPS

Panel obsługowy

Gniazda 
komunikacyjne
By-pass z 
możliwością 
wymiany w trakcie 
pracy (hot-swap)

Przełączniki

Połączenia 
UPS

Zasilacze z możliwością 
wymiany w trakcie 
pracy (hot-swap)

25-400 kW
25-600 kW

25-400 kW
25-600 kW

Korzyści wynikające z zastosowania konstrukcji wykorzystującej pełną redundancję
Całkowite bezpieczeństwo
 • Brak elektroniki w szafach systemowych 
(bezawaryjność).

 • W pełni niezależne i samowystarczalne 
moduły.

 • Rzeczywiste selektywne odłączenie 
modułów z zastosowaniem separacji 
galwanicznej.

 • Brak scentralizowanej jednostki sterowania 
dla równoległego obciążenia.

 • W pełni wydzielony, scentralizowany moduł 
by-passu o mocy całego systemu.

 • Konfigurowalna redundancja od N+1 do 
N+x (mocy i baterii).

 • Brak pojedynczego punktu awarii.
 • Odporna magistrala komunikacji w pracy 
równoległej 
(konfiguracja pierścieniowa).

Optymalna niezawodność
 • Moduł zasilania zaprojektowany tak, aby 
zapewnić najwyższej jakości odporność; 
potwierdzoną przez niezależną instytucję 
badawczą (średni czas pracy bezawaryjnej 
MTBF > 1 000 000 godzin).

 • Bardzo odporny by-pass (średni czas pracy 
bezawaryjnej MTBF > 10 milionów godzin).

 • Obudowa modułowej baterii odporna na 
wyciek kwasu.

Maksymalna dostępność
 • Szybka odbudowa utraconej redundancji 
dzięki minimalnemu MTTR (średniemu 
czasowi naprawy).

 • Brak ryzyka przestojów podczas zmian lub 
konserwacji w zakresie instalacji zasilania.

 • Brak ryzyka rozprzestrzeniania się awarii.

Ekonomiczna redundancja
 • Brak konieczności dublowania systemu  
w celu uzyskania redundancji.

 • Redundancja możliwa do uzyskania 
poprzez zastosowanie dodatkowego 
modułu mocy i modułu baterii.

 • Redundancja może być łatwo połączona ze 
skalowalnością mocy.

Korzyści wynikające z zastosowania w pełni modułowego systemu
Łatwe zarządzanie
 • Całkowicie modułowy system do skalowania 
mocy lub szybkiego dostosowania do zmian 
w firmie

 • Standardowy system i moduły pokrywające 
szeroki zakres mocy i czasu podtrzymania.

 • Powtarzalna i standaryzowana skalowalna 
architektura umożliwiająca oszczędne 
czasowo konstrukcje dla różnych wymogów 
konfiguracji i architektury.

Ponosisz jedynie koszty energii, której 
potrzebujesz
 • Brak zbędnych początkowych wydatków 
na nieprzewidzianą rozbudowę instalacji 
elektrycznej w przyszłości oraz na wydłużenie 
czasu podtrzymania.

 • Oszczędność miejsca dzięki zmniejszeniu 
zajmowanej przestrzeni oraz zapewnieniu 
dostępu od przodu.

 • Eliminacja kosztów modyfikacji instalacji, gdy 
wymagane jest zapewnienie większej mocy 
infrastruktury fizycznej IT.

 • Brak ryzyka przewymiarowania projektu 
ze względu na niepewność danych 
projektowych.

Dostęp do wszystkich elementów od przodu
 • Dostęp do złączy, przełączników, by-passu 
ręcznego, by-passu statycznego, modułów 
zasilania oraz wszystkich części elektrycznych 
jest od przodu.

 • Całkowita zajmowana przestrzeń nie ulega 
zwiększeniu, gdyż nie ma konieczności 
zostawiania odstępu za modułami na 
potrzeby konserwacji.

 • Łatwa, szybka, wygodna, bezpieczna i 
pozbawiona ryzyka instalacja i konserwacja.

 • Bardziej niezawodny system.

G
R

E
E

N
 1

60
 A

G
R

E
E

N
 1

59
 A

G
R

E
E

N
 1

58
 A

MODULYS GP
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 od 25 do 600 kVA/kW 

W pełni zintegrowane rozwiązanie: łatwa i bezpieczna instalacja 

Szafy łatwo przemieszczać (nie jest wymagany wózek paletowy), 
ustawiać i montować.

Umiejscowienie 
systemów UPS

3

Łatwa organizacja przewodów, zapewniająca uporządkowane  
i niezawodne rozwiązanie.

Połączenia kablowe

4

Uproszczone położenie przewodów oraz połączenia pozbawione 
czynników ryzyka.

Maska 
oprzewodowania 

(opcja)

Fabrycznie 
dostosowane przewody 

sprzęgające (opcja)

5

Automatyczne moduły zasilania z automatyczną konfiguracją 
podłączane w trybie hot-swap.

Zasilacz z 
możliwością 

wymiany w trakcie 
pracy (hot-swap)

6

Innowacyjne płyty podstawy upraszczają instalację.

Wejście/wyjście

Płyty podstawy

51

Bezpieczna, niezawodna i oszczędna czasowo organizacja 
przewodów.

Wejście/wyjście

Rozmieszczenie kabli

2
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MODULYS GP
Trzyfazowe zasilacze UPS
Green Power 2.0 od 25 do 600 kVA/kW 

W pełni zintegrowane rozwiązanie
 • Szafy systemu UPS + szafa łączeniowa + 
płyty podstawy.

 • Umożliwia kompletną, prostą i bardzo 
niezawodną instalację, z unikalnym 
Wejściem/Wyjściem oraz ręcznym modułem 
by-passu o mocy całego systemu.  

 • Innowacyjne płyty podstawy upraszczają 
instalację i umożliwiają uporządkowane i 
posegregowane okablowanie, gwarantujące 
wyższą niezawodność systemu.

System z możliwością kombinacji
 • Umożliwia stworzenie systemu gdy:
-  zewnętrzna szafa łączeniowa jest już 

obecna (tj. w przypadku wymiany 
istniejącego zasilacza UPS),

-  wymagana jest szafa łączeniowa  
o specjalnej konfiguracji i musi być 
specjalnie opracowana,

-  szafy systemu UPS nie mogą być 
instalowane obok siebie.

od 25 do 200 kW

Elastyczny modułowy system zasilaczy UPS

Panel obsługowy

Gniazda 
komunikacyjne
By-pass z 
możliwością 
wymiany w trakcie 
pracy (hot-swap)

Przełączniki

Połączenia 
UPS

Zasilacze z możliwością 
wymiany w trakcie 
pracy (hot-swap)

25-400 kW
25-600 kW

25-400 kW
25-600 kW

Korzyści wynikające z zastosowania konstrukcji wykorzystującej pełną redundancję
Całkowite bezpieczeństwo
 • Brak elektroniki w szafach systemowych 
(bezawaryjność).

 • W pełni niezależne i samowystarczalne 
moduły.

 • Rzeczywiste selektywne odłączenie 
modułów z zastosowaniem separacji 
galwanicznej.

 • Brak scentralizowanej jednostki sterowania 
dla równoległego obciążenia.

 • W pełni wydzielony, scentralizowany moduł 
by-passu o mocy całego systemu.

 • Konfigurowalna redundancja od N+1 do 
N+x (mocy i baterii).

 • Brak pojedynczego punktu awarii.
 • Odporna magistrala komunikacji w pracy 
równoległej 
(konfiguracja pierścieniowa).

Optymalna niezawodność
 • Moduł zasilania zaprojektowany tak, aby 
zapewnić najwyższej jakości odporność; 
potwierdzoną przez niezależną instytucję 
badawczą (średni czas pracy bezawaryjnej 
MTBF > 1 000 000 godzin).

 • Bardzo odporny by-pass (średni czas pracy 
bezawaryjnej MTBF > 10 milionów godzin).

 • Obudowa modułowej baterii odporna na 
wyciek kwasu.

Maksymalna dostępność
 • Szybka odbudowa utraconej redundancji 
dzięki minimalnemu MTTR (średniemu 
czasowi naprawy).

 • Brak ryzyka przestojów podczas zmian lub 
konserwacji w zakresie instalacji zasilania.

 • Brak ryzyka rozprzestrzeniania się awarii.

Ekonomiczna redundancja
 • Brak konieczności dublowania systemu  
w celu uzyskania redundancji.

 • Redundancja możliwa do uzyskania 
poprzez zastosowanie dodatkowego 
modułu mocy i modułu baterii.

 • Redundancja może być łatwo połączona ze 
skalowalnością mocy.

Korzyści wynikające z zastosowania w pełni modułowego systemu
Łatwe zarządzanie
 • Całkowicie modułowy system do skalowania 
mocy lub szybkiego dostosowania do zmian 
w firmie

 • Standardowy system i moduły pokrywające 
szeroki zakres mocy i czasu podtrzymania.

 • Powtarzalna i standaryzowana skalowalna 
architektura umożliwiająca oszczędne 
czasowo konstrukcje dla różnych wymogów 
konfiguracji i architektury.

Ponosisz jedynie koszty energii, której 
potrzebujesz
 • Brak zbędnych początkowych wydatków 
na nieprzewidzianą rozbudowę instalacji 
elektrycznej w przyszłości oraz na wydłużenie 
czasu podtrzymania.

 • Oszczędność miejsca dzięki zmniejszeniu 
zajmowanej przestrzeni oraz zapewnieniu 
dostępu od przodu.

 • Eliminacja kosztów modyfikacji instalacji, gdy 
wymagane jest zapewnienie większej mocy 
infrastruktury fizycznej IT.

 • Brak ryzyka przewymiarowania projektu 
ze względu na niepewność danych 
projektowych.

Dostęp do wszystkich elementów od przodu
 • Dostęp do złączy, przełączników, by-passu 
ręcznego, by-passu statycznego, modułów 
zasilania oraz wszystkich części elektrycznych 
jest od przodu.

 • Całkowita zajmowana przestrzeń nie ulega 
zwiększeniu, gdyż nie ma konieczności 
zostawiania odstępu za modułami na 
potrzeby konserwacji.

 • Łatwa, szybka, wygodna, bezpieczna i 
pozbawiona ryzyka instalacja i konserwacja.

 • Bardziej niezawodny system.
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MODULYS GP
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 od 25 do 600 kVA/kW 

W pełni zintegrowane rozwiązanie: łatwa i bezpieczna instalacja 

Szafy łatwo przemieszczać (nie jest wymagany wózek paletowy), 
ustawiać i montować.

Umiejscowienie 
systemów UPS

3

Łatwa organizacja przewodów, zapewniająca uporządkowane  
i niezawodne rozwiązanie.

Połączenia kablowe

4

Uproszczone położenie przewodów oraz połączenia pozbawione 
czynników ryzyka.

Maska 
oprzewodowania 

(opcja)

Fabrycznie 
dostosowane przewody 

sprzęgające (opcja)

5

Automatyczne moduły zasilania z automatyczną konfiguracją 
podłączane w trybie hot-swap.

Zasilacz z 
możliwością 

wymiany w trakcie 
pracy (hot-swap)

6

Innowacyjne płyty podstawy upraszczają instalację.

Wejście/wyjście

Płyty podstawy

51

Bezpieczna, niezawodna i oszczędna czasowo organizacja 
przewodów.

Wejście/wyjście

Rozmieszczenie kabli

2
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MODULYS GP
Trzyfazowe zasilacze UPS
Green Power 2.0 od 25 do 600 kVA/kW 

 • MODULYS GP chroni obciążenia o krytycznym znaczeniu we wszystkich warunkach, w tym także podczas przeprowadzania procedur zmiany 
konfiguracji systemu oraz konserwacji.

 • Brak ryzyka błędów ludzkich i przestoju.

Skalowalność mocy w trybie on-line
 • MODULUS GP umożliwia zwiększanie skalowalności mocy oraz redundancji przy jednoczesnej ochronie obciążenia w trybie falownika przez 
proste podłączenie nowego modułu zasilania i odczekanie aż się automatycznie skonfiguruje bez żadnej interwencji człowieka.

Bezproblemowa i pozbawiona ryzyka skalowalność i modyfikacja infrastruktury

Obciążenie 
chronione w 
trybie falownika

3 x 25 kW
zasilacze w 
trybie falownika

Obciążenie 
chronione w trybie 
falownika

3 x 25 kW
zasilacze w trybie 
falownika

Automatyczne 
uruchomienie 
nowego zasilacza

Obciążenie 
chronione w 
trybie falownika

Nowy zasilacz

3 x 25 kW
zasilacze w trybie 
falownika

Obciążenie 
chronione w trybie 
falownika

4 x 25 kW
zasilacze w trybie 
falownika
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Wer. opr. sprz. ?

Nowy zasilacz 
(skalowalność lub 
wymiana) z inną wersją 
oprogramowania 
sprzętowego

Zasilacze w trybie 
falownika

Obciążenie 
chronione w trybie 
falownika

Automatycznie 
wyrównanie wersji 
oprogramowania 
sprzętowego bez 
interwencji operatora

Zasilacze w trybie 
falownika

Obciążenie 
chronione w trybie 
falownika

Wer. opr. sprz. 2

Wer. opr. sprz. 2

Wer. opr. sprz. 2

Opr. sprz.

Zasilacze w trybie 
falownika, wszystkie 
z tą samą wersją 
oprogramowania 
sprzętowego

Obciążenie 
chronione w 
trybie falownika

Wer. opr. sprz. 2

Wer. opr. sprz. 2

Wer. opr. sprz. 2

Wer. opr. sprz. 2

Automatyczne wyrównanie oprogramowania sprzętowego modułu zasilania
 • Nawet wyrównanie oprogramowania sprzętowego modułu zasilania jest całkowicie pozbawione ryzyka.
 • Po podłączeniu nowego modułu zasilania system sprawdza, która wersja oprogramowania sprzętowego jest wbudowana w moduł i jeżeli jest inna, 
automatycznie dostosowuje ją do wersji pozostałych modułów. Obciążenie jest przez cały czas chronione podczas pracy w trybie falownika.

Globalna aktualizacja oprogramowania sprzętowego w trybie on-line
 • Możliwa jest również aktualizacja globalnego oprogramowania sprzętowego bez przełączania się do modułu by-passu, aby podtrzymać 
ochronę obciążenia w trybie falownika. 

 • Automatyczna procedura zapewniająca pozbawioną ryzyka aktualizację oprogramowania sprzętowego.

1

✓1 2

2 3

MODULYS GP
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 od 25 do 600 kVA/kW 

Wewnętrzna bateria typu hot swap
 • Przeznaczona do krótkiego czasu 
podtrzymania

 •  W standardzie dostępne są baterie o długiej 
żywotności.

 • Kompaktowe rozwiązanie i mała zajmowana 
przestrzeń.

Modułowe szafy baterii typu hot-swap
 •  Przeznaczone do średniego i długiego
czasu podtrzymania.

 • W standardzie dostępne są baterie o długiej 
żywotności.

 •  Modułowa konstrukcja w pionie i poziomie 
zapewnia elastyczność czasu podtrzymania.

Modułowa szafa bateryjna
 • Przeznaczona do długiego czasu 
podtrzymania.

 • W standardzie dostępne są baterie o długiej 
żywotności.

 •  Modułowa konstrukcja w poziomie, zapewnia 
elastyczność czasu podtrzymania.

 • MODULUS GP posiada nie tylko znakomite parametry wydajności, 
elastyczności i zarządzania pojemnością oraz zrównoważenia - pięć 
aspektów, które mają kluczowe znaczenie dla optymalnego działania.

 • Produkt ten oparto na wyjątkowej koncepcji „Forever Young”, która 
umożliwia wydłużanie okresu eksploatacji produktu MODULYS GP 
i eliminuje krytyczne znaczenie zakończenia okresu eksploatacji 
systemu. 

 • Koncepcja ta pozwala również na zachowanie otwartości 
systemu na wdrożenia przyszłych ulepszeń technologicznych bez 
konieczności modyfikacji infrastruktury.

Koncepcja „Forever Young”:
-  opiera się na szafach pozbawionych elektroniki (bezawaryjnych), 

w których podzespoły podlegające procesom zużycia można 
podłączać, a co za tym idzie, są one proste i łatwe w wymianie.

-   umożliwia wydłużenie cyklu eksploatacji poprzez okresową wymianę 
modułów zasilania zanim się zużyją.

-   zapewnia ciągłą aktualność systemu, w którym wykorzystywana jest 
najnowsza technologia.

-  zapewnia zgodność i dostępność modułów zasilania oraz części 
zamiennych na ponad 20 lat.

Elastyczny i modułowy czas podtrzymania

Koncepcja MODULYS GP „Forever Young”

Obudowy bateryjne typu 
hot-swap umieszczone w 

szafie UPS wraz z zasilaczami

Niezależne zabezpieczenie dla 
każdej obudowy bateryjnej

MODULYS GP

INSTALACJA

INSTALACJA

INSTALACJA

ZAKOŃCZENIE EKSPLOATACJI UPS

ZAKOŃCZENIE EKSPLOATACJI UPS

POJEDYNCZY 
ZASILACZ UPS

STANDARDOWY 
MODUŁOWY 

ZASILACZ UPS

OBCIĄŻENIE

OBCIĄŻENIE

Wymiana zasilacza 
UPS oraz 

modyfikacja 
instalacji

Wymiana zasilacza 
UPS oraz 

modyfikacja 
instalacji

OBCIĄŻ. WYŁ.

OBCIĄŻ. WYŁ.

OBCIĄŻENIE

OBCIĄŻENIE

Wymiana zasilacza 
UPS oraz 

modyfikacja 
instalacji

Wymiana zasilacza 
UPS oraz 

modyfikacja 
instalacji

OBCIĄŻ. WYŁ.

OBCIĄŻ. WYŁ.

ZAKOŃCZENIE EKSPLOATACJI UPS

SZAFA BEZ 
ELEKTRONIKI 

+ 
CZĘŚCI Z 

MOŻLIWOŚCIĄ 
WYMIANY W 

TRAKCIE PRACY 
(HOT-SWAP) OBCIĄŻENIE

WYMIANA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH 
W TRAKCIE PRACY (HOT-SWAP)

WYMIANA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH 
W TRAKCIE PRACY (HOT-SWAP)

ZAKOŃCZENIE EKSPLOATACJI UPS

Podłączenia, 
niezależne 

zabezpieczenie 
akumulatora 
i przełącznik 

Łańcuchy 
akumulatorówPodłączenia

Niezależne łańcuchy 
akumulatorów typu 

hot-swap

Przełącznik 
i zabezpieczenie 

niezależnego 
łańcucha 

akumulatorów

MODULYS GP oferuje rozwiązania modułowe, spełniające wszystkie wymagania dotyczące czasu podtrzymania (czy chodzi o kilka minut, 
czy kilka godzin) bez narażania na pogorszenie elastyczności i skalowalności systemu.
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MODULYS GP
Trzyfazowe zasilacze UPS
Green Power 2.0 od 25 do 600 kVA/kW 

 • MODULYS GP chroni obciążenia o krytycznym znaczeniu we wszystkich warunkach, w tym także podczas przeprowadzania procedur zmiany 
konfiguracji systemu oraz konserwacji.

 • Brak ryzyka błędów ludzkich i przestoju.

Skalowalność mocy w trybie on-line
 • MODULUS GP umożliwia zwiększanie skalowalności mocy oraz redundancji przy jednoczesnej ochronie obciążenia w trybie falownika przez 
proste podłączenie nowego modułu zasilania i odczekanie aż się automatycznie skonfiguruje bez żadnej interwencji człowieka.

Bezproblemowa i pozbawiona ryzyka skalowalność i modyfikacja infrastruktury

Obciążenie 
chronione w 
trybie falownika

3 x 25 kW
zasilacze w 
trybie falownika

Obciążenie 
chronione w trybie 
falownika

3 x 25 kW
zasilacze w trybie 
falownika

Automatyczne 
uruchomienie 
nowego zasilacza

Obciążenie 
chronione w 
trybie falownika

Nowy zasilacz

3 x 25 kW
zasilacze w trybie 
falownika

Obciążenie 
chronione w trybie 
falownika

4 x 25 kW
zasilacze w trybie 
falownika
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Wer. opr. sprz. ?

Nowy zasilacz 
(skalowalność lub 
wymiana) z inną wersją 
oprogramowania 
sprzętowego

Zasilacze w trybie 
falownika

Obciążenie 
chronione w trybie 
falownika

Automatycznie 
wyrównanie wersji 
oprogramowania 
sprzętowego bez 
interwencji operatora

Zasilacze w trybie 
falownika

Obciążenie 
chronione w trybie 
falownika

Wer. opr. sprz. 2

Wer. opr. sprz. 2

Wer. opr. sprz. 2

Opr. sprz.

Zasilacze w trybie 
falownika, wszystkie 
z tą samą wersją 
oprogramowania 
sprzętowego

Obciążenie 
chronione w 
trybie falownika
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Wer. opr. sprz. 2

Wer. opr. sprz. 2

Wer. opr. sprz. 2

Automatyczne wyrównanie oprogramowania sprzętowego modułu zasilania
 • Nawet wyrównanie oprogramowania sprzętowego modułu zasilania jest całkowicie pozbawione ryzyka.
 • Po podłączeniu nowego modułu zasilania system sprawdza, która wersja oprogramowania sprzętowego jest wbudowana w moduł i jeżeli jest inna, 
automatycznie dostosowuje ją do wersji pozostałych modułów. Obciążenie jest przez cały czas chronione podczas pracy w trybie falownika.

Globalna aktualizacja oprogramowania sprzętowego w trybie on-line
 • Możliwa jest również aktualizacja globalnego oprogramowania sprzętowego bez przełączania się do modułu by-passu, aby podtrzymać 
ochronę obciążenia w trybie falownika. 

 • Automatyczna procedura zapewniająca pozbawioną ryzyka aktualizację oprogramowania sprzętowego.

1
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MODULYS GP
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 od 25 do 600 kVA/kW 

Wewnętrzna bateria typu hot swap
 • Przeznaczona do krótkiego czasu 
podtrzymania

 •  W standardzie dostępne są baterie o długiej 
żywotności.

 • Kompaktowe rozwiązanie i mała zajmowana 
przestrzeń.

Modułowe szafy baterii typu hot-swap
 •  Przeznaczone do średniego i długiego
czasu podtrzymania.

 • W standardzie dostępne są baterie o długiej 
żywotności.

 •  Modułowa konstrukcja w pionie i poziomie 
zapewnia elastyczność czasu podtrzymania.

Modułowa szafa bateryjna
 • Przeznaczona do długiego czasu 
podtrzymania.

 • W standardzie dostępne są baterie o długiej 
żywotności.

 •  Modułowa konstrukcja w poziomie, zapewnia 
elastyczność czasu podtrzymania.

 • MODULUS GP posiada nie tylko znakomite parametry wydajności, 
elastyczności i zarządzania pojemnością oraz zrównoważenia - pięć 
aspektów, które mają kluczowe znaczenie dla optymalnego działania.

 • Produkt ten oparto na wyjątkowej koncepcji „Forever Young”, która 
umożliwia wydłużanie okresu eksploatacji produktu MODULYS GP 
i eliminuje krytyczne znaczenie zakończenia okresu eksploatacji 
systemu. 

 • Koncepcja ta pozwala również na zachowanie otwartości 
systemu na wdrożenia przyszłych ulepszeń technologicznych bez 
konieczności modyfikacji infrastruktury.

Koncepcja „Forever Young”:
-  opiera się na szafach pozbawionych elektroniki (bezawaryjnych), 

w których podzespoły podlegające procesom zużycia można 
podłączać, a co za tym idzie, są one proste i łatwe w wymianie.

-   umożliwia wydłużenie cyklu eksploatacji poprzez okresową wymianę 
modułów zasilania zanim się zużyją.

-   zapewnia ciągłą aktualność systemu, w którym wykorzystywana jest 
najnowsza technologia.

-  zapewnia zgodność i dostępność modułów zasilania oraz części 
zamiennych na ponad 20 lat.

Elastyczny i modułowy czas podtrzymania

Koncepcja MODULYS GP „Forever Young”

Obudowy bateryjne typu 
hot-swap umieszczone w 

szafie UPS wraz z zasilaczami

Niezależne zabezpieczenie dla 
każdej obudowy bateryjnej

MODULYS GP

INSTALACJA

INSTALACJA

INSTALACJA

ZAKOŃCZENIE EKSPLOATACJI UPS

ZAKOŃCZENIE EKSPLOATACJI UPS

POJEDYNCZY 
ZASILACZ UPS

STANDARDOWY 
MODUŁOWY 

ZASILACZ UPS

OBCIĄŻENIE

OBCIĄŻENIE

Wymiana zasilacza 
UPS oraz 

modyfikacja 
instalacji

Wymiana zasilacza 
UPS oraz 

modyfikacja 
instalacji

OBCIĄŻ. WYŁ.

OBCIĄŻ. WYŁ.

OBCIĄŻENIE

OBCIĄŻENIE

Wymiana zasilacza 
UPS oraz 

modyfikacja 
instalacji

Wymiana zasilacza 
UPS oraz 

modyfikacja 
instalacji

OBCIĄŻ. WYŁ.

OBCIĄŻ. WYŁ.

ZAKOŃCZENIE EKSPLOATACJI UPS

SZAFA BEZ 
ELEKTRONIKI 

+ 
CZĘŚCI Z 

MOŻLIWOŚCIĄ 
WYMIANY W 

TRAKCIE PRACY 
(HOT-SWAP) OBCIĄŻENIE

WYMIANA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH 
W TRAKCIE PRACY (HOT-SWAP)

WYMIANA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH 
W TRAKCIE PRACY (HOT-SWAP)

ZAKOŃCZENIE EKSPLOATACJI UPS

Podłączenia, 
niezależne 

zabezpieczenie 
akumulatora 
i przełącznik 

Łańcuchy 
akumulatorówPodłączenia

Niezależne łańcuchy 
akumulatorów typu 

hot-swap

Przełącznik 
i zabezpieczenie 

niezależnego 
łańcucha 

akumulatorów

MODULYS GP oferuje rozwiązania modułowe, spełniające wszystkie wymagania dotyczące czasu podtrzymania (czy chodzi o kilka minut, 
czy kilka godzin) bez narażania na pogorszenie elastyczności i skalowalności systemu.
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Pełna integracja stelaża

 • Konstrukcja umożliwia łatwą i pozbawioną 
ryzyka integrację z 19-calowymi szafami 
Rack.

 • Całkowita zgodność ze standardową 
19-calową szafą Rack.

 • Wysoka „gęstość” mocy.
 • Łatwość zarządzania, integracji 
i dostosowywania.

 • Elastyczne, uproszczone okablowanie.

Optymalizacja całkowitych 
kosztów

 • Szybka procedura integracji.
 • Brak ryzyka kosztów i przekraczania 
budżetów.

 • Kompaktowe rozwiązanie, oszczędzające 
cenną przestrzeń.

 • Uproszczona logistyka.
 • Łatwa integracja: pozwala uniknąć 
kosztownej konfiguracji i przeróbek

System całkowicie redundantny

 • Redundancja na poziomie N+1.
 • Konstrukcja wykluczająca pojedynczy punkt 
awarii.

 • Brak scentralizowanej kontroli równoległej.
 • W pełni niezależne moduły zasilania.

Łatwe serwisowanie

 • Szybka i bezpieczna konserwacja dzięki 
zastosowaniu części z możliwością 
wymiany bez konieczności wyłączania 
urządzenia (zasilacze, bypass, płytki 
elektroniczne, baterie).

 • Możliwość konserwacji jednoczesnej. 
 • Baterie można wymieniać w trakcie pracy, 
bez wyłączania podłączonych urządzeń.

Koncepcja „Forever Young”

 • Wyjątkowy program wydłużający okres 
eksploatacji produktu.

 • Eliminuje zagrożenia związane ze zużyciem.
 • Brak elektroniki w obudowie podstelaża 
i zestaw części wtykowych.

 • Ponad 20-letnia gwarancja kompatybilności 
modułu.

 • Umożliwia zastosowanie przyszłych 
technologii w modułach.

MODULYS RM GP
Modułowy system zasilaczy UPS do montażu w szafach Rack 19”
Green Power 2.0 do 4 x 25 kW

Rozwiązanie dla

>  Systemów zintegrowanych 
w standardowych 19-calowych 
szafach ze stelażem

>  Pomieszczeń komputerowych
> Centrów danych
> Banków
> Zakładów opieki zdrowotnej
> Firm ubezpieczeniowych
> Firm telekomunikacyjnych
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Moduł green Power 2.0 MODULYS RM gP posiada 
certyfikat organizacji TÜV SÜD w związku z 
bezpieczeństwem produktu (EN 62040-1).

Sprawność i wydajność modułu green Power 2.0 MODULYS 
została przetestowana i zweryfikowana przez TÜV SÜD.

MTBF (średni czas pracy bezawaryjnej) modułu zasilania 
w green Power 2.0 MODULYS RM gP przekracza 

1 000 000 godzin i został obliczony i zweryfikowany przez 
SERMA TECHNOLOgIES (IEC 62380).

Certyfikaty i atesty

RoHS
COMPLIANT

Zalety

Maks. 4 x 25 kW Najwyższa na rynku gęstość 
mocy zasilacza UPS

do montowania w szafie RACK

Wysoka wydajność 
zapewnia mniejszy pobór 

energii i niższe koszty

Współczynnik mocy na 
poziomie jedności zapewnia

najlepszy stosunek €/kW.

Możliwość zastosowania 
baterii litowo-jonowych. 
Funkcja superszybkiego 

ładowania

MADE IN

EUROPE

MODULYS RM GP
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 do 4 x 25 kW 

Dane techniczne

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 • Podwójne wejście sieci zasilającej.
 • Wewnętrzny by-pass serwisowy.
 • Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 • System zarządzania baterią EBS  
(Expert Battery System).

 • Czujnik temperatury baterii.

Opcjonalne wyposażenie 
elektryczne

 • 19-calowy stelaż na baterie 4U.
 • Zewnętrzna szafa bateryjna.
 • Powiększona ładowarka bateryjna.
 • System synchronizacji ACS.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 • Łatwy w obsłudze, wielojęzyczny kolorowy 
wyświetlacz graficzny.

 • 2 gniazda kart komunikacyjnych.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 • Interfejsy ze stykami bezpotencjałowymi 
RS232/485.

 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • Interfejs BACnet/IP
 • NET VISION: profesjonalny interfejs  
WWW/SNMP do monitorowania zasilaczy 
UPS i zarządzania wyłączaniem wielu 
systemów operacyjnych.

Całkowite bezpieczeństwo
 •  Pozbawiona elektroniki (bezawaryjna) 
obudowa do montowania pod stelażem.

 •  W pełni niezależne i samowystarczalne 
moduły.

 •  Rzeczywiste selektywne odłączenie 
modułów z zastosowaniem separacji 
galwanicznej.

 •  Brak scentralizowanej jednostki sterowania 
dla równoległego obciążenia.

 •  Całkowicie segregowany, scentralizowany 
pomocniczy moduł by-passu zasilania 
sieciowego oraz dystrybuowany moduł 
by-passu falownika o mocy całego 
systemu.

 •  Konfigurowalna redundancja N+1  
(mocy i akumulatora).

 •  Brak pojedynczego punktu awarii.
 •  Odporna magistrala komunikacji w pracy 
równoległej (konfiguracja pierścieniowa).

Optymalna niezawodność

 •  Zasilacz zaprojektowany tak, aby 
zapewnić najwyższej jakości odporność; 
potwierdzoną przez niezależną instytucję 
badawczą (średni czas pracy bezawaryjnej 
MTBF > 1 000 000 godzin).

 •  Bardzo odporny by-pass (średni czas pracy 
bezawaryjnej MTBF > 10 milionów godzin)

 •  Obudowa modułowej baterii odporna na 
wyciek kwasu.

Maksymalna dostępność

 •  Szybka odbudowa utraconej redundancji 
dzięki minimalnemu MTTR (średniemu 
czasowi naprawy).

 •  Brak ryzyka przestojów podczas zmian lub 
konserwacji w zakresie instalacji zasilania.

 •  Brak ryzyka rozprzestrzeniania się awarii.

MODULYS RM GP
Model 9U 15U
Liczba zasilaczy w pojedynczej szafie 1 do 2 x 25 kW 1 do 4 x 25 kW
Konfiguracja Redundancja N, N+1
Moc bierna Od 25 do 50 kVA Od 25 do 75 kVA
Moc czynna od 25 do 50 kW od 25 do 75 kW
Wejście/wyjście 3 / 3

WEJŚCIE
Napięcie 400 V 3ph (340 V do 480 V)
Częstotliwość 50/60 Hz ± 10%
Współczynnik mocy/THDi > 0,99 / < 3%

WYJŚCIE
Napięcie 380/400/415 V ±1% 3ph+N
Częstotliwość 50/60 Hz ± 0,1%
Współczynnik zniekształcenia napięcia < 1% (obciążenie liniowe), < 4% (obciążenie nieliniowe zgodnie z normą lEC 62040-3)
Zdolność zwarciowa do 3 x In
Przeciążenie 125% przez 10 minut, 150% przez 1 minutę
Współczynnik szczytu 3:1

BY-PASS Z MOŻLIWOŚCIĄ WYMIANY W TRAKCIE PRACY (HOT-SWAP)
Napięcie Wyjściowe napięcie znamionowe ±15% (możliwość konfiguracji w zakresie od 10% do 20%)
Częstotliwość 50/60 Hz ±2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)
Waga 7 kg 7,5 kg

SPRAWNOŚĆ (ZWERYFIKOWANA PRZEZ TÜV SÜD)
Tryb podwójnej konwersji online do 96,5%

ŚRODOWISKO
Temperatura otoczenia 0°C do 40°C (15 do 25°C dla zapewnienia maksymalnej eksploatacji baterii)
Wilgotność względna 0 do 95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość 1000 m bez obniżania parametrów (maksymalnie 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m < 53 dBA

STELAŻ UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 442 mm x 920 mm x 9 U 442 mm x 920 mm x 15 U
Waga (pusta szafa) 36 kg 42 kg
Stopień ochrony IP20

ZASILACZ TYPU HOT-SWAP
Wysokość 3U
Waga 34 kg
Typ Montaż plug-in/wymiana „na gorąco”
MTBF > 1 000 000 godzin (obliczone i zweryfikowane)

STELAŻ BATERII TYPU HOT-SWAP
Typ Obudowa odporna na wyciek kwasu — baterie o wydłużonej żywotności
Ochrona Niezależne zabezpieczenie dla każdego łańcucha baterii
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 442 mm x 890 mm x 4 U
Waga (pusty stelaż) 15 kg

NORMY
Bezpieczeństwo EN 62040-1, EN 60950-1
EMC EN 62040-2 klasa C2
Wysoka dokładność pomiaru EN 62040-3 (VFI-SS-111)
Certyfikacja produktu CE
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Pełna integracja stelaża

 • Konstrukcja umożliwia łatwą i pozbawioną 
ryzyka integrację z 19-calowymi szafami 
Rack.

 • Całkowita zgodność ze standardową 
19-calową szafą Rack.

 • Wysoka „gęstość” mocy.
 • Łatwość zarządzania, integracji 
i dostosowywania.

 • Elastyczne, uproszczone okablowanie.

Optymalizacja całkowitych 
kosztów

 • Szybka procedura integracji.
 • Brak ryzyka kosztów i przekraczania 
budżetów.

 • Kompaktowe rozwiązanie, oszczędzające 
cenną przestrzeń.

 • Uproszczona logistyka.
 • Łatwa integracja: pozwala uniknąć 
kosztownej konfiguracji i przeróbek

System całkowicie redundantny

 • Redundancja na poziomie N+1.
 • Konstrukcja wykluczająca pojedynczy punkt 
awarii.

 • Brak scentralizowanej kontroli równoległej.
 • W pełni niezależne moduły zasilania.

Łatwe serwisowanie

 • Szybka i bezpieczna konserwacja dzięki 
zastosowaniu części z możliwością 
wymiany bez konieczności wyłączania 
urządzenia (zasilacze, bypass, płytki 
elektroniczne, baterie).

 • Możliwość konserwacji jednoczesnej. 
 • Baterie można wymieniać w trakcie pracy, 
bez wyłączania podłączonych urządzeń.

Koncepcja „Forever Young”

 • Wyjątkowy program wydłużający okres 
eksploatacji produktu.

 • Eliminuje zagrożenia związane ze zużyciem.
 • Brak elektroniki w obudowie podstelaża 
i zestaw części wtykowych.

 • Ponad 20-letnia gwarancja kompatybilności 
modułu.

 • Umożliwia zastosowanie przyszłych 
technologii w modułach.

MODULYS RM GP
Modułowy system zasilaczy UPS do montażu w szafach Rack 19”
Green Power 2.0 do 4 x 25 kW

Rozwiązanie dla

>  Systemów zintegrowanych 
w standardowych 19-calowych 
szafach ze stelażem

>  Pomieszczeń komputerowych
> Centrów danych
> Banków
> Zakładów opieki zdrowotnej
> Firm ubezpieczeniowych
> Firm telekomunikacyjnych
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Moduł green Power 2.0 MODULYS RM gP posiada 
certyfikat organizacji TÜV SÜD w związku z 
bezpieczeństwem produktu (EN 62040-1).

Sprawność i wydajność modułu green Power 2.0 MODULYS 
została przetestowana i zweryfikowana przez TÜV SÜD.

MTBF (średni czas pracy bezawaryjnej) modułu zasilania 
w green Power 2.0 MODULYS RM gP przekracza 

1 000 000 godzin i został obliczony i zweryfikowany przez 
SERMA TECHNOLOgIES (IEC 62380).

Certyfikaty i atesty

RoHS
COMPLIANT

Zalety

Maks. 4 x 25 kW Najwyższa na rynku gęstość 
mocy zasilacza UPS

do montowania w szafie RACK

Wysoka wydajność 
zapewnia mniejszy pobór 

energii i niższe koszty

Współczynnik mocy na 
poziomie jedności zapewnia

najlepszy stosunek €/kW.

Możliwość zastosowania 
baterii litowo-jonowych. 
Funkcja superszybkiego 

ładowania

MADE IN

EUROPE

MODULYS RM GP
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 do 4 x 25 kW 

Dane techniczne

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 • Podwójne wejście sieci zasilającej.
 • Wewnętrzny by-pass serwisowy.
 • Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 • System zarządzania baterią EBS  
(Expert Battery System).

 • Czujnik temperatury baterii.

Opcjonalne wyposażenie 
elektryczne

 • 19-calowy stelaż na baterie 4U.
 • Zewnętrzna szafa bateryjna.
 • Powiększona ładowarka bateryjna.
 • System synchronizacji ACS.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 • Łatwy w obsłudze, wielojęzyczny kolorowy 
wyświetlacz graficzny.

 • 2 gniazda kart komunikacyjnych.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 • Interfejsy ze stykami bezpotencjałowymi 
RS232/485.

 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • Interfejs BACnet/IP
 • NET VISION: profesjonalny interfejs  
WWW/SNMP do monitorowania zasilaczy 
UPS i zarządzania wyłączaniem wielu 
systemów operacyjnych.

Całkowite bezpieczeństwo
 •  Pozbawiona elektroniki (bezawaryjna) 
obudowa do montowania pod stelażem.

 •  W pełni niezależne i samowystarczalne 
moduły.

 •  Rzeczywiste selektywne odłączenie 
modułów z zastosowaniem separacji 
galwanicznej.

 •  Brak scentralizowanej jednostki sterowania 
dla równoległego obciążenia.

 •  Całkowicie segregowany, scentralizowany 
pomocniczy moduł by-passu zasilania 
sieciowego oraz dystrybuowany moduł 
by-passu falownika o mocy całego 
systemu.

 •  Konfigurowalna redundancja N+1  
(mocy i akumulatora).

 •  Brak pojedynczego punktu awarii.
 •  Odporna magistrala komunikacji w pracy 
równoległej (konfiguracja pierścieniowa).

Optymalna niezawodność

 •  Zasilacz zaprojektowany tak, aby 
zapewnić najwyższej jakości odporność; 
potwierdzoną przez niezależną instytucję 
badawczą (średni czas pracy bezawaryjnej 
MTBF > 1 000 000 godzin).

 •  Bardzo odporny by-pass (średni czas pracy 
bezawaryjnej MTBF > 10 milionów godzin)

 •  Obudowa modułowej baterii odporna na 
wyciek kwasu.

Maksymalna dostępność

 •  Szybka odbudowa utraconej redundancji 
dzięki minimalnemu MTTR (średniemu 
czasowi naprawy).

 •  Brak ryzyka przestojów podczas zmian lub 
konserwacji w zakresie instalacji zasilania.

 •  Brak ryzyka rozprzestrzeniania się awarii.

MODULYS RM GP
Model 9U 15U
Liczba zasilaczy w pojedynczej szafie 1 do 2 x 25 kW 1 do 4 x 25 kW
Konfiguracja Redundancja N, N+1
Moc bierna Od 25 do 50 kVA Od 25 do 75 kVA
Moc czynna od 25 do 50 kW od 25 do 75 kW
Wejście/wyjście 3 / 3

WEJŚCIE
Napięcie 400 V 3ph (340 V do 480 V)
Częstotliwość 50/60 Hz ± 10%
Współczynnik mocy/THDi > 0,99 / < 3%

WYJŚCIE
Napięcie 380/400/415 V ±1% 3ph+N
Częstotliwość 50/60 Hz ± 0,1%
Współczynnik zniekształcenia napięcia < 1% (obciążenie liniowe), < 4% (obciążenie nieliniowe zgodnie z normą lEC 62040-3)
Zdolność zwarciowa do 3 x In
Przeciążenie 125% przez 10 minut, 150% przez 1 minutę
Współczynnik szczytu 3:1

BY-PASS Z MOŻLIWOŚCIĄ WYMIANY W TRAKCIE PRACY (HOT-SWAP)
Napięcie Wyjściowe napięcie znamionowe ±15% (możliwość konfiguracji w zakresie od 10% do 20%)
Częstotliwość 50/60 Hz ±2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)
Waga 7 kg 7,5 kg

SPRAWNOŚĆ (ZWERYFIKOWANA PRZEZ TÜV SÜD)
Tryb podwójnej konwersji online do 96,5%

ŚRODOWISKO
Temperatura otoczenia 0°C do 40°C (15 do 25°C dla zapewnienia maksymalnej eksploatacji baterii)
Wilgotność względna 0 do 95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość 1000 m bez obniżania parametrów (maksymalnie 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m < 53 dBA

STELAŻ UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 442 mm x 920 mm x 9 U 442 mm x 920 mm x 15 U
Waga (pusta szafa) 36 kg 42 kg
Stopień ochrony IP20

ZASILACZ TYPU HOT-SWAP
Wysokość 3U
Waga 34 kg
Typ Montaż plug-in/wymiana „na gorąco”
MTBF > 1 000 000 godzin (obliczone i zweryfikowane)

STELAŻ BATERII TYPU HOT-SWAP
Typ Obudowa odporna na wyciek kwasu — baterie o wydłużonej żywotności
Ochrona Niezależne zabezpieczenie dla każdego łańcucha baterii
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 442 mm x 890 mm x 4 U
Waga (pusty stelaż) 15 kg

NORMY
Bezpieczeństwo EN 62040-1, EN 60950-1
EMC EN 62040-2 klasa C2
Wysoka dokładność pomiaru EN 62040-3 (VFI-SS-111)
Certyfikacja produktu CE
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MODULYS RM GP
Trzyfazowe zasilacze UPS
Green Power 2.0 do 4 x 25 kW 

Korzyści ze stosowania systemu przeznaczonego do montowania w szafie RACK 19”

Łatwość integracji
 •  Konstrukcja specjalnie przeznaczona do 
integracji w 19-calowych standardowych 
szafach ze stelażem.

 •  Regulowane szyny i akcesoria montażowe.
 •  Wysoka gęstość mocy (>6 kW/U).
 •  Niewielki ciężar ułatwiający integrację.
 •  Fabryczne okablowanie ułatwiające 
wykonywanie połączeń.

 •  Uniwersalny system porządkowania kabli 
w przepustach (górnych, dolnych oraz 
mieszanych).

 •  Zintegrowany organizer przewodów umożliwia 
uporządkowanie kabli.

 •  Niskie straty mocy (<40 W na dostarczony kW).

Integracja pozbawiona ryzyka
 •  Zapewniona zgodność ze standardową 
19-calową szafą ze stelażem.

 •  Dostosowane fabrycznie i testowane 
w warunkach laboratoryjnych części 
gwarantujące niezawodność całego systemu.

 •  Moduły z samodzielną automatyczną 
konfiguracją.

 •  Brak ryzyka przewymiarowania projektu ze 
względu na niepewność danych projektowych 
dzięki skalowalności modułów zasilania.

Przykładowa integracja (3x25 kW).
Wykorzystano tylko 15 U przestrzeni stelaża: oszczędzająca 
przestrzeń konstrukcja pozostawia wolne miejsce na inne 
urządzenia montowane w stelażu. Jedno puste gniazdo  
w podstelażu MODULYS RM GP pozostaje dostępne na 
potrzeby zwiększenia mocy lub redundancji.

Widok z tyłu (przed założeniem tylnej pokrywy ochronnej). 
Elastyczne zarządzanie przewodami ułatwia wykonywanie 
połączeń oraz porządkowanie kabli.

Bezproblemowe dostosowywanie
 • Kompletny zestaw z dostosowanych 
fabrycznie i testowanych części spełniających 
wszelkie potrzeby klienta:
-  modułowe Zasilacze,
-  specjalne zasilacze z dodatkową ładowarką 

baterii, zapewniającą bardzo długi czas 
zasilania rezerwowego,

-  wtykowa płytka komunikacji J-BUS do 
integracji systemów BMS,

-  wtykowa płytka SNMP do monitorowania 
zasilaczy UPS i zarządzania wyłączaniem,

-  wtykowa płytka programowalna ze stykami 
beznapięciowymi,

-  czujniki środowiskowe,
-  puste panele (pokrywy pustych gniazd),
-  moduły baterii do montażu w stelażu,
-  zewnętrzna szafa bateryjna,
-  transformator separacyjny,
-  chłodzenie nadmiarowe w konfiguracji 

obejściowej.

Łatwe zarządzanie
 •  Pełny pakiet dokumentacji, zawierający 
schematy, instrukcje integracji, karty danych 
technicznych, itp.

 •  Konfiguracje fabryczne ułatwiające wybór 
modelu.

 •  Pełny zestaw dostosowanych fabrycznie 
opcji zapewniających łatwość dostosowania 
produktu do własnych potrzeb.
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Fabryczne okablowanie 
ułatwiające wykonywanie 
połączeń
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MODULYS RM GP
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 do 4 x 25 kW 

Kompaktowa obudowa do 
montażu pod stelażem 15U

>  Przystosowana do pełnej 
integracji ze standardową 
19-calową szafą ze stelażem.
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Optymalizacja całkowitych 
kosztów

 •   Kompaktowa obudowa do montowania 
pod stelażem zapewniająca oszczędność 
cennego miejsca.

 •  2 modele obudów do montowania pod 
stelażem, zapewniające optymalne 
wymiarowanie.

 •  Najlepszy w klasie stosunek €/ kW dzięki 
wysokiej gęstości mocy oraz współczynnikowi 
mocy PF=1.

 •  Rozwiązanie o optymalnym koszcie, 
zapewniającym minimalne koszty początkowe 
inwestycji.

 •  Szybka i prosta konfiguracja systemu dzięki 
modułom zasilaczy w technologii Plug & Play 
z automatycznym wprowadzaniem ustawień.

 •  Dostosowane fabrycznie i testowane 
w warunkach laboratoryjnych części, 
gwarantujące łatwe i szybkie dostosowywanie.

 •  Powtarzalna i standaryzowana architektura, 
będąca gwarancją szybkiego projektowania 
oraz kapitalizacji specjalistycznej wiedzy.

Uproszczona logistyka

 •  Mniejsza liczba standaryzowanych części, 
w celu ułatwienia zamawiania.

 • Części zawsze dostępne w zapasie, aby 
zapewnić szybkość dostawy.

 •  Mniej części przystosowanych do szerokiej 
gamy konfiguracji, zasilania, czasu 
podtrzymania oraz opcji.

 •  Po integracji w 19-calowej szafie ze 
stelażem, MODULYS RM GP można 
bezpiecznie transportować z podłączonymi 
modułami zasilającymi.

Panel zaślepiający
M4-RI-OP-SSC Pokrywa pustego gniazda

Moduł zasilania - 25 kW
M4-RI-25

Płyty wtykowe
CP-OP-ADC+SL Programowalne We/Wy beznapięciowe + łącze szeregowe
CP-OP-MODTCP interfejs MODBUS TCP
NET-VISION6CARD karta NET VISION, interfejs WEB/SNMP IPV4/IPV6

Inne opcje
NET-VISION-EMD  Czujnik temp. i wilgotności otoczenia 

+ 4 styki beznapięciowe
MAS-OP-TEMP Zewnętrzny czujnik temperatury

Stelaż na baterie 4U
M4-BR-009L z 42 x bateriami 9 Ah, bezpiecznikiem i przełącznikiem
M4-BR-009L-B Pusty, na 42 x baterie 9 Ah zawierające połączenia sprzęgające, bezpieczniki i przełącznik

Akcesoria montażowe
M4-RI-OP-RAIL Regulowane szyny do wspornika do montowania w stelażu

Fabrycznie okablowany stelaż z modułem by-passu serwisowego
M4-R-075-82B0 stelaż 15U, 4 gniazda
M4-R-050-82B0 stelaż 9U, 2 gniazda
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MODULYS RM GP
Trzyfazowe zasilacze UPS
Green Power 2.0 do 4 x 25 kW 

Korzyści ze stosowania systemu przeznaczonego do montowania w szafie RACK 19”

Łatwość integracji
 •  Konstrukcja specjalnie przeznaczona do 
integracji w 19-calowych standardowych 
szafach ze stelażem.

 •  Regulowane szyny i akcesoria montażowe.
 •  Wysoka gęstość mocy (>6 kW/U).
 •  Niewielki ciężar ułatwiający integrację.
 •  Fabryczne okablowanie ułatwiające 
wykonywanie połączeń.

 •  Uniwersalny system porządkowania kabli 
w przepustach (górnych, dolnych oraz 
mieszanych).

 •  Zintegrowany organizer przewodów umożliwia 
uporządkowanie kabli.

 •  Niskie straty mocy (<40 W na dostarczony kW).

Integracja pozbawiona ryzyka
 •  Zapewniona zgodność ze standardową 
19-calową szafą ze stelażem.

 •  Dostosowane fabrycznie i testowane 
w warunkach laboratoryjnych części 
gwarantujące niezawodność całego systemu.

 •  Moduły z samodzielną automatyczną 
konfiguracją.

 •  Brak ryzyka przewymiarowania projektu ze 
względu na niepewność danych projektowych 
dzięki skalowalności modułów zasilania.

Przykładowa integracja (3x25 kW).
Wykorzystano tylko 15 U przestrzeni stelaża: oszczędzająca 
przestrzeń konstrukcja pozostawia wolne miejsce na inne 
urządzenia montowane w stelażu. Jedno puste gniazdo  
w podstelażu MODULYS RM GP pozostaje dostępne na 
potrzeby zwiększenia mocy lub redundancji.

Widok z tyłu (przed założeniem tylnej pokrywy ochronnej). 
Elastyczne zarządzanie przewodami ułatwia wykonywanie 
połączeń oraz porządkowanie kabli.

Bezproblemowe dostosowywanie
 • Kompletny zestaw z dostosowanych 
fabrycznie i testowanych części spełniających 
wszelkie potrzeby klienta:
-  modułowe Zasilacze,
-  specjalne zasilacze z dodatkową ładowarką 

baterii, zapewniającą bardzo długi czas 
zasilania rezerwowego,

-  wtykowa płytka komunikacji J-BUS do 
integracji systemów BMS,

-  wtykowa płytka SNMP do monitorowania 
zasilaczy UPS i zarządzania wyłączaniem,

-  wtykowa płytka programowalna ze stykami 
beznapięciowymi,

-  czujniki środowiskowe,
-  puste panele (pokrywy pustych gniazd),
-  moduły baterii do montażu w stelażu,
-  zewnętrzna szafa bateryjna,
-  transformator separacyjny,
-  chłodzenie nadmiarowe w konfiguracji 

obejściowej.

Łatwe zarządzanie
 •  Pełny pakiet dokumentacji, zawierający 
schematy, instrukcje integracji, karty danych 
technicznych, itp.

 •  Konfiguracje fabryczne ułatwiające wybór 
modelu.

 •  Pełny zestaw dostosowanych fabrycznie 
opcji zapewniających łatwość dostosowania 
produktu do własnych potrzeb.
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Fabryczne okablowanie 
ułatwiające wykonywanie 
połączeń
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MODULYS RM GP
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 do 4 x 25 kW 

Kompaktowa obudowa do 
montażu pod stelażem 15U

>  Przystosowana do pełnej 
integracji ze standardową 
19-calową szafą ze stelażem.
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Optymalizacja całkowitych 
kosztów

 •   Kompaktowa obudowa do montowania 
pod stelażem zapewniająca oszczędność 
cennego miejsca.

 •  2 modele obudów do montowania pod 
stelażem, zapewniające optymalne 
wymiarowanie.

 •  Najlepszy w klasie stosunek €/ kW dzięki 
wysokiej gęstości mocy oraz współczynnikowi 
mocy PF=1.

 •  Rozwiązanie o optymalnym koszcie, 
zapewniającym minimalne koszty początkowe 
inwestycji.

 •  Szybka i prosta konfiguracja systemu dzięki 
modułom zasilaczy w technologii Plug & Play 
z automatycznym wprowadzaniem ustawień.

 •  Dostosowane fabrycznie i testowane 
w warunkach laboratoryjnych części, 
gwarantujące łatwe i szybkie dostosowywanie.

 •  Powtarzalna i standaryzowana architektura, 
będąca gwarancją szybkiego projektowania 
oraz kapitalizacji specjalistycznej wiedzy.

Uproszczona logistyka

 •  Mniejsza liczba standaryzowanych części, 
w celu ułatwienia zamawiania.

 • Części zawsze dostępne w zapasie, aby 
zapewnić szybkość dostawy.

 •  Mniej części przystosowanych do szerokiej 
gamy konfiguracji, zasilania, czasu 
podtrzymania oraz opcji.

 •  Po integracji w 19-calowej szafie ze 
stelażem, MODULYS RM GP można 
bezpiecznie transportować z podłączonymi 
modułami zasilającymi.

Panel zaślepiający
M4-RI-OP-SSC Pokrywa pustego gniazda

Moduł zasilania - 25 kW
M4-RI-25

Płyty wtykowe
CP-OP-ADC+SL Programowalne We/Wy beznapięciowe + łącze szeregowe
CP-OP-MODTCP interfejs MODBUS TCP
NET-VISION6CARD karta NET VISION, interfejs WEB/SNMP IPV4/IPV6

Inne opcje
NET-VISION-EMD  Czujnik temp. i wilgotności otoczenia 

+ 4 styki beznapięciowe
MAS-OP-TEMP Zewnętrzny czujnik temperatury

Stelaż na baterie 4U
M4-BR-009L z 42 x bateriami 9 Ah, bezpiecznikiem i przełącznikiem
M4-BR-009L-B Pusty, na 42 x baterie 9 Ah zawierające połączenia sprzęgające, bezpieczniki i przełącznik

Akcesoria montażowe
M4-RI-OP-RAIL Regulowane szyny do wspornika do montowania w stelażu

Fabrycznie okablowany stelaż z modułem by-passu serwisowego
M4-R-075-82B0 stelaż 15U, 4 gniazda
M4-R-050-82B0 stelaż 9U, 2 gniazda
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Przeznaczone do najbardziej 
wymagających zastosowań
 •  Opracowane z myślą o zasilaniu odbiorów 
przemysłowych.

 •  Kompaktowy zasilacz z transformatorem 
separującym i bateriami w szafie systemowej.

 •  Solidna obudowa (stal o grubości 2 mm).
 • Możliwość zakotwiczenia w posadzce 
zabezpieczające przed przewróceniem się 
zasilacza.

 •  Standardowy stopień ochrony IP31.
 •  Obudowa odporna na wnikanie kurzu 
i wody IP52 z łatwo wymienialnymi filtrami 
kurzu (opcja).

 •  Praca w temperaturze do 50°C.
 •  Szeroki zakres tolerancji napięcia wejściowego 
od -40% do +20% napięcia znamionowego.

 •  Odporność EMC dwukrotnie wyższa od 
wymogów określonych międzynarodową 
normą dotyczącą zasilaczy UPS IEC 62040-2.

 •  Podwójne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

Ciągłość zasilania
 •  Podłączanie przewodów wejściowych/
wyjściowych, wymiana części zamiennych 
oraz prace konserwacyjne są wykonywane 
z przodu urządzenia.

 •  Możliwość zwiększenia mocy lub 
dostępności zasilania (z wykorzystaniem 
redundancji) poprzez pracę równoległą 
nawet do 6 jednostek.

Łatwa integracja w sieciach 
przemysłowych
 •  Wysoki współczynnik mocy wejściowej 
> 0,99 i niski poziom zakłóceń 
harmonicznych na wejściu < 3% dzięki 
zastosowaniu prostownika IGBT.

 •  Możliwość stosowania otwartych baterii 
kwasowo-ołowiowych, bezobsługowych 
baterii kwasowo-ołowiowych (VRLA) oraz 
niklowo-kadmowych.

 •  Przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny 
wyświetlacz graficzny.

 •  Elastyczne karty komunikacyjne 
spełniają wszelkie potrzeby komunikacji 
przemysłowej: styki bezpotencjałowe, 
MODBUS, PROFIBUS, itp.

 •  Pełna kompatybilność z agregatami 
prądotwórczymi.

 •  Wbudowany transformator klasy K 
zapewniający separację galwaniczną.

 •  Dostosowanie do typowych napięć 
przemysłowych (wejście i wyjście).

MASTERYS IP+
Trwałe i niezawodne zabezpieczenie do trudnych środowisk 
o mocy od 10 do 80 kVA

Rozwiązanie dla 

> Procesów technologicznych
> Usług
> Sprzętu medycznego

Zalety
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Certyfikaty

Zasilacze serii MASTERYS IP+ 
posiadają certyfikat TÜV SÜD na 

zgodność z wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa produktu 

(EN 62040-1)

MASTERYS IP+ 
Jedno- i trzyfazowe zasilacze UPS

o mocy od 10 do 80 kVA

Parametry techniczne
MASTERYS IP+ 10-80

Moc pozorna Sn [kVA] 10 15 20 30 40 60 80
Moc czynna [kW] — 3/1 9 13,5 18 27 32 48 -
Moc czynna [kW] — 3/3 9 13,5 18 27 36 48 64
Konfiguracja równoległa(1) do 6 jednostek

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V
Tolerancja napięcia ± 20%(2) (do -40% przy 50% mocy znamionowej)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 10%
Współczynnik mocy/THDI(3) 0,99/< 3%

WYJŚCIEv

Napięcie znamionowe 1 f + N: 230 V (możliwość skonfigurowania do pracy z 220/240 V)
3-fazowe + N: 400 V (możliwość konfiguracji 380/415 V)

Tolerancja napięcia ± 1%
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (konfigurowane w zakresie od 1% do 8% przy pracy z agregatem prądotwórczym)
Całkowite zniekształcenia napięcia na 
wyjściu przy obciążeniu liniowym < 1%

Całkowite zniekształcenia napięcia na 
wyjściu przy obciążeniu nieliniowym < 5%

Przeciążenie 125% przez 10 minut, 150% przez 1 minutę(2)

Współczynnik szczytu 3:1 (wg normy IEC 62040-3)
BY-PASS
Napięcie znamionowe 1 f + N: 230 V 3-fazowe + N 400 V
Tolerancja napięcia ± 15% (konfigurowane w zakresie od 10% do 20% przy pracy z agregatem prądotwórczym)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (konfigurowane w zakresie od 1% do 8% przy pracy z agregatem prądotwórczym)

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0°C do +50 C(2) (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 65 dBA

OBUDOWA UPS
Wymiary (3/1) szer. x głęb. x wys. 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm -
Wymiary (3/3) szer. x głęb. x wys. 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm
Masa (3/1) 230 kg 250 kg 270 kg 330 kg 490 kg 540 kg -
Masa (3/3) 230 kg 250 kg 270 kg 320 kg 370 kg 500 kg 550 kg
Stopień ochrony (zgodnie z IEC 60529) IP31 i IP52 IP31
Kolory RAL 7012

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1) Z transformatorem po stronie wejścia/by-passu - (2) W zależności od warunków. (3) Przy THDV źródła < 2% i obciążeniu znamionowym. 

Do zasilania odbiorów 
przemysłowych
 • 100% odbiorów nieliniowych.
 •  100% odbiorów niesymetrycznych.
 •  100% odbiorów 6-pulsowych (napędy silnikowe, 
urządzenia spawalnicze, zasilacze, itp.).

 •  Silniki, lampy, obciążenia pojemnościowe.

UPS i baterie

M
A

S
TE

 0
69

 A
 P

L

Standardowe wyposażenie 
elektryczne
 •  Podwójne wejście sieci zasilającej.
 •  Wewnętrzny by-pass serwisowy.
 •  Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 •  System zarządzania baterią EBS 
(Expert Battery System).

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

 • Baterie o wydłużonej żywtotności.
 •  Zewnętrzna szafa bateryjna 
(stopień ochrony do IP32).

 •  Czujnik temperatury otoczenia.
 •  Dodatkowe ładowarki baterii.
 •  Dodatkowy transformator.
 •  Zestaw do pracy równoległej.
 •  Rozruch na zimno.
 •  System synchronizacji ACS.
 •  Zestaw do tworzenia uziemienia dla sieci 
zasilania bez przewodu zerowego.

 •  Tropikalizacja i ochrona antykorozyjna 
elementów elektrycznych.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Wielojęzykowy wyświetlacz graficzny.
 •  Karta ze stykami bezpotencjałowymi.
 •  MODBUS RTU.
 •  Wbudowany interfejs LAN (www, e-mail).
 •  2 gniazda kart komunikacyjnych.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 •   PROFIBUS.
 •  MODBUS TCP.
 •  NET VISION: profesjonalny interfejs 
WWW/SNMP do monitorowania zasilaczy 
UPS i zarządzania wyłączaniem wielu 
systemów operacyjnych.

Usługa zdalnego monitorowania

 •  Usługa zdalnego monitorowania LINK-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.

Opcje magazynowania energii: ultrakondensator

Ultrakondensator może być stosowany 
zamiast baterii w przypadkach, gdy nie 
jest wymagany długi czas podtrzymania. 
To rozwiązanie jest stworzone z myślą o 
wykorzystaniu podczas częstych zaników 
napięcia i krótkich przerw w dostawach 
prądu, albo jako rezerwa na czas rozruchu 
agregatu, bądź w miejscach, gdzie 
temperatura otoczenia mogłaby mieć 
negatywny wpływ na żywotność baterii. 

Powstały w ten sposób magazyn energii nie 
wymaga konserwacji.
Zalety
 •   Niezwykle długi okres eksploatacji: 15 lat, 
praktycznie nieograniczona praca cykliczna.

 •  Duża niezawodność — bez konserwacji.
 •  Szeroki zakres temperatur, do 45°C.
 •  Bardzo szybkie ładowanie.
 •  Bez baterii, bezołowiowe, przyjazne dla 
środowiska.

2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5
UPS kVA

Czas podtrzymania (minuty)(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

10

10

15

15

20

20

30

30

40

40

60

60

80
(1) maks. BUT przy obciążeniu 70% 

Zewnętrzna szafa bateryjna

Zewnętrzna szafa bateryjna

Zewnętrzna szafa bateryjna

Zewnętrzna szafa bateryjna

Zewnętrzna szafa bateryjna

WEJ./
WYJ.
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Przeznaczone do najbardziej 
wymagających zastosowań
 •  Opracowane z myślą o zasilaniu odbiorów 
przemysłowych.

 •  Kompaktowy zasilacz z transformatorem 
separującym i bateriami w szafie systemowej.

 •  Solidna obudowa (stal o grubości 2 mm).
 • Możliwość zakotwiczenia w posadzce 
zabezpieczające przed przewróceniem się 
zasilacza.

 •  Standardowy stopień ochrony IP31.
 •  Obudowa odporna na wnikanie kurzu 
i wody IP52 z łatwo wymienialnymi filtrami 
kurzu (opcja).

 •  Praca w temperaturze do 50°C.
 •  Szeroki zakres tolerancji napięcia wejściowego 
od -40% do +20% napięcia znamionowego.

 •  Odporność EMC dwukrotnie wyższa od 
wymogów określonych międzynarodową 
normą dotyczącą zasilaczy UPS IEC 62040-2.

 •  Podwójne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

Ciągłość zasilania
 •  Podłączanie przewodów wejściowych/
wyjściowych, wymiana części zamiennych 
oraz prace konserwacyjne są wykonywane 
z przodu urządzenia.

 •  Możliwość zwiększenia mocy lub 
dostępności zasilania (z wykorzystaniem 
redundancji) poprzez pracę równoległą 
nawet do 6 jednostek.

Łatwa integracja w sieciach 
przemysłowych
 •  Wysoki współczynnik mocy wejściowej 
> 0,99 i niski poziom zakłóceń 
harmonicznych na wejściu < 3% dzięki 
zastosowaniu prostownika IGBT.

 •  Możliwość stosowania otwartych baterii 
kwasowo-ołowiowych, bezobsługowych 
baterii kwasowo-ołowiowych (VRLA) oraz 
niklowo-kadmowych.

 •  Przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny 
wyświetlacz graficzny.

 •  Elastyczne karty komunikacyjne 
spełniają wszelkie potrzeby komunikacji 
przemysłowej: styki bezpotencjałowe, 
MODBUS, PROFIBUS, itp.

 •  Pełna kompatybilność z agregatami 
prądotwórczymi.

 •  Wbudowany transformator klasy K 
zapewniający separację galwaniczną.

 •  Dostosowanie do typowych napięć 
przemysłowych (wejście i wyjście).

MASTERYS IP+
Trwałe i niezawodne zabezpieczenie do trudnych środowisk 
o mocy od 10 do 80 kVA

Rozwiązanie dla 

> Procesów technologicznych
> Usług
> Sprzętu medycznego

Zalety

G
A

M
M

E
 1

40
 A

Certyfikaty

Zasilacze serii MASTERYS IP+ 
posiadają certyfikat TÜV SÜD na 

zgodność z wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa produktu 

(EN 62040-1)

MASTERYS IP+ 
Jedno- i trzyfazowe zasilacze UPS

o mocy od 10 do 80 kVA

Parametry techniczne
MASTERYS IP+ 10-80

Moc pozorna Sn [kVA] 10 15 20 30 40 60 80
Moc czynna [kW] — 3/1 9 13,5 18 27 32 48 -
Moc czynna [kW] — 3/3 9 13,5 18 27 36 48 64
Konfiguracja równoległa(1) do 6 jednostek

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V
Tolerancja napięcia ± 20%(2) (do -40% przy 50% mocy znamionowej)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 10%
Współczynnik mocy/THDI(3) 0,99/< 3%

WYJŚCIEv

Napięcie znamionowe 1 f + N: 230 V (możliwość skonfigurowania do pracy z 220/240 V)
3-fazowe + N: 400 V (możliwość konfiguracji 380/415 V)

Tolerancja napięcia ± 1%
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (konfigurowane w zakresie od 1% do 8% przy pracy z agregatem prądotwórczym)
Całkowite zniekształcenia napięcia na 
wyjściu przy obciążeniu liniowym < 1%

Całkowite zniekształcenia napięcia na 
wyjściu przy obciążeniu nieliniowym < 5%

Przeciążenie 125% przez 10 minut, 150% przez 1 minutę(2)

Współczynnik szczytu 3:1 (wg normy IEC 62040-3)
BY-PASS
Napięcie znamionowe 1 f + N: 230 V 3-fazowe + N 400 V
Tolerancja napięcia ± 15% (konfigurowane w zakresie od 10% do 20% przy pracy z agregatem prądotwórczym)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (konfigurowane w zakresie od 1% do 8% przy pracy z agregatem prądotwórczym)

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0°C do +50 C(2) (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 65 dBA

OBUDOWA UPS
Wymiary (3/1) szer. x głęb. x wys. 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm -
Wymiary (3/3) szer. x głęb. x wys. 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm
Masa (3/1) 230 kg 250 kg 270 kg 330 kg 490 kg 540 kg -
Masa (3/3) 230 kg 250 kg 270 kg 320 kg 370 kg 500 kg 550 kg
Stopień ochrony (zgodnie z IEC 60529) IP31 i IP52 IP31
Kolory RAL 7012

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1) Z transformatorem po stronie wejścia/by-passu - (2) W zależności od warunków. (3) Przy THDV źródła < 2% i obciążeniu znamionowym. 

Do zasilania odbiorów 
przemysłowych
 • 100% odbiorów nieliniowych.
 •  100% odbiorów niesymetrycznych.
 •  100% odbiorów 6-pulsowych (napędy silnikowe, 
urządzenia spawalnicze, zasilacze, itp.).

 •  Silniki, lampy, obciążenia pojemnościowe.

UPS i baterie
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Standardowe wyposażenie 
elektryczne
 •  Podwójne wejście sieci zasilającej.
 •  Wewnętrzny by-pass serwisowy.
 •  Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 •  System zarządzania baterią EBS 
(Expert Battery System).

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

 • Baterie o wydłużonej żywtotności.
 •  Zewnętrzna szafa bateryjna 
(stopień ochrony do IP32).

 •  Czujnik temperatury otoczenia.
 •  Dodatkowe ładowarki baterii.
 •  Dodatkowy transformator.
 •  Zestaw do pracy równoległej.
 •  Rozruch na zimno.
 •  System synchronizacji ACS.
 •  Zestaw do tworzenia uziemienia dla sieci 
zasilania bez przewodu zerowego.

 •  Tropikalizacja i ochrona antykorozyjna 
elementów elektrycznych.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Wielojęzykowy wyświetlacz graficzny.
 •  Karta ze stykami bezpotencjałowymi.
 •  MODBUS RTU.
 •  Wbudowany interfejs LAN (www, e-mail).
 •  2 gniazda kart komunikacyjnych.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 •   PROFIBUS.
 •  MODBUS TCP.
 •  NET VISION: profesjonalny interfejs 
WWW/SNMP do monitorowania zasilaczy 
UPS i zarządzania wyłączaniem wielu 
systemów operacyjnych.

Usługa zdalnego monitorowania

 •  Usługa zdalnego monitorowania LINK-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.

Opcje magazynowania energii: ultrakondensator

Ultrakondensator może być stosowany 
zamiast baterii w przypadkach, gdy nie 
jest wymagany długi czas podtrzymania. 
To rozwiązanie jest stworzone z myślą o 
wykorzystaniu podczas częstych zaników 
napięcia i krótkich przerw w dostawach 
prądu, albo jako rezerwa na czas rozruchu 
agregatu, bądź w miejscach, gdzie 
temperatura otoczenia mogłaby mieć 
negatywny wpływ na żywotność baterii. 

Powstały w ten sposób magazyn energii nie 
wymaga konserwacji.
Zalety
 •   Niezwykle długi okres eksploatacji: 15 lat, 
praktycznie nieograniczona praca cykliczna.

 •  Duża niezawodność — bez konserwacji.
 •  Szeroki zakres temperatur, do 45°C.
 •  Bardzo szybkie ładowanie.
 •  Bez baterii, bezołowiowe, przyjazne dla 
środowiska.

2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5
UPS kVA

Czas podtrzymania (minuty)(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

10

10

15

15

20

20

30

30

40

40

60

60

80
(1) maks. BUT przy obciążeniu 70% 

Zewnętrzna szafa bateryjna

Zewnętrzna szafa bateryjna

Zewnętrzna szafa bateryjna

Zewnętrzna szafa bateryjna

Zewnętrzna szafa bateryjna

WEJ./
WYJ.
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DELPHYS MP Elite
Niezawodne transformatorowe zabezpieczenie zasilania
o mocy od 80 do 200 kVA

Optymalna ochrona odbiorów
 • Ciągłe�działanie�w trybie�VFI�(podwójna�
konwersja�on-line).

 • Transformator�separacyjny�falownika�
zapewnia�galwaniczne�oddzielenie�prądu�
stałego�zarówno�od�obciążenia,�jak�i źródła�
by-passu.�

 • Precyzyjne�napięcie�wyjściowe�we�
wszystkich�warunkach.

 • Wysoka�pojemność�przeciążenia�
wytrzymująca�anormalne�warunki�
obciążenia.

 • Prosta�konserwacja�zmniejsza�średni�czas�
naprawy�dzięki�wyciąganym�podzespołom�
i dostępowi�do�wszystkich�części�od�
przodu.

 • Możliwość�podłączania�„na�gorąco”�
upraszcza�rozbudowę�lub�redundancję,�nie�
zakłócając�dostaw�energii�wysokiej�jakości.

Wytrzymałość i niezawodność
 • Technologia�sprawdzona�w działaniu.
 • Redundancja�zintegrowanych�podzespołów�
i obwodów�zwiększa�odporność�
architektury�na�usterki.

 • Wykrywanie�usterek�wentylatorów�
i zarządzanie�nimi.

 • Precyzyjna�diagnostyka�gwarantuje�
dostarczenie�zasilania�do�obciążenia.

 • Zapobieganie�usterkom�kaskadowym�
w systemach�równoległych.

 • Mechaniczna�i elektryczna�wytrzymałość�
idealna�dla�środowisk�przemysłowych.

Zminimalizowany całkowity 
koszt posiadania 
 • Wysoka�sprawność�w trybie�VFI,�
z uwzględnieniem�transformatora.

 • Wysoka�gęstość�energii:�mała�powierzchnia�
podstawy�pozwala�na�oszczędność�miejsca�
w budynku.

 • Wysoki,�stały�współczynnik�mocy�
wejściowej�pomaga�zmniejszyć�wymiary�
infrastruktury�sieciowej�przed�urządzeniem.

 • Złącze�zasilania�na�prostowniku�wymaga�
tylko�3 kabli�(bez�przewodu�neutralnego).�

 • Wysoka�zdolność�zwarciowa�
zmniejsza�liczbę�potrzebnych�urządzeń�
zabezpieczających�za�urządzeniem.

 • Połączenie�baterii�z zasilaczem�UPS�
wymaga�tylko�2 przewodów.

Rozwiązanie dla 

> Przemysłu
> Automatyki przemysłowej
> Infrastruktury
> Opieki zdrowotnej
> Sektora usług
> Telekomunikacji

D
E
FY
S
�1
21
�B
�1
�C
AT

Zalety

Flywheel
COMPATIBLE

DELPHYS MP Elite
Trzyfazowe zasilacze UPS
o mocy od 80 do 200 kVA

 • �Modułowe�łączenie�równoległe�do�sześciu�
urządzeń,�możliwość�rozbudowy�bez�ograniczeń.

 • �By-pass�rozproszony�lub�centralny.
 • �Architektura�dwutorowego�zasilania�
z elektronicznymi�przełącznikami�zasilania�(STS).

Standardowe�wyposażenie�
elektryczne

 • �Gniazda�na�6�kart�komunikacyjnych.
 • �Zabezpieczenie�przed�prądem�zwrotnym:�
obwód�wykrywania.

 • �Standardowe�interfejsy:
-��3 wejścia�(wyłączenie�awaryjne,�agregat�
prądotwórczy,�zabezpieczenie�baterii);
-��4 wyjścia�(alarm�ogólny,�praca�na�baterii,�
praca�z by-passem,�konserwacja�
prewencyjna).

 • �Połączenie�równoległe�do�6�urządzeń.

Opcjonalne�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �Graficzny�ekran�dotykowy�(GTS).
 • �Interfejs�ADC�(programowalne�styki�
bezpotencjałowe).

 • MODBUS�RTU.
 • MODBUS�TCP.
 • PROFIBUS/PROFINET.
 • Interfejs�BACnet/IP.
 • �NET�VISION:�profesjonalny�interfejs�
WWW/SNMP�do�monitorowania�zasilaczy�
UPS�i zarządzania�wyłączaniem�wielu�
systemów�operacyjnych.

Usługa�zdalnego�monitorowania

 •  Usługa�zdalnego�monitorowania�LINK-UPS,�
umożliwiająca�połączenie�zasilacza�UPS�ze�
specjalistą�ds.�zasilania�awaryjnego�przez�
całą�dobę/7�dni�w tygodniu.

Architektura�równoległa Opcjonalne�wyposażenie�elektryczne

 • �EBS�—�system�monitorowania�baterii.
 • Możliwość�współpracy�z kinetycznym�
magazynem�energii�FLYWHEEL.

 • �System�synchronizacji�ACS.
 • �Zasilanie�redundantne�układów�
elektrycznych.

Opcjonalne�wyposażenie�
mechaniczne

 • �Wyższy�stopnień�ochrony�IP.
 • �Filtry�przeciwpyłowe.
 • �Redundantna�wentylacja�z wykrywaniem�
usterek.

 • �Złącze�od�góry.

Parametry�techniczne
DELPHYS MP Elite

Moc pozorna Sn [kVA] 80 100 120 160 200
Moc czynna Pn [kW] 64 80 96 128 160
Wejście/wyjście 3/3
Konfiguracja równoległa (rozproszony lub scentralizowany bypass) do 6 urządzeń (rozproszony lub scentralizowany bypass)

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 380 V — 400 V — 415 V(1)

Tolerancja napięcia 340 do 460 V
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości 45 do 65 Hz
Współczynnik mocy/THDI 0,99 stały/2,5% bez stosowania filtra

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 380 V — 400 V — 415 V (regulowane)(1)

Tolerancja napięcia < 1% (obciążenie statyczne), ± 2% w 5 ms (warunki obciążenia dynamicznego od 0 do 100%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 0,2%
Całkowite zniekształcenia napięcia na wyjściu przy obciążeniu liniowym ThdU < 2% 
Całkowite zniekształcenia napięcia na wyjściu przy obciążeniu nieliniowym ThdU < 4%
Zdolność zwarciowa Do 3,5 In
Przeciążenie 150% przez 1 minutę/125% przez 10 minut
Współczynnik szczytu 3:1
Dopuszczalny współczynnik mocy bez obniżania mocy znamionowej 0,9 indukcyjny do 0,9 pojemnościowy

BY-PASS
Napięcie znamionowe 380 V — 400 V — 415 V
Tolerancja napięcia ± 10% (możliwość wyboru)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)

SPRAWNOŚĆ
Tryb online 94%
Tryb Eco 98%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0°C do +35°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-95%, bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) 65 dBA 67 dBA

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 1000 x 800 x 1930 mm
Waga 740 kg 860 kg 1020 kg
Stopień ochrony IP 20 (inne IP opcjonalnie)
Kolory RAL 9006

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1) Inne na żądanie
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DELPHYS MP Elite
Niezawodne transformatorowe zabezpieczenie zasilania
o mocy od 80 do 200 kVA

Optymalna ochrona odbiorów
 • Ciągłe�działanie�w trybie�VFI�(podwójna�
konwersja�on-line).

 • Transformator�separacyjny�falownika�
zapewnia�galwaniczne�oddzielenie�prądu�
stałego�zarówno�od�obciążenia,�jak�i źródła�
by-passu.�

 • Precyzyjne�napięcie�wyjściowe�we�
wszystkich�warunkach.

 • Wysoka�pojemność�przeciążenia�
wytrzymująca�anormalne�warunki�
obciążenia.

 • Prosta�konserwacja�zmniejsza�średni�czas�
naprawy�dzięki�wyciąganym�podzespołom�
i dostępowi�do�wszystkich�części�od�
przodu.

 • Możliwość�podłączania�„na�gorąco”�
upraszcza�rozbudowę�lub�redundancję,�nie�
zakłócając�dostaw�energii�wysokiej�jakości.

Wytrzymałość i niezawodność
 • Technologia�sprawdzona�w działaniu.
 • Redundancja�zintegrowanych�podzespołów�
i obwodów�zwiększa�odporność�
architektury�na�usterki.

 • Wykrywanie�usterek�wentylatorów�
i zarządzanie�nimi.

 • Precyzyjna�diagnostyka�gwarantuje�
dostarczenie�zasilania�do�obciążenia.

 • Zapobieganie�usterkom�kaskadowym�
w systemach�równoległych.

 • Mechaniczna�i elektryczna�wytrzymałość�
idealna�dla�środowisk�przemysłowych.

Zminimalizowany całkowity 
koszt posiadania 
 • Wysoka�sprawność�w trybie�VFI,�
z uwzględnieniem�transformatora.

 • Wysoka�gęstość�energii:�mała�powierzchnia�
podstawy�pozwala�na�oszczędność�miejsca�
w budynku.

 • Wysoki,�stały�współczynnik�mocy�
wejściowej�pomaga�zmniejszyć�wymiary�
infrastruktury�sieciowej�przed�urządzeniem.

 • Złącze�zasilania�na�prostowniku�wymaga�
tylko�3 kabli�(bez�przewodu�neutralnego).�

 • Wysoka�zdolność�zwarciowa�
zmniejsza�liczbę�potrzebnych�urządzeń�
zabezpieczających�za�urządzeniem.

 • Połączenie�baterii�z zasilaczem�UPS�
wymaga�tylko�2 przewodów.

Rozwiązanie dla 

> Przemysłu
> Automatyki przemysłowej
> Infrastruktury
> Opieki zdrowotnej
> Sektora usług
> Telekomunikacji
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Zalety

Flywheel
COMPATIBLE

DELPHYS MP Elite
Trzyfazowe zasilacze UPS
o mocy od 80 do 200 kVA

 • �Modułowe�łączenie�równoległe�do�sześciu�
urządzeń,�możliwość�rozbudowy�bez�ograniczeń.

 • �By-pass�rozproszony�lub�centralny.
 • �Architektura�dwutorowego�zasilania�
z elektronicznymi�przełącznikami�zasilania�(STS).

Standardowe�wyposażenie�
elektryczne

 • �Gniazda�na�6�kart�komunikacyjnych.
 • �Zabezpieczenie�przed�prądem�zwrotnym:�
obwód�wykrywania.

 • �Standardowe�interfejsy:
-��3 wejścia�(wyłączenie�awaryjne,�agregat�
prądotwórczy,�zabezpieczenie�baterii);
-��4 wyjścia�(alarm�ogólny,�praca�na�baterii,�
praca�z by-passem,�konserwacja�
prewencyjna).

 • �Połączenie�równoległe�do�6�urządzeń.

Opcjonalne�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �Graficzny�ekran�dotykowy�(GTS).
 • �Interfejs�ADC�(programowalne�styki�
bezpotencjałowe).

 • MODBUS�RTU.
 • MODBUS�TCP.
 • PROFIBUS/PROFINET.
 • Interfejs�BACnet/IP.
 • �NET�VISION:�profesjonalny�interfejs�
WWW/SNMP�do�monitorowania�zasilaczy�
UPS�i zarządzania�wyłączaniem�wielu�
systemów�operacyjnych.

Usługa�zdalnego�monitorowania

 •  Usługa�zdalnego�monitorowania�LINK-UPS,�
umożliwiająca�połączenie�zasilacza�UPS�ze�
specjalistą�ds.�zasilania�awaryjnego�przez�
całą�dobę/7�dni�w tygodniu.

Architektura�równoległa Opcjonalne�wyposażenie�elektryczne

 • �EBS�—�system�monitorowania�baterii.
 • Możliwość�współpracy�z kinetycznym�
magazynem�energii�FLYWHEEL.

 • �System�synchronizacji�ACS.
 • �Zasilanie�redundantne�układów�
elektrycznych.

Opcjonalne�wyposażenie�
mechaniczne

 • �Wyższy�stopnień�ochrony�IP.
 • �Filtry�przeciwpyłowe.
 • �Redundantna�wentylacja�z wykrywaniem�
usterek.

 • �Złącze�od�góry.

Parametry�techniczne
DELPHYS MP Elite

Moc pozorna Sn [kVA] 80 100 120 160 200
Moc czynna Pn [kW] 64 80 96 128 160
Wejście/wyjście 3/3
Konfiguracja równoległa (rozproszony lub scentralizowany bypass) do 6 urządzeń (rozproszony lub scentralizowany bypass)

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 380 V — 400 V — 415 V(1)

Tolerancja napięcia 340 do 460 V
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości 45 do 65 Hz
Współczynnik mocy/THDI 0,99 stały/2,5% bez stosowania filtra

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 380 V — 400 V — 415 V (regulowane)(1)

Tolerancja napięcia < 1% (obciążenie statyczne), ± 2% w 5 ms (warunki obciążenia dynamicznego od 0 do 100%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 0,2%
Całkowite zniekształcenia napięcia na wyjściu przy obciążeniu liniowym ThdU < 2% 
Całkowite zniekształcenia napięcia na wyjściu przy obciążeniu nieliniowym ThdU < 4%
Zdolność zwarciowa Do 3,5 In
Przeciążenie 150% przez 1 minutę/125% przez 10 minut
Współczynnik szczytu 3:1
Dopuszczalny współczynnik mocy bez obniżania mocy znamionowej 0,9 indukcyjny do 0,9 pojemnościowy

BY-PASS
Napięcie znamionowe 380 V — 400 V — 415 V
Tolerancja napięcia ± 10% (możliwość wyboru)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)

SPRAWNOŚĆ
Tryb online 94%
Tryb Eco 98%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0°C do +35°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-95%, bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) 65 dBA 67 dBA

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 1000 x 800 x 1930 mm
Waga 740 kg 860 kg 1020 kg
Stopień ochrony IP 20 (inne IP opcjonalnie)
Kolory RAL 9006

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1) Inne na żądanie

65Katalog Główny 2016-2017



Tr
zy

fa
zo

w
e 

za
si

la
cz

e 
U

P
S

DELPHYS MX
Elastyczne rozwiązanie transformatorowe do niezawodnych architektur
o mocy od 250 do 900 kVA

Optymalna ochrona odbiorów
 • Ciągłe działanie w trybie VFI
(podwójna konwersja on-line).

 • Transformator separacyjny falownika 
zapewnia galwaniczne oddzielenie prądu 
stałego od obciążenia oraz między 
obydwoma źródłami.

 • Precyzyjne napięcie wyjściowe we 
wszystkich warunkach.

 • Wysoka pojemność przeciążenia 
wytrzymująca anormalne warunki 
obciążenia.

 • Prosta konserwacja zmniejsza średni czas 
naprawy dzięki wyciąganym podzespołom 
i dostępowi do wszystkich części od 
przodu.

 • Redundancja zintegrowanych podzespołów 
i obwodów zwiększa odporność 
architektury na usterki.

Elastyczność i łatwa 
modernizacja 
 • Wytrzymały i niezawodny tryb pracy 
równoległej.

 • Architektura by-passu rozproszonego lub 
scentralizowanego gwarantuje idealną 
kompatybilność z infrastrukturą elektryczną.

 • Możliwość podłączania „na gorąco” 
upraszcza rozbudowę lub redundancję, nie 
zakłócając dostaw energii wysokiej jakości.

 • Topologia oparta na transformatorach 
jest dostosowana do wszelkiego rodzaju 
instalacji elektrycznych.

Zminimalizowane całkowite 
koszty posiadania
 • Wysoka sprawność w trybie VFI, 
z uwzględnieniem transformatora.

 • Wysoka gęstość energii: mała powierzchnia 
podstawy oszczędza miejsce w budynku.

 • Wysoki, stały współczynnik mocy 
wejściowej pomaga zmniejszyć wymiary 
infrastruktury sieciowej przed urządzeniem.

 • Złącze zasilania na prostowniku wymaga 
tylko 3 kabli (bez przewodu neutralnego).

 • Wysoka zdolność zwarciowa 
zmniejsza liczbę potrzebnych urządzeń 
zabezpieczających za urządzeniem.

Rozwiązanie dla 

> Przemysłu
> Automatyki przemysłowej
> Infrastruktury
> Sprzęt IT
> Opieki zdrowotnej
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Atesty i certyfikaty

B U R E A U
V E R I T A S

Seria DELPHYS MX ma 
atest Bureau Veritas.

Zalety

Flywheel
COMPATIBLE

DELPHYS MX 
Trzyfazowe zasilacze UPS

o mocy od 250 do 900 kVA

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 •  Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 •  Standardowe interfejsy:
-  3 wejścia (wyłączenie awaryjne, agregat 

prądotwórczy, zabezpieczenie baterii);
-  4 wyjścia (alarm ogólny, praca na baterii, 

praca z by-passem, konserwacja 
prewencyjna).

 •  EBS — system monitorowania baterii.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Wielojęzykowy wyświetlacz graficzny.
 •  Gniazda na 6 kart komunikacyjnych.

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

 •  EBS — system monitorowania baterii.
 • Możliwość współpracy z kinetycznym 
magazynem energii Flywheel.

 •  System synchronizacji ACS.
 •  Zasilanie redundantne układów 
elektrycznych.

Opcjonalne wyposażenie 
mechaniczne

 •  Wyższy stopnień ochrony IP.
 •  Filtry przeciwpyłowe.
 •  Redundantna wentylacja z wykrywaniem 
usterek.

 •  Złącze od góry.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Graficzny ekran dotykowy (GTS).
 •  Interfejs ADC (programowalne styki 
bezpotencjałowe).

 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • PROFIBUS/PROFINET.
 • Interfejs BACnet/IP.
 •  NET VISION: profesjonalny interfejs 
WWW/SNMP do monitorowania zasilaczy 
UPS i zarządzania wyłączaniem wielu 
systemów operacyjnych.

Usługa zdalnego monitorowania

 •  Usługa zdalnego monitorowania LINK-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.

Parametry techniczne

DELPHYS MX
Moc pozorna Sn [kVA] 250 300 400 500 800 900
Moc czynna Pn [kW] 225 270 360 450 720 800
Wejście/wyjście 3/3
Praca równoległa do 6 jednostek

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe(1) 380 V — 400 V — 415 V
Tolerancja napięcia Od 340 do 460 V Od 360 do 460 V
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 5 Hz
Współczynnik mocy/THDI 0,93/< 4,5% 0,94/< 5%

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 380 V — 400 V — 415 V
Tolerancja napięcia < 1% (obciążenie statyczne), ± 2% w 5 ms (warunki obciążenia dynamicznego od 0 do 100%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 0,2%
Całkowite zniekształcenia napięcia na wyjściu przy obciążeniu liniowym ThdU < 2%

Całkowite zniekształcenia napięcia na wyjściu przy obciążeniu nieliniowym 
(IEC 62043-3) ThdU < 3,2% ThdU < 2,5%

Zdolność zwarciowa Do 4,4 In
Przeciążenie 150% przez 1 minutę/125% przez 10 minut
Współczynnik szczytu 3:1
Dopuszczalny współczynnik mocy bez obniżania mocy znamionowej indukcyjny, do 0.9 pojemnościowy

BY-PASS
Napięcie znamionowe 380 V — 400 V — 415 V
Tolerancja napięcia ± 10%
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)

SPRAWNOŚĆ
Tryb online do 93,5%
Tryb Eco 98%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0°C do +35°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-95%, bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746)(2) ≤ 70 dBA ≤ 72 dBA ≤ 75 dBA

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 1600 x 995 x 1930 mm 3200 x 995 x 2210 mm
Waga 2500 kg 2800 kg 3300 kg 5900 kg
Stopień ochrony IP20
Kolory RAL 9006

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62041-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1) DELPHYS MX 250-500: inne na żądanie. - (2) Na zakres mocy.
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DELPHYS MX
Elastyczne rozwiązanie transformatorowe do niezawodnych architektur
o mocy od 250 do 900 kVA

Optymalna ochrona odbiorów
 • Ciągłe działanie w trybie VFI
(podwójna konwersja on-line).

 • Transformator separacyjny falownika 
zapewnia galwaniczne oddzielenie prądu 
stałego od obciążenia oraz między 
obydwoma źródłami.

 • Precyzyjne napięcie wyjściowe we 
wszystkich warunkach.

 • Wysoka pojemność przeciążenia 
wytrzymująca anormalne warunki 
obciążenia.

 • Prosta konserwacja zmniejsza średni czas 
naprawy dzięki wyciąganym podzespołom 
i dostępowi do wszystkich części od 
przodu.

 • Redundancja zintegrowanych podzespołów 
i obwodów zwiększa odporność 
architektury na usterki.

Elastyczność i łatwa 
modernizacja 
 • Wytrzymały i niezawodny tryb pracy 
równoległej.

 • Architektura by-passu rozproszonego lub 
scentralizowanego gwarantuje idealną 
kompatybilność z infrastrukturą elektryczną.

 • Możliwość podłączania „na gorąco” 
upraszcza rozbudowę lub redundancję, nie 
zakłócając dostaw energii wysokiej jakości.

 • Topologia oparta na transformatorach 
jest dostosowana do wszelkiego rodzaju 
instalacji elektrycznych.

Zminimalizowane całkowite 
koszty posiadania
 • Wysoka sprawność w trybie VFI, 
z uwzględnieniem transformatora.

 • Wysoka gęstość energii: mała powierzchnia 
podstawy oszczędza miejsce w budynku.

 • Wysoki, stały współczynnik mocy 
wejściowej pomaga zmniejszyć wymiary 
infrastruktury sieciowej przed urządzeniem.

 • Złącze zasilania na prostowniku wymaga 
tylko 3 kabli (bez przewodu neutralnego).

 • Wysoka zdolność zwarciowa 
zmniejsza liczbę potrzebnych urządzeń 
zabezpieczających za urządzeniem.

Rozwiązanie dla 

> Przemysłu
> Automatyki przemysłowej
> Infrastruktury
> Sprzęt IT
> Opieki zdrowotnej
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Atesty i certyfikaty

B U R E A U
V E R I T A S

Seria DELPHYS MX ma 
atest Bureau Veritas.

Zalety

Flywheel
COMPATIBLE

DELPHYS MX 
Trzyfazowe zasilacze UPS

o mocy od 250 do 900 kVA

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 •  Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 •  Standardowe interfejsy:
-  3 wejścia (wyłączenie awaryjne, agregat 

prądotwórczy, zabezpieczenie baterii);
-  4 wyjścia (alarm ogólny, praca na baterii, 

praca z by-passem, konserwacja 
prewencyjna).

 •  EBS — system monitorowania baterii.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Wielojęzykowy wyświetlacz graficzny.
 •  Gniazda na 6 kart komunikacyjnych.

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

 •  EBS — system monitorowania baterii.
 • Możliwość współpracy z kinetycznym 
magazynem energii Flywheel.

 •  System synchronizacji ACS.
 •  Zasilanie redundantne układów 
elektrycznych.

Opcjonalne wyposażenie 
mechaniczne

 •  Wyższy stopnień ochrony IP.
 •  Filtry przeciwpyłowe.
 •  Redundantna wentylacja z wykrywaniem 
usterek.

 •  Złącze od góry.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Graficzny ekran dotykowy (GTS).
 •  Interfejs ADC (programowalne styki 
bezpotencjałowe).

 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • PROFIBUS/PROFINET.
 • Interfejs BACnet/IP.
 •  NET VISION: profesjonalny interfejs 
WWW/SNMP do monitorowania zasilaczy 
UPS i zarządzania wyłączaniem wielu 
systemów operacyjnych.

Usługa zdalnego monitorowania

 •  Usługa zdalnego monitorowania LINK-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.

Parametry techniczne

DELPHYS MX
Moc pozorna Sn [kVA] 250 300 400 500 800 900
Moc czynna Pn [kW] 225 270 360 450 720 800
Wejście/wyjście 3/3
Praca równoległa do 6 jednostek

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe(1) 380 V — 400 V — 415 V
Tolerancja napięcia Od 340 do 460 V Od 360 do 460 V
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 5 Hz
Współczynnik mocy/THDI 0,93/< 4,5% 0,94/< 5%

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 380 V — 400 V — 415 V
Tolerancja napięcia < 1% (obciążenie statyczne), ± 2% w 5 ms (warunki obciążenia dynamicznego od 0 do 100%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 0,2%
Całkowite zniekształcenia napięcia na wyjściu przy obciążeniu liniowym ThdU < 2%

Całkowite zniekształcenia napięcia na wyjściu przy obciążeniu nieliniowym 
(IEC 62043-3) ThdU < 3,2% ThdU < 2,5%

Zdolność zwarciowa Do 4,4 In
Przeciążenie 150% przez 1 minutę/125% przez 10 minut
Współczynnik szczytu 3:1
Dopuszczalny współczynnik mocy bez obniżania mocy znamionowej indukcyjny, do 0.9 pojemnościowy

BY-PASS
Napięcie znamionowe 380 V — 400 V — 415 V
Tolerancja napięcia ± 10%
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)

SPRAWNOŚĆ
Tryb online do 93,5%
Tryb Eco 98%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0°C do +35°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-95%, bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746)(2) ≤ 70 dBA ≤ 72 dBA ≤ 75 dBA

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 1600 x 995 x 1930 mm 3200 x 995 x 2210 mm
Waga 2500 kg 2800 kg 3300 kg 5900 kg
Stopień ochrony IP20
Kolory RAL 9006

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62041-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1) DELPHYS MX 250-500: inne na żądanie. - (2) Na zakres mocy.
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SHARYS Ip
Wzmocnione, niezawodne rozwiązanie zasilania DC
24/48/108/120 V, od 15 do 200 A

Rozwiązanie dla 

> Procesów technologicznych
> Zasilania aparatury rozdzielczej
> Sygnalizacji
> Systemów alarmowych
>  Automatyki (sterowniki 

programowalne, 
przekaźniki, itd.)

Seria prostowników SHARYS IP została 
opracowana z myślą o zapewnieniu 
niezawodnego zasilania prądem stałym.
Nadające się idealnie do zastosowań 
przemysłowych prostowniki SHARYS IP 
łączą funkcje urządzeń telekomunikacyjnych, 
takie jak modułowość, wymiana modułów 
bez konieczności wyłączania urządzenia, 
redundancja N+1 i skalowalność, z solidnie 
zaprojektowaną obudową.
Elastyczna konstrukcja oraz szeroka gama 
możliwości dostosowania pozwalają na 
wykorzystanie urządzeń SHARYS IP w wielu 
różnych sytuacjach.

Możliwość rozbudowy
 •  Możliwość rozbudowy w zależności od 
zapotrzebowania, przez dodanie kolejnych 
modułów prostownika.

Niezawodność i trwałość
 •  Mocna stalowa rama.
 •  Stopień ochrony IP30(1).
 •  W standardzie moduły elektroniczne 
przystosowane do warunków tropikalnych.

 •  Sterowanie mikroprocesorowe.
 •  Inteligentne chłodzenie prostownika.
 •  Bezpieczeństwo baterii dzięki ochronie 
przed głębokim rozładowaniem (opcja).

 •  Ograniczone nagrzewanie i wydłużona 
żywotność podzespołów.

Całkowity koszt posiadania 
systemu (TCO)
 •  Wysoka sprawność rzędu 93%: niskie 
zużycie energii, niski poziom emisji ciepła.

 •  Absorpcja prądu sinusoidalnego o 
współczynniku mocy bliskim jeden: niska 
emisja ciepła z przewodów.

 •  Łatwy montaż.
 •  Niższe koszty konserwacji.
 •  Ciągłość zasilania dzięki funkcji „hot swap” 
(wymiana modułów bez przerw w zasilaniu).

Prosta i przyjazna dla 
użytkownika obsługa
 •  Przedni panel synoptyczny z wyraźnymi 
oznaczeniami stanu działania.

 •  Cyfrowe sterowanie i kontrola systemu 
i modułów prostownika.

 •  Przystosowany do wykorzystania z różnymi 
technologiami baterii.

 •  Szeroki wybór interfejsów komunikacyjnych: 
Styki bezpotencjałowe, MODBUS RTU, 
SNMP (z opcją NET VISION).

(1)  Prosimy o kontakt w przypadku potrzeby rozbudowy 
mocy lub dostosowania urządzenia
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Certyfikaty

Wszystkie prostowniki serii SHARYS IP 
(SH‑IP) posiadają certyfikat wystawiony przez 

firmę TÜV SÜD na zgodność z wymogami 
dotyczącymi bezpieczeństwa produktu 

(EN 61204‑7 i EN 60950‑1).

Obudowa SHARYS Ip

System SHARYS Ip

SHARYS Ip 
Prostowniki 

24/48/108/120 V, od 15 do 200 A

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 • Bieguny izolowane lub uziemione.
 •  Wewnętrzne zabezpieczenie baterii.
 •  Montaż pod kątem wyjściowej sieci 
rozdzielczej DC.

 •  Czujnik temperatury baterii.
 •  Moduły elektroniczne przystosowane do 
warunków tropikalnych.

 • Obudowa stalowa IP30.
 •  Podstawa przystosowana do przewożenia 
prostownika wózkiem widłowym.

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

 • Rozłącznik głębokiego rozładowania  
baterii (BLVD).

 •  Dystrybucja wyjścia.
 •  Podwójne źródło zasilające AC. 
 • Podwójne zabezpieczenie baterii.
 •  Wyłącznik awaryjny (EPO).
 •  Złącze Power Share.
 •  Zestaw podłączeniowy.
 •  Kontrola prądu upływu.
 •  Tłumiki przepięcia na wejściu.
 •  Obudowa baterii.
 •  Wyższy stopień ochrony.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Karta ze stykami bezpotencjałowymi.
 •  Zaawansowany sterownik cyfrowy 
SHARYS PLUS(1).

 •  MODBUS RTU(1).
 •  2 gniazda do opcji komunikacyjnych(1).

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 •  NET VISION do systemów DC: profesjonalny 
interfejs WWW/SNMP do monitorowania 
systemów DC i zarządzania wyłączaniem 
wielu systemów operacyjnych(1).

(1) Tylko systemowo

Parametry techniczne

SHARYS Ip — moduł prostownikowy
Typ 24 V 50 A 48 V 15 A 48 V 30 A 48 V 50 A 108 V 20 A 120 V 20 A

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V 1f + N
Tolerancja napięcia od ±20% przy 100% In do -50% przy 40% In
Częstotliwość 47,5 … 63 Hz
Współczynnik mocy ≥ 0,99 ≥ 0,98 ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99

Zniekształcenia prądu 
absorbowanego zgodne z normą EN 61000-3-2

Prąd rozruchowy przy podłączeniu ograniczony obwodem wstępnym

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 24 V 48 V 108 V 120 V
Regulacja napięcia(1) 21-29 V 42-58 V 95-131 V 105-145 V
Zachowanie statyczne Vo ≤ 1%
Prąd znamionowy 50 A 15 A 30 A 50 A 20 A 20 A

Trwałe przeciążenie prądowe przy 
stałym zasilaniu 105% prądu znamionowego

Tętnienie szczątkowe 
(przy Io ≥ 10%) AC < 50 mV, PP < 100 mV

Dysproporcja prądowa przy pracy 
równoległej ≤ 0,05 Io

Zachowanie dynamiczne przy 
wahaniach obciążenia 
(Δ Io = 50% Io w zakresie 
10-100% Io)

Δ Vo ≤ 4%

SPRAWNOŚĆ
Typowa 90% 90% 91% 92% 93% 93%

IZOLACJA
Sztywność materiału izolacyjnego 
wejścia/wyjścia 3 kV (50 Hz przez 60 s)

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy -5÷45°C bez ograniczenia parametrów znamionowych, do 55°C przy ograniczeniu parametrów mocy
Wilgotność względna od 10% do 90%
Chłodzenie Wymuszone z inteligentnym sterowaniem prędkością wentylatora

ZŁĄCZA
Podłączenia Wtyczka + śruba blokująca

OBUDOWA PROSTOWNIKA
Stopień ochrony IP20
Kolory RAL 7012

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 61204-7
Kompatybilność elektromagnetyczna EN 61204-3 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2
Sprawność IEC/EN 61204
Odporność na wibracje ASTM D999
Odporność na upadki ASTM D5276

SHARYS Ip — obudowy i systemy
Typ ENCLOSURE ED ENCLOSURE EX SYSTEM IS SYSTEM IX

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V 1f + N 400 V 2f 230 V 1f + N, 400 V 3f + N 400 V 3f
Tolerancja napięcia od ± 20% przy 100% Pn do -50% przy 40% Pn

Częstotliwość od 47,5 do 63 Hz
Transformator wejściowy - w standardowym pakiecie - w standardowym pakiecie

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe (V) 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120
Prąd znamionowy (A) 100 30 60 100 40 100 30 60 100 40 200 200 80 80 150 150 60 60
Moc maksymalna (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
Maksymalna liczba prostowników 2 moduły 2 moduły 4 moduły 3 moduły
Regulacja napięcia(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
Tętnienie napięcia 50 mVrms 100 mVpp

OBUDOWA PROSTOWNIKA
Wymiary szer. x głęb. x wys.(2) 600 x 535 x (894-1254) mm 600 x 535 x 1900 mm
Masa(3) 60-75 kg 245 kg 305 kg
Stopień ochrony IP30
Kolory RAL 7012

(1) Zmiana napięcia wyjściowego zależy od napięcia ładowania i ustawień napięcia końca rozładowania (zwykle 1,13 Vn przy włączonym zasilaniu i naładowanej baterii, 0,90 Vn, gdy baterie są 
całkowicie rozładowane). - (2) Wysokość zależy od akcesoriów oraz czasu podtrzymania. - (3) Bez baterii.
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SHARYS Ip
Wzmocnione, niezawodne rozwiązanie zasilania DC
24/48/108/120 V, od 15 do 200 A

Rozwiązanie dla 

> Procesów technologicznych
> Zasilania aparatury rozdzielczej
> Sygnalizacji
> Systemów alarmowych
>  Automatyki (sterowniki 

programowalne, 
przekaźniki, itd.)

Seria prostowników SHARYS IP została 
opracowana z myślą o zapewnieniu 
niezawodnego zasilania prądem stałym.
Nadające się idealnie do zastosowań 
przemysłowych prostowniki SHARYS IP 
łączą funkcje urządzeń telekomunikacyjnych, 
takie jak modułowość, wymiana modułów 
bez konieczności wyłączania urządzenia, 
redundancja N+1 i skalowalność, z solidnie 
zaprojektowaną obudową.
Elastyczna konstrukcja oraz szeroka gama 
możliwości dostosowania pozwalają na 
wykorzystanie urządzeń SHARYS IP w wielu 
różnych sytuacjach.

Możliwość rozbudowy
 •  Możliwość rozbudowy w zależności od 
zapotrzebowania, przez dodanie kolejnych 
modułów prostownika.

Niezawodność i trwałość
 •  Mocna stalowa rama.
 •  Stopień ochrony IP30(1).
 •  W standardzie moduły elektroniczne 
przystosowane do warunków tropikalnych.

 •  Sterowanie mikroprocesorowe.
 •  Inteligentne chłodzenie prostownika.
 •  Bezpieczeństwo baterii dzięki ochronie 
przed głębokim rozładowaniem (opcja).

 •  Ograniczone nagrzewanie i wydłużona 
żywotność podzespołów.

Całkowity koszt posiadania 
systemu (TCO)
 •  Wysoka sprawność rzędu 93%: niskie 
zużycie energii, niski poziom emisji ciepła.

 •  Absorpcja prądu sinusoidalnego o 
współczynniku mocy bliskim jeden: niska 
emisja ciepła z przewodów.

 •  Łatwy montaż.
 •  Niższe koszty konserwacji.
 •  Ciągłość zasilania dzięki funkcji „hot swap” 
(wymiana modułów bez przerw w zasilaniu).

Prosta i przyjazna dla 
użytkownika obsługa
 •  Przedni panel synoptyczny z wyraźnymi 
oznaczeniami stanu działania.

 •  Cyfrowe sterowanie i kontrola systemu 
i modułów prostownika.

 •  Przystosowany do wykorzystania z różnymi 
technologiami baterii.

 •  Szeroki wybór interfejsów komunikacyjnych: 
Styki bezpotencjałowe, MODBUS RTU, 
SNMP (z opcją NET VISION).

(1)  Prosimy o kontakt w przypadku potrzeby rozbudowy 
mocy lub dostosowania urządzenia
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Certyfikaty

Wszystkie prostowniki serii SHARYS IP 
(SH‑IP) posiadają certyfikat wystawiony przez 

firmę TÜV SÜD na zgodność z wymogami 
dotyczącymi bezpieczeństwa produktu 

(EN 61204‑7 i EN 60950‑1).

Obudowa SHARYS Ip

System SHARYS Ip

SHARYS Ip 
Prostowniki 

24/48/108/120 V, od 15 do 200 A

Standardowe wyposażenie 
elektryczne

 • Bieguny izolowane lub uziemione.
 •  Wewnętrzne zabezpieczenie baterii.
 •  Montaż pod kątem wyjściowej sieci 
rozdzielczej DC.

 •  Czujnik temperatury baterii.
 •  Moduły elektroniczne przystosowane do 
warunków tropikalnych.

 • Obudowa stalowa IP30.
 •  Podstawa przystosowana do przewożenia 
prostownika wózkiem widłowym.

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

 • Rozłącznik głębokiego rozładowania  
baterii (BLVD).

 •  Dystrybucja wyjścia.
 •  Podwójne źródło zasilające AC. 
 • Podwójne zabezpieczenie baterii.
 •  Wyłącznik awaryjny (EPO).
 •  Złącze Power Share.
 •  Zestaw podłączeniowy.
 •  Kontrola prądu upływu.
 •  Tłumiki przepięcia na wejściu.
 •  Obudowa baterii.
 •  Wyższy stopień ochrony.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Karta ze stykami bezpotencjałowymi.
 •  Zaawansowany sterownik cyfrowy 
SHARYS PLUS(1).

 •  MODBUS RTU(1).
 •  2 gniazda do opcji komunikacyjnych(1).

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 •  NET VISION do systemów DC: profesjonalny 
interfejs WWW/SNMP do monitorowania 
systemów DC i zarządzania wyłączaniem 
wielu systemów operacyjnych(1).

(1) Tylko systemowo

Parametry techniczne

SHARYS Ip — moduł prostownikowy
Typ 24 V 50 A 48 V 15 A 48 V 30 A 48 V 50 A 108 V 20 A 120 V 20 A

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V 1f + N
Tolerancja napięcia od ±20% przy 100% In do -50% przy 40% In
Częstotliwość 47,5 … 63 Hz
Współczynnik mocy ≥ 0,99 ≥ 0,98 ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99

Zniekształcenia prądu 
absorbowanego zgodne z normą EN 61000-3-2

Prąd rozruchowy przy podłączeniu ograniczony obwodem wstępnym

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 24 V 48 V 108 V 120 V
Regulacja napięcia(1) 21-29 V 42-58 V 95-131 V 105-145 V
Zachowanie statyczne Vo ≤ 1%
Prąd znamionowy 50 A 15 A 30 A 50 A 20 A 20 A

Trwałe przeciążenie prądowe przy 
stałym zasilaniu 105% prądu znamionowego

Tętnienie szczątkowe 
(przy Io ≥ 10%) AC < 50 mV, PP < 100 mV

Dysproporcja prądowa przy pracy 
równoległej ≤ 0,05 Io

Zachowanie dynamiczne przy 
wahaniach obciążenia 
(Δ Io = 50% Io w zakresie 
10-100% Io)

Δ Vo ≤ 4%

SPRAWNOŚĆ
Typowa 90% 90% 91% 92% 93% 93%

IZOLACJA
Sztywność materiału izolacyjnego 
wejścia/wyjścia 3 kV (50 Hz przez 60 s)

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy -5÷45°C bez ograniczenia parametrów znamionowych, do 55°C przy ograniczeniu parametrów mocy
Wilgotność względna od 10% do 90%
Chłodzenie Wymuszone z inteligentnym sterowaniem prędkością wentylatora

ZŁĄCZA
Podłączenia Wtyczka + śruba blokująca

OBUDOWA PROSTOWNIKA
Stopień ochrony IP20
Kolory RAL 7012

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 61204-7
Kompatybilność elektromagnetyczna EN 61204-3 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2
Sprawność IEC/EN 61204
Odporność na wibracje ASTM D999
Odporność na upadki ASTM D5276

SHARYS Ip — obudowy i systemy
Typ ENCLOSURE ED ENCLOSURE EX SYSTEM IS SYSTEM IX

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V 1f + N 400 V 2f 230 V 1f + N, 400 V 3f + N 400 V 3f
Tolerancja napięcia od ± 20% przy 100% Pn do -50% przy 40% Pn

Częstotliwość od 47,5 do 63 Hz
Transformator wejściowy - w standardowym pakiecie - w standardowym pakiecie

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe (V) 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120
Prąd znamionowy (A) 100 30 60 100 40 100 30 60 100 40 200 200 80 80 150 150 60 60
Moc maksymalna (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
Maksymalna liczba prostowników 2 moduły 2 moduły 4 moduły 3 moduły
Regulacja napięcia(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
Tętnienie napięcia 50 mVrms 100 mVpp

OBUDOWA PROSTOWNIKA
Wymiary szer. x głęb. x wys.(2) 600 x 535 x (894-1254) mm 600 x 535 x 1900 mm
Masa(3) 60-75 kg 245 kg 305 kg
Stopień ochrony IP30
Kolory RAL 7012

(1) Zmiana napięcia wyjściowego zależy od napięcia ładowania i ustawień napięcia końca rozładowania (zwykle 1,13 Vn przy włączonym zasilaniu i naładowanej baterii, 0,90 Vn, gdy baterie są 
całkowicie rozładowane). - (2) Wysokość zależy od akcesoriów oraz czasu podtrzymania. - (3) Bez baterii.
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SHARYS Ip 
Prostowniki 
24/48/108/120 V, od 15 do 200 A

Moduł prostownika

Moduły PROSTOWNIKÓW SHARYS 
korzystają z technologii przetwarzania 
z podwójną konwersją energii. Połączenie 
technologii SMD, cyfrowego sterowania 
mikroprocesorowego oraz tranzystorów 
IGBT zaowocowało stworzeniem wysoce 
niezawodnego i wydajnego prostownika.
 •  Rozwiązanie typu „hot-swap”.
 •  Sterowanie mikroprocesorowe 
z komunikacją przez protokół CAN-BUS

 •  Połączenie równoległe ze współdzieleniem 
aktywnego obciążenia i selektywnym 
wyłączaniem uszkodzonego modułu.

 •  Powłoka konforemna PCB (przystosowanie 
do warunków tropikalnych) w standardzie.
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24 V DC 48 V DC 108 V DC 120 V DC
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 — maksymalnie dwa moduły prostownika, redundancja 1+1 lub pełne zasilanie

24 V DC 48 V DC 108 V DC 120 V DC
30 A - ED048I030 - -
40 A - - ED108I040 ED120I040
60 A - ED048I060 - -
100 A ED024I100 ED048I100 - -

EX — maksymalnie dwa moduły prostownika, redundancja 1+1 lub pełne zasilanie, 
zintegrowany transformator wejściowy

24 V DC 48 V DC 108 V DC 120 V DC
30 A - EX048I030 - -
40 A - - EX108I040 EX120I040
60 A - EX048I060 - -
100 A EX024I100 EX048I100 - -

IS — maksymalnie 4 moduły prostownika, redundancja N+1

24 V DC 48 V DC 108 V DC 120 V DC
80 A - - IS108I080 IS120I080
200 A IS024I200 IS048I200 - -

IS — maksymalnie 3 moduły prostownika, redundancja N+1, zintegrowany transformator wejściowy

24 V DC 48 V DC 108 V DC 120 V DC
60 A - - IX108I060 IX120I060
150 A IX024I150 IX048I150 - -

Obudowa

Elastyczny system zasilania DC o konstrukcji 
modułowej.
Może zawierać dwa moduły prostownika, 
odpowiednie do zastosowań wymagających 
pełnego zasilania lub stanowiące rozwiązanie 
redundantne.

Przydatne w większości zastosowań 
wymagających niskiego/średniego zasilania, 
takich jak sprzęt służący do wyzwalania 
aparatury rozdzielczej.

SHARYS-IP

Kompleksowy system zasilania DC
Może zawierać maksymalnie 4 moduły 
prostownika(1), przydatne w rozwiązaniach 
redundantnych N+1.
Przydatne w zastosowaniach wymagających 
średniego zasilania, takich jak automatyczny 
sprzęt sterujący (sterowniki programowalne, 

przekaźniki, itd.) oraz zasilanie przetwarzania.
Dzięki zaawansowanemu sterownikowi 
SHARYS PLUS wiadomo, kiedy wymagane są 
rozbudowane funkcje komunikacyjne i pełna 
elastyczność ustawień.
(1)  Prosimy o kontakt w przypadku potrzeby rozbudowy 

mocy lub dostosowania urządzenia

Moduł sterownika SHARYS pLUS(1)

Zaawansowany moduł sterowania 
i monitorowania SHARYS PLUS jest 
standardowo dołączany do wszystkich 
systemów SHARYS IP. 32-znakowy 
wyświetlacz LCD zapewnia szybki dostęp do 
wszystkich informacji.
 •  Sterowanie mikroprocesorowe za 
pośrednictwem protokołu komunikacyjnego 
CAN-BUS i portu RS232/485 zapewnia 
komunikację zewnętrzną.

 •  Dodatkowe wskaźniki LED na przedzie 
urządzenia.

 •  Rozwiązanie typu „hot swap”, proste do 
wymiany.

(1) Tylko systemowo.

Typowe konfiguracje

Pojedyncze

Redundancja N+1

Pełna redundancja 1+1

Rozszerzona pełna redundancja
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SHARYS Ip 
Prostowniki 

24/48/108/120 V, od 15 do 200 A

Panel obsługowy

1. Alarm usterki 
2. Wyświetlacz
3. Dioda LED sygnalizująca stan
4. Przycisk wyboru
5. Stan rozładowania baterii
6. Wskaźnik przepływu energii

V out (VDC)

I out (A)

V batt (VDC)

V in (VAC)
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V out (VDC)

I out (A)

V batt (VDC)
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Zalety produktu

Topologia podwójnej 
konwersji oparta 
na IGBT

Wejściowy 
współczynnik mocy 
bliski jedności 
(PF > 0,99), niskie 
THDI wejścia

Przełączane „na 
gorąco” moduły 
bezprzewodowe 
z selektywnym 
rozłączaniem

Szeroki zakres 
napięcia 
wejściowego 
i częstotliwości.
Ochrona przed trwa-
łymi przepięciami na 
wejściu (do +40%) 
i skokami napięcia

Mains

P max
100%

40%

-50% -20% +20% +40%
(115 V)(184 V) (276 V) (322 V)

230 V

Moduły elektroniczne 
przystosowane 
do warunków 
tropikalnych

Zintegrowana izolacja 
galwaniczna wejścia/
wyjścia

Sterowanie 
i regulacja za 
pośrednictwem 
mikroprocesora 
cyfrowego
Technologia SMD

Szeroki zakres 
temperatur, 
temperatura 
otoczenia do +55°C

P out

T env. (°C)

100%

60%

-5 °C 45 °C 55 °C

Stała moc wyjściowa

105%

100%

88%

45 V 53,3 V 60 V V out

V x I = cost.I out

Komunikacja 
CAN BUS między 
modułami

Aktywne 
współdzielenie 
obciążeń między 
modułami

Wymuszone chłodze-
nie z kontrolą pręd-
kości wentylatora 
(temperatura-obcią-
żenie) Automatyczne 
wykrywanie awarii 
wentylatora

T env. (°C)

Speed
@ full load

100%

45%

65%

-5 °C 45 °C 55 °C

@ without load

Konstrukcja 
zapewniająca 
zoptymalizowaną 
wydajność
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)

Power rate (%)
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Pełna zgodność baterii

Konstrukcja SHARYS IP jest kompatybilna 
z rozmaitymi technologiami(1) baterii, takimi jak:
 •  Kwasowo-ołowiowe baterie regulowane 
zaworami (VRLA).

 •  Otwarte baterie kwasowo-ołowiowe.
 •  Baterie niklowo-kadmowe.

(1) Należy sprawdzić zgodność z napięciami zasilania odbioru.
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SHARYS Ip 
Prostowniki 
24/48/108/120 V, od 15 do 200 A

Moduł prostownika

Moduły PROSTOWNIKÓW SHARYS 
korzystają z technologii przetwarzania 
z podwójną konwersją energii. Połączenie 
technologii SMD, cyfrowego sterowania 
mikroprocesorowego oraz tranzystorów 
IGBT zaowocowało stworzeniem wysoce 
niezawodnego i wydajnego prostownika.
 •  Rozwiązanie typu „hot-swap”.
 •  Sterowanie mikroprocesorowe 
z komunikacją przez protokół CAN-BUS

 •  Połączenie równoległe ze współdzieleniem 
aktywnego obciążenia i selektywnym 
wyłączaniem uszkodzonego modułu.

 •  Powłoka konforemna PCB (przystosowanie 
do warunków tropikalnych) w standardzie.
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24 V DC 48 V DC 108 V DC 120 V DC
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 — maksymalnie dwa moduły prostownika, redundancja 1+1 lub pełne zasilanie

24 V DC 48 V DC 108 V DC 120 V DC
30 A - ED048I030 - -
40 A - - ED108I040 ED120I040
60 A - ED048I060 - -
100 A ED024I100 ED048I100 - -

EX — maksymalnie dwa moduły prostownika, redundancja 1+1 lub pełne zasilanie, 
zintegrowany transformator wejściowy

24 V DC 48 V DC 108 V DC 120 V DC
30 A - EX048I030 - -
40 A - - EX108I040 EX120I040
60 A - EX048I060 - -
100 A EX024I100 EX048I100 - -

IS — maksymalnie 4 moduły prostownika, redundancja N+1

24 V DC 48 V DC 108 V DC 120 V DC
80 A - - IS108I080 IS120I080
200 A IS024I200 IS048I200 - -

IS — maksymalnie 3 moduły prostownika, redundancja N+1, zintegrowany transformator wejściowy

24 V DC 48 V DC 108 V DC 120 V DC
60 A - - IX108I060 IX120I060
150 A IX024I150 IX048I150 - -

Obudowa

Elastyczny system zasilania DC o konstrukcji 
modułowej.
Może zawierać dwa moduły prostownika, 
odpowiednie do zastosowań wymagających 
pełnego zasilania lub stanowiące rozwiązanie 
redundantne.

Przydatne w większości zastosowań 
wymagających niskiego/średniego zasilania, 
takich jak sprzęt służący do wyzwalania 
aparatury rozdzielczej.

SHARYS-IP

Kompleksowy system zasilania DC
Może zawierać maksymalnie 4 moduły 
prostownika(1), przydatne w rozwiązaniach 
redundantnych N+1.
Przydatne w zastosowaniach wymagających 
średniego zasilania, takich jak automatyczny 
sprzęt sterujący (sterowniki programowalne, 

przekaźniki, itd.) oraz zasilanie przetwarzania.
Dzięki zaawansowanemu sterownikowi 
SHARYS PLUS wiadomo, kiedy wymagane są 
rozbudowane funkcje komunikacyjne i pełna 
elastyczność ustawień.
(1)  Prosimy o kontakt w przypadku potrzeby rozbudowy 

mocy lub dostosowania urządzenia

Moduł sterownika SHARYS pLUS(1)

Zaawansowany moduł sterowania 
i monitorowania SHARYS PLUS jest 
standardowo dołączany do wszystkich 
systemów SHARYS IP. 32-znakowy 
wyświetlacz LCD zapewnia szybki dostęp do 
wszystkich informacji.
 •  Sterowanie mikroprocesorowe za 
pośrednictwem protokołu komunikacyjnego 
CAN-BUS i portu RS232/485 zapewnia 
komunikację zewnętrzną.

 •  Dodatkowe wskaźniki LED na przedzie 
urządzenia.

 •  Rozwiązanie typu „hot swap”, proste do 
wymiany.

(1) Tylko systemowo.

Typowe konfiguracje

Pojedyncze

Redundancja N+1

Pełna redundancja 1+1

Rozszerzona pełna redundancja
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SHARYS Ip 
Prostowniki 

24/48/108/120 V, od 15 do 200 A

Panel obsługowy

1. Alarm usterki 
2. Wyświetlacz
3. Dioda LED sygnalizująca stan
4. Przycisk wyboru
5. Stan rozładowania baterii
6. Wskaźnik przepływu energii

V out (VDC)

I out (A)

V batt (VDC)

V in (VAC)
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V out (VDC)

I out (A)

V batt (VDC)
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3

A
P

P
LI

 4
96

 A

Zalety produktu

Topologia podwójnej 
konwersji oparta 
na IGBT

Wejściowy 
współczynnik mocy 
bliski jedności 
(PF > 0,99), niskie 
THDI wejścia

Przełączane „na 
gorąco” moduły 
bezprzewodowe 
z selektywnym 
rozłączaniem

Szeroki zakres 
napięcia 
wejściowego 
i częstotliwości.
Ochrona przed trwa-
łymi przepięciami na 
wejściu (do +40%) 
i skokami napięcia

Mains

P max
100%

40%

-50% -20% +20% +40%
(115 V)(184 V) (276 V) (322 V)

230 V

Moduły elektroniczne 
przystosowane 
do warunków 
tropikalnych

Zintegrowana izolacja 
galwaniczna wejścia/
wyjścia

Sterowanie 
i regulacja za 
pośrednictwem 
mikroprocesora 
cyfrowego
Technologia SMD

Szeroki zakres 
temperatur, 
temperatura 
otoczenia do +55°C

P out

T env. (°C)

100%

60%

-5 °C 45 °C 55 °C

Stała moc wyjściowa

105%

100%

88%

45 V 53,3 V 60 V V out

V x I = cost.I out

Komunikacja 
CAN BUS między 
modułami

Aktywne 
współdzielenie 
obciążeń między 
modułami

Wymuszone chłodze-
nie z kontrolą pręd-
kości wentylatora 
(temperatura-obcią-
żenie) Automatyczne 
wykrywanie awarii 
wentylatora

T env. (°C)

Speed
@ full load

100%

45%

65%

-5 °C 45 °C 55 °C

@ without load

Konstrukcja 
zapewniająca 
zoptymalizowaną 
wydajność
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Power rate (%)
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Pełna zgodność baterii

Konstrukcja SHARYS IP jest kompatybilna 
z rozmaitymi technologiami(1) baterii, takimi jak:
 •  Kwasowo-ołowiowe baterie regulowane 
zaworami (VRLA).

 •  Otwarte baterie kwasowo-ołowiowe.
 •  Baterie niklowo-kadmowe.

(1) Należy sprawdzić zgodność z napięciami zasilania odbioru.
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CPSS EMergency
Bezpieczne zasilanie do systemów awaryjnych oraz p.poż.
o mocy od 3 do 200 kVA

Rozwiązanie dla 

> Lotnisk
>  Dworców kolejowych 

i autobusowych
> Szkół i uczelni wyższych
> Szpitali
> Centrów handlowych
> Kin i teatrów
> Muzeów
>  Obiektów użyteczności 

publicznej
> Budynków biurowych
> Hoteli

Zgodność z normami

EM  EN 50171

Gamę EMergency CPSS zaprojektowano 
z myślą o spełnieniu potrzeb klientów 
w zakresie zasilania systemów 
bezpieczeństwa oraz p.poż.
Wszystkie produkty z serii EMergency są 
zgodne z normą EN 50171. 

Produkty EMergency CPSS mają zapewnić 
zasilanie awaryjne oświetleniu ewakuacyjnemu 
na wypadek awarii zasilania sieciowego.
W zależności od przepisów lokalnych 
mogą służyć do zasilania innego sprzętu 
zabezpieczającego, takiego jak:
 • Obwody elektryczne automatycznych 
instalacji przeciwpożarowych.

 • Systemy przywoławcze i sygnalizacyjne 
urządzenia zabezpieczające.

 • Instalacje oddymiania.
 • Układy ostrzegania przed obecnością tlenku 
węgla.

 • Specjalne instalacje zabezpieczające 
związane ze specyficznymi budynkami, 
np. w obszarach podwyższonego ryzyka.

Szeroka gama rozwiązań jest odpowiednia 
dla wszystkich standardowych potrzeb. 
W przypadku potrzeb niestandardowych 
nasz zespół ekspertów z chęcią pomoże 
w dostosowaniu do nich produktów.
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MODULYS

MASTERYS

MASTERYS/DELPHYS

 CPSS EMergency
Bezpieczne zasilanie do systemów awaryjnych oraz p.poż.

o mocy od 3 do 200 kVA

Parametry techniczne

Wyposażenie standardowe

 • Metalowa obudowa zapewniajaca stopień 
ochrony IP20, zgodna z wymogami normy 
EN 60598-1.

 • Ładowanie baterii: 80% w 12 godzin.
 • Ochrona baterii przed uszkodzeniami 
spowodowanymi odwrotną polaryzacją.

 • Zabezpieczenie baterii przed głębokim 
rozładowaniem.

 • Baterie o 10-letnim okresie eksploatacji.
 • Zaprojektowane, by wytrzymać 120% 
obciążenia nominalnego w trakcie całego 
czasu podtrzymania.

 • Styki bezpotencjałowe i monitorowanie 
stworzone specjalnie dla systemu 
EMergency.

Wyposażenie opcjonalne

 • Transformator zintegrowany w obudowie 
UPS (prosimy o kontakt w celu uzyskania 
dalszych informacji).

 • Połączenie z systemem uziemienia IT za 
urządzeniem.

 • Tryb Eco pozwalający na osiągnięcie 98% 
sprawności.

 • Dostępne inne rodzaje baterii.

MODULYS MASTERYS DELPHYS

Moc pozorna Sn [kVA] 3 4.5 6 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200
Moc czynna Pn [kW] 2.1 3.2 4.2 9 13.5 18 27 36 54 72 90 108 144 180
Moc czynna Pn według normy EN 50171 [kW] 1.8 2.6 3.5 7.5 11.3 15 22.5 30 45 60 75 90 120 150

Wejście/wyjście 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

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V (1-fazowe + N) 400 V (3 f+N) 400 V 3 f
Tolerancja napięcia(1) ± 20 % 240 V do 480 V(1)

Częstotliwość znamionowa 50 - 60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 10 %
Współczynnik mocy/THDI > 0.98 % /  < 6 % > 0.99 / < 3 % 0.99 / < 3 %

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V (1-fazowe + N) 230 V (1 f + N) / 400 V (3 f + N) 400 V
Tolerancja napięcia ± 3 % Obciążenie statyczne ±1%, obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111
Częstotliwość znamionowa 50 - 60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 0.1% ± 2 % (ustawialne od 1 % do 8 %)

Dopuszczalne przeciążenie UPS @ Pn 110% przez 5 minut,  
130% przez 5 sekund 125% przez 10 minut, 150% przez 1 minutę 110% przez 10 minut, 

135% przez 1 minutę
Współczynnik szczytu 3:1

OBUDOWA UPS

Wymiary szer. x głęb. x wys. (w mm) 444x795x1000 444x795x1400 700x800x1930 700x800x1930

Maksymalna waga (kg)
Bateria zintegrowana 220 275 380 515 - - - - - - - - - -

Bez baterii - - - 120 124 127 138 158 201 211 410 430 480 500
Stopień ochrony IP 20 (EN 50171)
Poziom hałasu (dBA) w odległości 1 m (ISO 3756) < 52 < 62 < 65 < 68

BATERIA

Typ VRLA o 10-letnim okresie eksploatacji
Standardowy czas podtrzymania na koniec okresu 
eksploatacji 60/90/120 minut(1)

Szybkie ładowanie 80% pojemności w ciągu 12 godzin
Maksymalny czas 
podtrzymania baterii 
zintegrowanej (min)(1)

Obciążenie 25% 300 250 300 280
Bateria zewnętrzna

Obciążenie 100% 100 100 100 60

STANDARDS
CPSS EN 50171
Safety IEC/EN 62040-1
EMC IEC/EN 62040-2
Performance IEC/EN 62040-3
Product declaration CE

(1) W zależności od warunków
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CPSS EMergency
Bezpieczne zasilanie do systemów awaryjnych oraz p.poż.
o mocy od 3 do 200 kVA

Rozwiązanie dla 

> Lotnisk
>  Dworców kolejowych 

i autobusowych
> Szkół i uczelni wyższych
> Szpitali
> Centrów handlowych
> Kin i teatrów
> Muzeów
>  Obiektów użyteczności 

publicznej
> Budynków biurowych
> Hoteli
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 A Zgodność z normami

EM  EN 50171

Gamę EMergency CPSS zaprojektowano 
z myślą o spełnieniu potrzeb klientów 
w zakresie zasilania systemów 
bezpieczeństwa oraz p.poż.
Wszystkie produkty z serii EMergency są 
zgodne z normą EN 50171. 

Produkty EMergency CPSS mają zapewnić 
zasilanie awaryjne oświetleniu ewakuacyjnemu 
na wypadek awarii zasilania sieciowego.
W zależności od przepisów lokalnych 
mogą służyć do zasilania innego sprzętu 
zabezpieczającego, takiego jak:
 • Obwody elektryczne automatycznych 
instalacji przeciwpożarowych.

 • Systemy przywoławcze i sygnalizacyjne 
urządzenia zabezpieczające.

 • Instalacje oddymiania.
 • Układy ostrzegania przed obecnością tlenku 
węgla.

 • Specjalne instalacje zabezpieczające 
związane ze specyficznymi budynkami, 
np. w obszarach podwyższonego ryzyka.

Szeroka gama rozwiązań jest odpowiednia 
dla wszystkich standardowych potrzeb. 
W przypadku potrzeb niestandardowych 
nasz zespół ekspertów z chęcią pomoże 
w dostosowaniu do nich produktów.

MODULYS

MASTERYS

DELPHYS

 CPSS EMergency
Bezpieczne zasilanie do systemów awaryjnych oraz p.poż.

o mocy od 3 do 200 kVA

Parametry techniczne

Wyposażenie standardowe

 • Metalowa obudowa zapewniajaca stopień 
ochrony IP20, zgodna z wymogami normy 
EN 60598-1.

 • Ładowanie baterii: 80% w 12 godzin.
 • Ochrona baterii przed uszkodzeniami 
spowodowanymi odwrotną polaryzacją.

 • Zabezpieczenie baterii przed głębokim 
rozładowaniem.

 • Baterie o 10-letnim okresie eksploatacji.
 • Zaprojektowane, by wytrzymać 120% 
obciążenia nominalnego w trakcie całego 
czasu podtrzymania.

 • Styki bezpotencjałowe i monitorowanie 
stworzone specjalnie dla systemu 
EMergency.

Wyposażenie opcjonalne

 • Transformator zintegrowany w obudowie 
UPS (prosimy o kontakt w celu uzyskania 
dalszych informacji).

 • Połączenie z systemem uziemienia IT za 
urządzeniem.

 • Tryb Eco pozwalający na osiągnięcie 98% 
sprawności.

 • Dostępne inne rodzaje baterii.

MODULYS MASTERYS DELPHYS

Moc pozorna Sn [kVA] 3 4.5 6 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200
Moc czynna Pn [kW] 2.1 3.2 4.2 9 13.5 18 27 36 54 72 90 108 144 180
Moc czynna Pn według normy EN 50171 [kW] 1.8 2.6 3.5 7.5 11.3 15 22.5 30 45 60 75 90 120 150

Wejście/wyjście 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

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V (1-fazowe + N) 400 V (3 f+N) 400 V 3 f
Tolerancja napięcia(1) ± 20 % 240 V do 480 V(1)

Częstotliwość znamionowa 50 - 60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 10 %
Współczynnik mocy/THDI > 0.98 % /  < 6 % > 0.99 / < 3 % 0.99 / < 3 %

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V (1-fazowe + N) 230 V (1 f + N) / 400 V (3 f + N) 400 V
Tolerancja napięcia ± 3 % Obciążenie statyczne ±1%, obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111
Częstotliwość znamionowa 50 - 60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 0.1% ± 2 % (ustawialne od 1 % do 8 %)

Dopuszczalne przeciążenie UPS @ Pn 110% przez 5 minut,  
130% przez 5 sekund 125% przez 10 minut, 150% przez 1 minutę 110% przez 10 minut, 

135% przez 1 minutę
Współczynnik szczytu 3:1

OBUDOWA UPS

Wymiary szer. x głęb. x wys. (w mm) 444x795x1000 444x795x1400 700x800x1930 700x800x1930

Maksymalna waga (kg)
Bateria zintegrowana 220 275 380 515 - - - - - - - - - -

Bez baterii - - - 120 124 127 138 158 201 211 410 430 480 500
Stopień ochrony IP 20 (EN 50171)
Poziom hałasu (dBA) w odległości 1 m (ISO 3756) < 52 < 62 < 65 < 68

BATERIA

Typ VRLA o 10-letnim okresie eksploatacji
Standardowy czas podtrzymania na koniec okresu 
eksploatacji 60/90/120 minut(1)

Szybkie ładowanie 80% pojemności w ciągu 12 godzin
Maksymalny czas 
podtrzymania baterii 
zintegrowanej (min)(1)

Obciążenie 25% 300 250 300 280
Bateria zewnętrzna

Obciążenie 100% 100 100 100 60

STANDARDS
CPSS EN 50171
Safety IEC/EN 62040-1
EMC IEC/EN 62040-2
Performance IEC/EN 62040-3
Product declaration CE

(1) W zależności od warunków
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Dlaczego warto korzystać z energii zmagazynowanej?
Etap magazynowania energii w systemie UPS jest elementem kluczowym, ponieważ 
ma za zadanie zasilić obciążenie natychmiastową energią w momencie, gdy główne 
źródło zasilające stanie się niedostępne. 
Wybór i wielkość systemu magazynowania energii zależy od wielu czynników, takich jak 
charakterystyka obciążenia, jakość sieci zasilającej, infrastruktura elektryczna w miejscu, 
gdzie zainstalowany jest UPS, czy wreszcie cechy środowiskowe pomieszczenia 
technicznego. 

Moc i energia
Kiedy główna sieć zasilająca jest niedostępna, 
magazyn energii dostarcza urządzeniu UPS 
niezbędną energię. Może się to odbywać na 
dwa sposoby, w zależności od konkretnego 
zastosowania:
 • Zastosowania w zależności od typu 
"mocy” — urządzenie UPS otrzymuje 
dużą ilość energii przez ograniczony 
czas, np. przy zasilaniu pomocniczym lub 
gdy praca głównego źródła zasilania jest 
zakłócana przez mikroprzerwy.  Magazyny 
energii zoptymalizowane do zastosowań 
w zależności od typu „mocy” można 
rozładować dużą energią i bardzo szybko 
ponownie naładować, ogólnie dobrze sobie 
radzą w cyklicznych warunkach pracy 
(częste ładowanie/rozładowywanie).

 • Zastosowania typu „energia” — urządzenie 
UPS otrzymuje energię przez dłuższy 
czas, np. gdy główne źródło zasilania jest 
niedostępne przez dłużej niż jedną minutę.

Wymiarowanie i całkowity koszt 
posiadania
Wybierając system magazynowania energii 
mający zoptymalizować całkowity koszt 
posiadania i ułatwić stworzenie najlepszego 
rozwiązania technicznego, trzeba wziąć pod 
uwagę wiele czynników.  Istotne funkcje, które 
trzeba rozważyć w przypadku technologii 
przechowywania energii, obejmują:
 • Koszt zakupu a budżet.
 • Wymiary i masa.
 • Szacowany czas eksploatacji sprzętu  
i liczba cykli ładowania/rozładowania.

 • Warunki pracy i przechowywania.
 • Cechy sieci zasilającej (jak często/jak długo 
jest niedostępna itp.).

 • Bezpieczeństwo, które musi być 
zapewnione w pomieszczeniu.

 • Wymogi konserwacyjne.

Jakość zasilania Zasilanie pomocnicze

Rezerwowanie energii i mocy

Jakość zasilania: wsparcie systemu UPS 
w sytuacji, gdy wartości sieci zasilania 
wykraczają poza maksymalne dopuszczalne 
wartości UPS, gdy sieć zasilająca jest 
niedostępna lub do momentu, gdy obciążenie 
zostanie wyłączone w sposób kontrolowany.

Zasilanie pomocnicze: umożliwienie 
systemowi zasilania przed zasilaczem UPS na 
przełączenie między główną siecią zasilającą  
a rezerwowym systemem zasilania, czyli  
w większości przypadków generatorem. 
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Obciążenie

W zastosowaniach UPS magazynowanie energii jest używane z dwóch głównych powodów:

Baterie
Są to urządzenia elektrochemiczne, które 
chemicznie magazynują energię 
i przekształcają ją na elektryczność.
Ich wykorzystanie w systemach UPS polega 
na szeregowym połączeniu akumulatorów 
(łańcuch) pozwalającym na osiągnięcie napięcia 
DC wymaganego przez UPS.  Łańcuchy są 
często łączone równolegle, 
by zwiększyć czas pracy na wypadek 
przerwy w działaniu sieci zasilającej lub w celu 
uzyskania redundancji.
Baterie można zamontować w systemie UPS 
(rozwiązanie typowe dla małych systemów 
UPS), albo ustawić w zewnętrznych szafach 
lub na regałach. Baterie wykorzystywane 
w systemach UPS to:
 • Baterie vRLA o normalnej/wydłużonej 
żywotności, w obudowach o obniżonej 
palności.

 • Otwarte akumulatory o wydłużonej 
żywotności, w obudowach o obniżonej 
palności.

 • Baterie niklowo-kadmowe (NiCd) 
o wydłużonej żywotności, do zastosowań 
specjalnych.

 • Baterie litowo-jonowe (Li-ion) ze 
zintegrowanym systemem monitorowania 
i wyrównania.

Baterie niklowo-kadmowe
W technologii NiCd wykorzystywany jest płynny 
elektrolit alkaliczny. Jest ona wyjątkowo trwała 
i niezawodna. Baterie te zaprojektowano 
do działania w trudnych warunkach 
środowiskowych i obsługi wymagających cykli 
pracy (częste ładowanie/rozładowywanie). 
Są one zwykle instalowane w dedykowanych 
pomieszczeniach, na regałach umożliwiających 
uzupełnianie elektrolitu. 
Ponieważ kadm jest toksyczny, baterie te 
mają ograniczone zastosowanie. Dodatkowo 
wymóg stosowania regularnych cykli 
całkowitego rozładowania ogranicza możliwe 
zastosowania w systemach UPS.

Baterie VRLA
Baterie vRLA (kwasowo-ołowiowe z regulacją 
zaworową) to baterie ołowiowe w uszczelnionej 
obudowie z zaworem bezpieczeństwa, który 
pozwala na uwolnienie nadmiaru gazu 
w przypadku wewnętrznego nadciśnienia.
Opracowano je z myślą o ograniczeniu emisji 
wodoru do atmosfery oraz w celu uniknięcia 
konieczności użycia płynnego elektrolitu. 
Został on zastąpiony przez elektrolit żelowy 
(technologia GEL) lub jest absorbowany 
w separatorach (technologia AGM), co ma 
zapobiec wyciekom kwasu.
Baterie szczelnie zamknięte nie pozwalają 
na dodawanie wody do elektrolitu, dlatego 
odparowanie wody zawartej w elektrolicie, 
wynikające np. z wysokich temperatur
 w pomieszczeniu lub wewnętrznego 
nagrzewania w efekcie cykli ładowania/
rozładowywania, skraca ich czas eksploatacji.

Otwarte baterie ołowiowe
Te baterie mają elektrody na bazie ołowiu i są 
zanurzone w ciekłym elektrolicie składającym 
się z wody i kwasu siarkowego. Ich szacowany 
czas eksploatacji to 15-20 lat. Statystycznie 
są one bardzo niezawodne do co najmniej 
połowy swojego okresu eksploatacji. 
Czasami może dojść do spięcia w ogniwie, 
powodującego nieznaczne skrócenie czasu 
podtrzymania, ale nie powoduje to sytuacji 
krytycznych. Stosowanie ciekłego elektrolitu 
ma pewne wady, np. konieczność instalacji 
na regałach zamiast w szafkach, by umożliwić 
uzupełnianie elektrolitu i regularne kontrole. 
Ze względów bezpieczeństwa wymagane jest 
też dedykowane, odpowiednio wentylowane 
pomieszczenie. 

Baterie litowo-jonowe
Niedawno wprowadzona w bateriach 
do zastosowań UPS technologia litowo-
jonowa różni się one od konwencjonalnych 
baterii ołowiowych i niklowo-kadmowych. 
Najważniejsze cechy to znaczne obniżenie 
wagi oraz wymaganej powierzchni do instalacji 
przy takim samym czasie podtrzymania, 
możliwość szybkiego ponownego 
naładowania, a także długi kalendarzowy 
i cykliczny czas eksploatacji. 
Jednakże ich szerokie zastosowanie ogranicza 
stosunkowo krótka historia w zastosowaniach 
wymagających dużej ilości energii, a także 
konieczność wprowadzenia do baterii 
elektroniki monitorującej i wyrównującej (co 
zwiększa koszty początkowe).

Systemy bateryjne
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Dlaczego warto korzystać z energii zmagazynowanej?
Etap magazynowania energii w systemie UPS jest elementem kluczowym, ponieważ 
ma za zadanie zasilić obciążenie natychmiastową energią w momencie, gdy główne 
źródło zasilające stanie się niedostępne. 
Wybór i wielkość systemu magazynowania energii zależy od wielu czynników, takich jak 
charakterystyka obciążenia, jakość sieci zasilającej, infrastruktura elektryczna w miejscu, 
gdzie zainstalowany jest UPS, czy wreszcie cechy środowiskowe pomieszczenia 
technicznego. 

Moc i energia
Kiedy główna sieć zasilająca jest niedostępna, 
magazyn energii dostarcza urządzeniu UPS 
niezbędną energię. Może się to odbywać na 
dwa sposoby, w zależności od konkretnego 
zastosowania:
 • Zastosowania w zależności od typu 
"mocy” — urządzenie UPS otrzymuje 
dużą ilość energii przez ograniczony 
czas, np. przy zasilaniu pomocniczym lub 
gdy praca głównego źródła zasilania jest 
zakłócana przez mikroprzerwy.  Magazyny 
energii zoptymalizowane do zastosowań 
w zależności od typu „mocy” można 
rozładować dużą energią i bardzo szybko 
ponownie naładować, ogólnie dobrze sobie 
radzą w cyklicznych warunkach pracy 
(częste ładowanie/rozładowywanie).

 • Zastosowania typu „energia” — urządzenie 
UPS otrzymuje energię przez dłuższy 
czas, np. gdy główne źródło zasilania jest 
niedostępne przez dłużej niż jedną minutę.

Wymiarowanie i całkowity koszt 
posiadania
Wybierając system magazynowania energii 
mający zoptymalizować całkowity koszt 
posiadania i ułatwić stworzenie najlepszego 
rozwiązania technicznego, trzeba wziąć pod 
uwagę wiele czynników.  Istotne funkcje, które 
trzeba rozważyć w przypadku technologii 
przechowywania energii, obejmują:
 • Koszt zakupu a budżet.
 • Wymiary i masa.
 • Szacowany czas eksploatacji sprzętu  
i liczba cykli ładowania/rozładowania.

 • Warunki pracy i przechowywania.
 • Cechy sieci zasilającej (jak często/jak długo 
jest niedostępna itp.).

 • Bezpieczeństwo, które musi być 
zapewnione w pomieszczeniu.

 • Wymogi konserwacyjne.

Jakość zasilania Zasilanie pomocnicze

Rezerwowanie energii i mocy

Jakość zasilania: wsparcie systemu UPS 
w sytuacji, gdy wartości sieci zasilania 
wykraczają poza maksymalne dopuszczalne 
wartości UPS, gdy sieć zasilająca jest 
niedostępna lub do momentu, gdy obciążenie 
zostanie wyłączone w sposób kontrolowany.

Zasilanie pomocnicze: umożliwienie 
systemowi zasilania przed zasilaczem UPS na 
przełączenie między główną siecią zasilającą  
a rezerwowym systemem zasilania, czyli  
w większości przypadków generatorem. 
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Obciążenie

W zastosowaniach UPS magazynowanie energii jest używane z dwóch głównych powodów:

Baterie
Są to urządzenia elektrochemiczne, które 
chemicznie magazynują energię 
i przekształcają ją na elektryczność.
Ich wykorzystanie w systemach UPS polega 
na szeregowym połączeniu akumulatorów 
(łańcuch) pozwalającym na osiągnięcie napięcia 
DC wymaganego przez UPS.  Łańcuchy są 
często łączone równolegle, 
by zwiększyć czas pracy na wypadek 
przerwy w działaniu sieci zasilającej lub w celu 
uzyskania redundancji.
Baterie można zamontować w systemie UPS 
(rozwiązanie typowe dla małych systemów 
UPS), albo ustawić w zewnętrznych szafach 
lub na regałach. Baterie wykorzystywane 
w systemach UPS to:
 • Baterie vRLA o normalnej/wydłużonej 
żywotności, w obudowach o obniżonej 
palności.

 • Otwarte akumulatory o wydłużonej 
żywotności, w obudowach o obniżonej 
palności.

 • Baterie niklowo-kadmowe (NiCd) 
o wydłużonej żywotności, do zastosowań 
specjalnych.

 • Baterie litowo-jonowe (Li-ion) ze 
zintegrowanym systemem monitorowania 
i wyrównania.

Baterie niklowo-kadmowe
W technologii NiCd wykorzystywany jest płynny 
elektrolit alkaliczny. Jest ona wyjątkowo trwała 
i niezawodna. Baterie te zaprojektowano 
do działania w trudnych warunkach 
środowiskowych i obsługi wymagających cykli 
pracy (częste ładowanie/rozładowywanie). 
Są one zwykle instalowane w dedykowanych 
pomieszczeniach, na regałach umożliwiających 
uzupełnianie elektrolitu. 
Ponieważ kadm jest toksyczny, baterie te 
mają ograniczone zastosowanie. Dodatkowo 
wymóg stosowania regularnych cykli 
całkowitego rozładowania ogranicza możliwe 
zastosowania w systemach UPS.

Baterie VRLA
Baterie vRLA (kwasowo-ołowiowe z regulacją 
zaworową) to baterie ołowiowe w uszczelnionej 
obudowie z zaworem bezpieczeństwa, który 
pozwala na uwolnienie nadmiaru gazu 
w przypadku wewnętrznego nadciśnienia.
Opracowano je z myślą o ograniczeniu emisji 
wodoru do atmosfery oraz w celu uniknięcia 
konieczności użycia płynnego elektrolitu. 
Został on zastąpiony przez elektrolit żelowy 
(technologia GEL) lub jest absorbowany 
w separatorach (technologia AGM), co ma 
zapobiec wyciekom kwasu.
Baterie szczelnie zamknięte nie pozwalają 
na dodawanie wody do elektrolitu, dlatego 
odparowanie wody zawartej w elektrolicie, 
wynikające np. z wysokich temperatur
 w pomieszczeniu lub wewnętrznego 
nagrzewania w efekcie cykli ładowania/
rozładowywania, skraca ich czas eksploatacji.

Otwarte baterie ołowiowe
Te baterie mają elektrody na bazie ołowiu i są 
zanurzone w ciekłym elektrolicie składającym 
się z wody i kwasu siarkowego. Ich szacowany 
czas eksploatacji to 15-20 lat. Statystycznie 
są one bardzo niezawodne do co najmniej 
połowy swojego okresu eksploatacji. 
Czasami może dojść do spięcia w ogniwie, 
powodującego nieznaczne skrócenie czasu 
podtrzymania, ale nie powoduje to sytuacji 
krytycznych. Stosowanie ciekłego elektrolitu 
ma pewne wady, np. konieczność instalacji 
na regałach zamiast w szafkach, by umożliwić 
uzupełnianie elektrolitu i regularne kontrole. 
Ze względów bezpieczeństwa wymagane jest 
też dedykowane, odpowiednio wentylowane 
pomieszczenie. 

Baterie litowo-jonowe
Niedawno wprowadzona w bateriach 
do zastosowań UPS technologia litowo-
jonowa różni się one od konwencjonalnych 
baterii ołowiowych i niklowo-kadmowych. 
Najważniejsze cechy to znaczne obniżenie 
wagi oraz wymaganej powierzchni do instalacji 
przy takim samym czasie podtrzymania, 
możliwość szybkiego ponownego 
naładowania, a także długi kalendarzowy 
i cykliczny czas eksploatacji. 
Jednakże ich szerokie zastosowanie ogranicza 
stosunkowo krótka historia w zastosowaniach 
wymagających dużej ilości energii, a także 
konieczność wprowadzenia do baterii 
elektroniki monitorującej i wyrównującej (co 
zwiększa koszty początkowe).

Systemy bateryjne
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Pełna ochrona w czasie przerwy 
w zasilaniu
 •  Spełnia standardy ochrony (EN 50272-2  
i EN 62040-1).

 •  Odpowiedni rozmiar urządzenia 
zabezpieczającego dopasowany do mocy 
znamionowej.

 •  Solidna obudowa.
 •  Baterie normalne i o wydłużonej żywotności.
 • Można stosować baterie różnych marek.
 • Bezpieczeństwo chemiczne oznacza regały 
zabezpieczone przed korozją wywoływaną 
przez kwas siarkowy H2SO4, która może 
nieść ryzyko porażenia prądem i spięć 
(pożar).

 • Zaprojektowane pod kątem konkretnych 
modeli UPS, by ułatwić połączenie, 
prawidłowy prąd ładowania i odpowiednie 
rozładowywanie w celu optymalizacji czasu 
eksploatacji baterii.

 • Modułowe szafy baterii hot-swap z ochroną 
łańcuchów i odłączaniem poszczególnych 
łańcuchów.

Prosta instalacja i konserwacja
 •  Przełącznik/przerywacz ochronny na panelu 
czołowym obudowy.

 •  Złącza wejściowe/wyjściowe.
 •  Łatwa wymiana baterii.
 • Przystosowane zarówno do użycia 
sztywnych złączek, jak również końcówek 
kablowych.

 •  Przystosowane do styków cewki 
wyłączającej (na życzenie).

 •  Wysokość dopasowana do zasilacza UPS.

Strony uzupełniające

> 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

Ochrona baterii jest niezbędna dla 
bezpieczeństwa. W naszych laboratoriach 
przeprowadzamy testy w nieprawidłowych 
warunkach (tzn. zwarcia), aby zapewnić 
maksimum bezpieczeństwa instalacji. 
Ponieważ w przypadku nieodpowiedniej 
ochrony baterie mogą spowodować pożar, 
testujemy wszystkie zabezpieczenia baterii 
w realnych warunkach pracy.
 •  Przełącznik/przerywacz z bezpiecznikiem.
 •  Wyłącznik magnetotermiczny MCCB.

Urządzenia zabezpieczające są 
wymiarowane pod zasilacz UPS oraz prąd 
zwarcia baterii.

Standardowy stopień ochrony IP20 (zgodnie z normą IEC 60529)
Opcjonalny stopień ochrony IP32(1)

Temperatura pracy 0÷40°C (zalecane +15 ÷ +25°C w celu uzyskania długiego  
czasu eksploatacji baterii(1))

Temperatura przechowywania i transportu maks. -5°C÷+40°C (zalecane: 25°C)
Wilgotność względna (bez kondensacji) do 95%
Zgodność z normami EN 50272-2, EN 62040-1
Certyfikaty  CE

(1) Wersje o wyższym stopniu ochrony i wersje o większym zakresie temperatury pracy są dostępne na życzenie.

Prosimy o kontakt z firmą SOCOMEC w celu uzyskania informacji o konkretnych 
markach baterii i rozwiązaniach niestandardowych.

Dane techniczne

Koordynacja zabezpieczeń elektrycznych zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom

Szafy bateryjne
Wartość Twojego czasu podtrzymania
od 10 do 900 kVA

Szafy bateryjne 
Wartość Twojego czasu podtrzymania

od 10 do 900 kVA

Wymiary

14
00

600 840

19
20

810 865 890600

19
90

19
90

810 890

19
90

810 950

Mała szafa bateryjna Masterys Szafa bateryjna Masterys i Delphys Modułowa szafa bateryjna hot-swap — 
mała pojemność

Modułowa szafa bateryjna hot-swap — 
średnia pojemność

Modułowa szafa bateryjna hot-swap — 
duża pojemność

Obudowy bateryjne typu rack
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Pełna ochrona w czasie przerwy 
w zasilaniu
 •  Spełnia standardy ochrony (EN 50272-2  
i EN 62040-1).

 •  Odpowiedni rozmiar urządzenia 
zabezpieczającego dopasowany do mocy 
znamionowej.

 •  Solidna obudowa.
 •  Baterie normalne i o wydłużonej żywotności.
 • Można stosować baterie różnych marek.
 • Bezpieczeństwo chemiczne oznacza regały 
zabezpieczone przed korozją wywoływaną 
przez kwas siarkowy H2SO4, która może 
nieść ryzyko porażenia prądem i spięć 
(pożar).

 • Zaprojektowane pod kątem konkretnych 
modeli UPS, by ułatwić połączenie, 
prawidłowy prąd ładowania i odpowiednie 
rozładowywanie w celu optymalizacji czasu 
eksploatacji baterii.

 • Modułowe szafy baterii hot-swap z ochroną 
łańcuchów i odłączaniem poszczególnych 
łańcuchów.

Prosta instalacja i konserwacja
 •  Przełącznik/przerywacz ochronny na panelu 
czołowym obudowy.

 •  Złącza wejściowe/wyjściowe.
 •  Łatwa wymiana baterii.
 • Przystosowane zarówno do użycia 
sztywnych złączek, jak również końcówek 
kablowych.

 •  Przystosowane do styków cewki 
wyłączającej (na życzenie).

 •  Wysokość dopasowana do zasilacza UPS.

Strony uzupełniające

> 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

Ochrona baterii jest niezbędna dla 
bezpieczeństwa. W naszych laboratoriach 
przeprowadzamy testy w nieprawidłowych 
warunkach (tzn. zwarcia), aby zapewnić 
maksimum bezpieczeństwa instalacji. 
Ponieważ w przypadku nieodpowiedniej 
ochrony baterie mogą spowodować pożar, 
testujemy wszystkie zabezpieczenia baterii 
w realnych warunkach pracy.
 •  Przełącznik/przerywacz z bezpiecznikiem.
 •  Wyłącznik magnetotermiczny MCCB.

Urządzenia zabezpieczające są 
wymiarowane pod zasilacz UPS oraz prąd 
zwarcia baterii.

Standardowy stopień ochrony IP20 (zgodnie z normą IEC 60529)
Opcjonalny stopień ochrony IP32(1)

Temperatura pracy 0÷40°C (zalecane +15 ÷ +25°C w celu uzyskania długiego  
czasu eksploatacji baterii(1))

Temperatura przechowywania i transportu maks. -5°C÷+40°C (zalecane: 25°C)
Wilgotność względna (bez kondensacji) do 95%
Zgodność z normami EN 50272-2, EN 62040-1
Certyfikaty  CE

(1) Wersje o wyższym stopniu ochrony i wersje o większym zakresie temperatury pracy są dostępne na życzenie.

Prosimy o kontakt z firmą SOCOMEC w celu uzyskania informacji o konkretnych 
markach baterii i rozwiązaniach niestandardowych.

Dane techniczne

Koordynacja zabezpieczeń elektrycznych zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom

Szafy bateryjne
Wartość Twojego czasu podtrzymania
od 10 do 900 kVA

Szafy bateryjne 
Wartość Twojego czasu podtrzymania

od 10 do 900 kVA

Wymiary

14
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600 840
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810 865 890600
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Mała szafa bateryjna Masterys Szafa bateryjna Masterys i Delphys Modułowa szafa bateryjna hot-swap — 
mała pojemność

Modułowa szafa bateryjna hot-swap — 
średnia pojemność

Modułowa szafa bateryjna hot-swap — 
duża pojemność

Obudowy bateryjne typu rack
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Baterie są najczęstszym rozwiązaniem gwarantującym dostawę zasilania podtrzymującego 
w urządzeniu UPS, ale stanowią też najsłabsze ogniwo w systemie i są czołową przyczyną 
przestojów związanych z zasilaniem.
Firma SOCOMEC proponuje systemy UPS i systemy magazynujące energię wyposażone 
w kondensatory i superkondensatory litowo-jonowe, które są innowacyjnymi rozwiązaniami 
do magazynowania energii zapewniającymi niezawodne zasilanie pomocnicze do ochrony 
krytycznych aplikacji podczas nieplanowanych przestojów systemu.

Gwarancja ciągłości zasilania jest kluczowym 
elementem dla wszystkich aplikacji 
krytycznych. Dostępność wysokiej jakości 
zasilania gwarantuje system UPS, natomiast 
energia awaryjna w przypadku przerw 
zasilania jest magazynowana w bateriach 
kwasowo-ołowiowych.
Gdy nastąpi przerwa w zasilaniu, UPS 
zasila odbiory energią pobieraną z zespołu 
baterii aż do momentu, gdy będzie możliwe 
uruchomienie generatorów prądotwórczych.
Chociaż baterie kwasowo-ołowiowe stanowią 
najbardziej ekonomiczne rozwiązanie 
energetyczne, są też zawodne i wrażliwe 
na zmiany temperatury, powodując 
nieoczekiwane awarie prowadzące do 
przestojów związanych z zasilaniem. Baterie 
kwasowo-ołowiowe wymagają także długich 
cykli ładowania, regularnej konserwacji  
i ciągłego monitorowania, by zapewnić ich 
dostępność oraz wydłużyć okres eksploatacji.

Niezawodne zasilanie awaryjne
W odpowiedzi na obawy o niezawodność  
i ograniczenia baterii kwasowo-ołowiowych 
oraz ich wpływ na środowisko, firma 
SOCOMEC opracowała systemy 
energetyczne z superkondensatorami oraz 
z kondensatorami litowo-jonowymi, a także 
innowacyjne, 
ekologiczne rozwiązania UPS do 
przechowywania energii, specjalnie z myślą o:
 • Zastosowaniach wymagających czasu 
podtrzymania liczonego od sekund do kilku 
minut.

 • Procesach wrażliwych na częste 
mikroprzerwy.

 • Zastosowaniach działających  
w środowiskach krytycznych, gdzie 
niedozwolone są substancje niebezpieczne.

 • Zastosowaniach w ciężkich warunkach 
otoczenia.

Magazynowanie energii
Superkondensatory i kondensatory litowo-jonowe
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Rozwiązanie do 
magazynowania Gęstość energii Gęstość mocy Okres eksploatacji Czas rozładowania Czas ładowania

Bateria Średnia/wysoka Niska Krótki/średni Wolny/średni Wolny/średni

Kondensator litowo-jonowy Niska Bardzo wysoka Bardzo długi Bardzo szybki Bardzo szybki

Superkondensator Niezwykle niska Wysoka Bardzo długi Bardzo szybki Bardzo szybki

Moduł kondensatorów litowo-jonowych Ogniwa kondensatorów litowo-jonowych

Magazynowanie energii 
Superkondensatory i kondensatory litowo-jonowe

Cechy ogniwa LIC

>  3300 F
> 2,2 to 3, 8 V
>  Brak niekontrolowanych 

wzrostów temperatury
>  Rezystancja szeregowa 

odpowiadająca 0,7 mΩ
>  Miliony cykli bez znaczącego 

obniżenia wartości 
znamionowych

Cechy superkondensatorów

> 350 F
> 2,7 V
>  Brak niekontrolowanych 

wzrostów temperatury
>  Rezystancja szeregowa 

odpowiadająca 3,2 mΩ 
>  500 000 cykli bez znaczącego 

obniżenia wartości 
znamionowych
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Kondensatory litowo-jonowe: 
zasady działania

Li

Wyjście

Uszlachetniany
litem węgiel

Elektrolit Aktywny 
węgiel

+

Li+

Li+

Li+

>  Węgiel aktywny jest katodą 
kondensatora

>  Anoda z węgla 
uszlachetnionego litem 
to anoda baterii, która 
przechodzi uszlachetnianie 
litem w trakcie ładowania,  
a proces ten jest odwracany 
w trakcie rozładowywania

>  Konstrukcja hybrydowa 
tworzy kondensator, który 
oferuje najlepsze funkcje 
wydajnościowe baterii  
i kondensatorów.

A
S

I 0
26

 A

Kondensatory litowo-jonowe

Superkondensatory

Maksymalna dostępność
 • Błyskawiczne ponowne ładowanie.
 • Możliwość skalowania pod kątem pojemności 
lub redundancji.

 • Brak ograniczeń związanych z typowymi 
bateriami. 

 • Brak ryzyka konserwacyjnego.
 • Nie ma niebezpieczeństwa pożaru.

Ekonomiczne rozwiązanie
 • Niezwykle wysoka gęstość mocy.
 • Mała podstawa montażowa
 • Okres użytkowania wynoszący ponad 15 lat.
 • Łatwa, minimalna konserwacja.
 • W pełni kompatybilne z każdym zasilaczem 
UPS Green Power 2.0 firmy SOCOMEC.

Maksymalna niezawodność
 • Krytyczne warunki pracy nie mają wpływu  
na sprawność.

 • Brak starzenia wynikającego z częstych 
mikroprzerw w zasilaniu.

 • Szeroki zakres temperatur działania 
(od -10°C do +70°C). 

 • Zintegrowane monitorowanie ogniw.

Wysoka trwałość
 • Brak materiałów toksycznych.
 • Materiały zgodne z REACH/RoHS.
 • Zaprojektowane, stworzone i 
wyprodukowane przez firmę SOCOMEC i 
jej partnera, firmę JSR, japońskiego lidera 
innowacyjnych materiałów.

 • Superkondensator jest rozwinięciem 
tradycyjnego kondensatora, ale może 
przechowywać setki razy więcej energii 
od niego, dzięki bardzo dużej powierzchni 
węgla aktywnego. Firma Socomec oferuje 
rozwiązania z superkondensatorami  
w zakres średniej mocy, wspierające 
zasilanie pomocnicze albo stosowane  
w sieciach zasilających narażonych na 
częste mikroprzerwy.

 • W zależności od wymaganego czasu 
podtrzymania superkondensatory mogą 
być montowane w zasilaczu UPS albo  
w zewnętrznej szafie bateryjnej.
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Baterie są najczęstszym rozwiązaniem gwarantującym dostawę zasilania podtrzymującego 
w urządzeniu UPS, ale stanowią też najsłabsze ogniwo w systemie i są czołową przyczyną 
przestojów związanych z zasilaniem.
Firma SOCOMEC proponuje systemy UPS i systemy magazynujące energię wyposażone 
w kondensatory i superkondensatory litowo-jonowe, które są innowacyjnymi rozwiązaniami 
do magazynowania energii zapewniającymi niezawodne zasilanie pomocnicze do ochrony 
krytycznych aplikacji podczas nieplanowanych przestojów systemu.

Gwarancja ciągłości zasilania jest kluczowym 
elementem dla wszystkich aplikacji 
krytycznych. Dostępność wysokiej jakości 
zasilania gwarantuje system UPS, natomiast 
energia awaryjna w przypadku przerw 
zasilania jest magazynowana w bateriach 
kwasowo-ołowiowych.
Gdy nastąpi przerwa w zasilaniu, UPS 
zasila odbiory energią pobieraną z zespołu 
baterii aż do momentu, gdy będzie możliwe 
uruchomienie generatorów prądotwórczych.
Chociaż baterie kwasowo-ołowiowe stanowią 
najbardziej ekonomiczne rozwiązanie 
energetyczne, są też zawodne i wrażliwe 
na zmiany temperatury, powodując 
nieoczekiwane awarie prowadzące do 
przestojów związanych z zasilaniem. Baterie 
kwasowo-ołowiowe wymagają także długich 
cykli ładowania, regularnej konserwacji  
i ciągłego monitorowania, by zapewnić ich 
dostępność oraz wydłużyć okres eksploatacji.

Niezawodne zasilanie awaryjne
W odpowiedzi na obawy o niezawodność  
i ograniczenia baterii kwasowo-ołowiowych 
oraz ich wpływ na środowisko, firma 
SOCOMEC opracowała systemy 
energetyczne z superkondensatorami oraz 
z kondensatorami litowo-jonowymi, a także 
innowacyjne, 
ekologiczne rozwiązania UPS do 
przechowywania energii, specjalnie z myślą o:
 • Zastosowaniach wymagających czasu 
podtrzymania liczonego od sekund do kilku 
minut.

 • Procesach wrażliwych na częste 
mikroprzerwy.

 • Zastosowaniach działających  
w środowiskach krytycznych, gdzie 
niedozwolone są substancje niebezpieczne.

 • Zastosowaniach w ciężkich warunkach 
otoczenia.

Magazynowanie energii
Superkondensatory i kondensatory litowo-jonowe
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Rozwiązanie do 
magazynowania Gęstość energii Gęstość mocy Okres eksploatacji Czas rozładowania Czas ładowania

Bateria Średnia/wysoka Niska Krótki/średni Wolny/średni Wolny/średni

Kondensator litowo-jonowy Niska Bardzo wysoka Bardzo długi Bardzo szybki Bardzo szybki

Superkondensator Niezwykle niska Wysoka Bardzo długi Bardzo szybki Bardzo szybki

Moduł kondensatorów litowo-jonowych Ogniwa kondensatorów litowo-jonowych

Magazynowanie energii 
Superkondensatory i kondensatory litowo-jonowe

Cechy ogniwa LIC

>  3300 F
> 2,2 to 3, 8 V
>  Brak niekontrolowanych 

wzrostów temperatury
>  Rezystancja szeregowa 

odpowiadająca 0,7 mΩ
>  Miliony cykli bez znaczącego 

obniżenia wartości 
znamionowych

Cechy superkondensatorów

> 350 F
> 2,7 V
>  Brak niekontrolowanych 

wzrostów temperatury
>  Rezystancja szeregowa 

odpowiadająca 3,2 mΩ 
>  500 000 cykli bez znaczącego 

obniżenia wartości 
znamionowych
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Kondensatory litowo-jonowe: 
zasady działania

Li

Wyjście

Uszlachetniany
litem węgiel

Elektrolit Aktywny 
węgiel

+

Li+

Li+

Li+

>  Węgiel aktywny jest katodą 
kondensatora

>  Anoda z węgla 
uszlachetnionego litem 
to anoda baterii, która 
przechodzi uszlachetnianie 
litem w trakcie ładowania,  
a proces ten jest odwracany 
w trakcie rozładowywania

>  Konstrukcja hybrydowa 
tworzy kondensator, który 
oferuje najlepsze funkcje 
wydajnościowe baterii  
i kondensatorów.
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Kondensatory litowo-jonowe

Superkondensatory

Maksymalna dostępność
 • Błyskawiczne ponowne ładowanie.
 • Możliwość skalowania pod kątem pojemności 
lub redundancji.

 • Brak ograniczeń związanych z typowymi 
bateriami. 

 • Brak ryzyka konserwacyjnego.
 • Nie ma niebezpieczeństwa pożaru.

Ekonomiczne rozwiązanie
 • Niezwykle wysoka gęstość mocy.
 • Mała podstawa montażowa
 • Okres użytkowania wynoszący ponad 15 lat.
 • Łatwa, minimalna konserwacja.
 • W pełni kompatybilne z każdym zasilaczem 
UPS Green Power 2.0 firmy SOCOMEC.

Maksymalna niezawodność
 • Krytyczne warunki pracy nie mają wpływu  
na sprawność.

 • Brak starzenia wynikającego z częstych 
mikroprzerw w zasilaniu.

 • Szeroki zakres temperatur działania 
(od -10°C do +70°C). 

 • Zintegrowane monitorowanie ogniw.

Wysoka trwałość
 • Brak materiałów toksycznych.
 • Materiały zgodne z REACH/RoHS.
 • Zaprojektowane, stworzone i 
wyprodukowane przez firmę SOCOMEC i 
jej partnera, firmę JSR, japońskiego lidera 
innowacyjnych materiałów.

 • Superkondensator jest rozwinięciem 
tradycyjnego kondensatora, ale może 
przechowywać setki razy więcej energii 
od niego, dzięki bardzo dużej powierzchni 
węgla aktywnego. Firma Socomec oferuje 
rozwiązania z superkondensatorami  
w zakres średniej mocy, wspierające 
zasilanie pomocnicze albo stosowane  
w sieciach zasilających narażonych na 
częste mikroprzerwy.

 • W zależności od wymaganego czasu 
podtrzymania superkondensatory mogą 
być montowane w zasilaczu UPS albo  
w zewnętrznej szafie bateryjnej.
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Magazynowanie energii
Flywheel o mocy od 80 do 900 kVA

Rozwiązanie dla 

> Centrów danych
> Sektora usług
> Przemysłu
> Telekomunikacji
> Służby zdrowia

Niezawodne zasilanie umożliwia 
funkcjonowanie odbiorów  
o znaczeniu krytycznym
 •  FLYWHEEL, jako dynamiczny magazyn 
energii, eliminuje ograniczenia występujące 
przy stosowaniu tradycyjnych baterii.

 •  System FLYWHEEL zapewnia wysoki 
poziom dostępności urządzeniom UPS serii 
DELPHYS GP, DELPHYS MP elite  
i DELPHYS MX.

Zalety systemu FLYWHEEL
Technologia dynamicznego magazynowania 
energii ma wiele zalet technicznych, takich jak:
 • Znakomita niezawodność.
 • Ograniczenie czynności konserwacyjnych.
 • Uproszczona konserwacja.
 • Długi okres eksploatacji (> 20 lat).
 • Maksymalna moc w niewielkim urządzeniu.
 • Mniejsza powierzchnia montażowa < 0,58 m2.
 • Wysoka sprawność rzędu 99,4%.
 • Możliwość pracy w warunkach, w których 
użycie baterii jest niemożliwe ze względu na 
krytyczne warunki otoczenia (np. wysoka 
temperatura otoczenia).

 • Samodiagnostyka.
 • Błyskawiczne ładowanie  
(zazwyczaj 12 minut).

 • Regulacja parametrów napięcia i prądu.
 • Cicha praca.
 • Prosta obsługa.

 •  Szafa wyposażona w kółka ułatwiające 
instalację.

 • Niewielkie obciążenie podłoża.
 • Instalacja nie wymaga żadnych 
dodatkowych konstrukcji.

 • Dostęp do okablowania od góry  
i od dołu urządzenia.

 • Uproszczone przyłącza.
 • Praca równoległa umożliwia zwiększenie 
mocy i wydłużenie czasu podtrzymania.

 • Dostęp od przodu ułatwia konserwację.
 • Przyjazna dla środowiska.

Strony uzupełniające

>  DELPHYS GP
>  DELPHYS XTEND GP
>  DELPHYS MP elite
>  DELPHYS MX

Magazynowanie energii 
Flywheel o mocy od 80 do 900 kVA

V
S

S
 0

12
 B

V
S

S
 0

15
 B

Różnorodność konfiguracji

FLYWHEEL: rozwiązanie bez baterii

Dane techniczne
Koło zamachowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Moc znamionowa urządzenia Do: 300 kW 
Napięcie znamionowe od 400 do 630 VDC
Wyjściowe napięcie znamionowe od 400 do 600 VDC (możliwość regulacji)
Stabilność napięcia wyjściowego ± 1%
Współczynnik tętnienia < 2%

ŚRODOWISKO
Temperatura pracy 0°C do +40°C
Chłodzenie Wentylacja wymuszona
Maksymalna wysokość do 1500 m bez utraty parametrów znamionowych
Poziom hałasu w odległości 1 m 
(ISO 3746) < 68 dBA

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 762 x 762 x 1872 mm
Waga 705 kg
Stopień ochrony IP20
Kolory RAL 7012

NORMY
Bezpieczeństwo EN 60204-1, EN/ISO 12100-1, EN/ISO 12100-2
EMC EN 61000-2-2, EN 61000-2-4
Zgodność sejsmiczna Certyfikat sejsmiczny OSHPD

Zasada działania

 •  Wykorzystuje bardzo szybkie, obrotowe 
koło zamachowe.

 •  Połączenie koła zamachowego,  
wału i prądnicy.

 •  Układ obrotowy jest podtrzymywany przez 
lewitację łożyska magnetycznego,  
bez kontaktu z innymi częściami.

 •  Mniejsza potrzeba konserwacji: wewnętrzna 
próżnia eliminuje tarcie.

 •  Prądnica napędzana kołem zamachowym 
dostarcza energię do zasilacza UPS 
podczas awarii zasilania, zapewniając w ten 
sposób ciągłe zasilanie odbiorów.

 •  Kiedy zasilanie zostanie przywrócone, 
powrót koła zamachowego do pełnej 
prędkości zajmuje zaledwie 7 minut (można 
to konfigurować).

Wyposażenie standardowe

 •  Panel sterowania z wyświetlaczem 
graficznym.

 • Zintegrowane zabezpieczenie MCCB.

Wyposażenie dodatkowe

 •  Filtr powietrza.

Opcjonalna komunikacja

 • RS 232/485.
 • MODBUS za pośrednictwem RS 232/485.
 • Karta ze stykami bezpotencjałowymi.

Czas podtrzymania a model UPS

 •  Idealne rozwiązanie w sytuacjach częstych 
przerw w dostawie prądu.
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 •  Zasilanie jest dostarczane do chwili 
uruchomienia agregatu prądotwórczego.

UPS kVA
Czas podtrzymania (sekund)

1 urządzenie Flywheel

3 urządzenia Flywheel
2 urządzenia Flywheel 

4 urządzenia Flywheel
5 urządzeń 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

10 20 30 40 50 60 70 80 90
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Koło zamachowe Bateria
Koszty eksploatacyjne
Pobór energii kilka W na minutę kilka W na godzinę
Konserwacja zmniejszony wysoka

Wentylacja — klimatyzacja niepotrzebna zachowanie odpowiedniej temperatury otoczenia 
zwiększa koszty działania

Okres eksploatacji > 20 lat okresowa wymiana części
Dostępność czasu podtrzymania
Niezawodność wysoka wymaga stałego nadzoru

Dostępność zasilania 100-procentowa faktyczny czas podtrzymania trudny do 
oszacowania

Liczba cykli (rozładowań) nie ma wpływu na okres eksploatacji zmniejsza okres eksploatacji

Temperatura otoczenia bez wpływu do 40°C okres eksploatacji skraca się, gdy 
temperatura > 20°C

Czas ładowania (odtworzenie 
czasu podtrzymania) bardzo krótki (100% w ciągu 12 minut) bardzo długi (80% w ciągu ok. 8 godzin)
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 •  W celu wydłużenia okresu eksploatacji 
baterii w razie częstych, krótkich przerw  
w dopływie prądu.

Odtworzenie czasu podtrzymania przy 100% obciążenia 
znamionowego i PF 0,8
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Magazynowanie energii
Flywheel o mocy od 80 do 900 kVA

Rozwiązanie dla 

> Centrów danych
> Sektora usług
> Przemysłu
> Telekomunikacji
> Służby zdrowia

Niezawodne zasilanie umożliwia 
funkcjonowanie odbiorów  
o znaczeniu krytycznym
 •  FLYWHEEL, jako dynamiczny magazyn 
energii, eliminuje ograniczenia występujące 
przy stosowaniu tradycyjnych baterii.

 •  System FLYWHEEL zapewnia wysoki 
poziom dostępności urządzeniom UPS serii 
DELPHYS GP, DELPHYS MP elite  
i DELPHYS MX.

Zalety systemu FLYWHEEL
Technologia dynamicznego magazynowania 
energii ma wiele zalet technicznych, takich jak:
 • Znakomita niezawodność.
 • Ograniczenie czynności konserwacyjnych.
 • Uproszczona konserwacja.
 • Długi okres eksploatacji (> 20 lat).
 • Maksymalna moc w niewielkim urządzeniu.
 • Mniejsza powierzchnia montażowa < 0,58 m2.
 • Wysoka sprawność rzędu 99,4%.
 • Możliwość pracy w warunkach, w których 
użycie baterii jest niemożliwe ze względu na 
krytyczne warunki otoczenia (np. wysoka 
temperatura otoczenia).

 • Samodiagnostyka.
 • Błyskawiczne ładowanie  
(zazwyczaj 12 minut).

 • Regulacja parametrów napięcia i prądu.
 • Cicha praca.
 • Prosta obsługa.

 •  Szafa wyposażona w kółka ułatwiające 
instalację.

 • Niewielkie obciążenie podłoża.
 • Instalacja nie wymaga żadnych 
dodatkowych konstrukcji.

 • Dostęp do okablowania od góry  
i od dołu urządzenia.

 • Uproszczone przyłącza.
 • Praca równoległa umożliwia zwiększenie 
mocy i wydłużenie czasu podtrzymania.

 • Dostęp od przodu ułatwia konserwację.
 • Przyjazna dla środowiska.

Strony uzupełniające

>  DELPHYS GP
>  DELPHYS XTEND GP
>  DELPHYS MP elite
>  DELPHYS MX

Magazynowanie energii 
Flywheel o mocy od 80 do 900 kVA
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Różnorodność konfiguracji

FLYWHEEL: rozwiązanie bez baterii

Dane techniczne
Koło zamachowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Moc znamionowa urządzenia Do: 300 kW 
Napięcie znamionowe od 400 do 630 VDC
Wyjściowe napięcie znamionowe od 400 do 600 VDC (możliwość regulacji)
Stabilność napięcia wyjściowego ± 1%
Współczynnik tętnienia < 2%

ŚRODOWISKO
Temperatura pracy 0°C do +40°C
Chłodzenie Wentylacja wymuszona
Maksymalna wysokość do 1500 m bez utraty parametrów znamionowych
Poziom hałasu w odległości 1 m 
(ISO 3746) < 68 dBA

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 762 x 762 x 1872 mm
Waga 705 kg
Stopień ochrony IP20
Kolory RAL 7012

NORMY
Bezpieczeństwo EN 60204-1, EN/ISO 12100-1, EN/ISO 12100-2
EMC EN 61000-2-2, EN 61000-2-4
Zgodność sejsmiczna Certyfikat sejsmiczny OSHPD

Zasada działania

 •  Wykorzystuje bardzo szybkie, obrotowe 
koło zamachowe.

 •  Połączenie koła zamachowego,  
wału i prądnicy.

 •  Układ obrotowy jest podtrzymywany przez 
lewitację łożyska magnetycznego,  
bez kontaktu z innymi częściami.

 •  Mniejsza potrzeba konserwacji: wewnętrzna 
próżnia eliminuje tarcie.

 •  Prądnica napędzana kołem zamachowym 
dostarcza energię do zasilacza UPS 
podczas awarii zasilania, zapewniając w ten 
sposób ciągłe zasilanie odbiorów.

 •  Kiedy zasilanie zostanie przywrócone, 
powrót koła zamachowego do pełnej 
prędkości zajmuje zaledwie 7 minut (można 
to konfigurować).

Wyposażenie standardowe

 •  Panel sterowania z wyświetlaczem 
graficznym.

 • Zintegrowane zabezpieczenie MCCB.

Wyposażenie dodatkowe

 •  Filtr powietrza.

Opcjonalna komunikacja

 • RS 232/485.
 • MODBUS za pośrednictwem RS 232/485.
 • Karta ze stykami bezpotencjałowymi.

Czas podtrzymania a model UPS

 •  Idealne rozwiązanie w sytuacjach częstych 
przerw w dostawie prądu.
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 •  Zasilanie jest dostarczane do chwili 
uruchomienia agregatu prądotwórczego.

UPS kVA
Czas podtrzymania (sekund)

1 urządzenie Flywheel

3 urządzenia Flywheel
2 urządzenia Flywheel 

4 urządzenia Flywheel
5 urządzeń 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

10 20 30 40 50 60 70 80 90
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Koło zamachowe Bateria
Koszty eksploatacyjne
Pobór energii kilka W na minutę kilka W na godzinę
Konserwacja zmniejszony wysoka

Wentylacja — klimatyzacja niepotrzebna zachowanie odpowiedniej temperatury otoczenia 
zwiększa koszty działania

Okres eksploatacji > 20 lat okresowa wymiana części
Dostępność czasu podtrzymania
Niezawodność wysoka wymaga stałego nadzoru

Dostępność zasilania 100-procentowa faktyczny czas podtrzymania trudny do 
oszacowania

Liczba cykli (rozładowań) nie ma wpływu na okres eksploatacji zmniejsza okres eksploatacji

Temperatura otoczenia bez wpływu do 40°C okres eksploatacji skraca się, gdy 
temperatura > 20°C

Czas ładowania (odtworzenie 
czasu podtrzymania) bardzo krótki (100% w ciągu 12 minut) bardzo długi (80% w ciągu ok. 8 godzin)
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 •  W celu wydłużenia okresu eksploatacji 
baterii w razie częstych, krótkich przerw  
w dopływie prądu.

Odtworzenie czasu podtrzymania przy 100% obciążenia 
znamionowego i PF 0,8
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Bateria to kluczowy element 
pracy zasilacza UPS.
System monitorowania baterii BMS firmy 
SOCOMEC to skuteczne rozwiązanie do 
monitorowania baterii, które zwiększa 
dostępność zasilania w zastosowaniach, 
gdzie ciągłość dostaw energii jest kluczowa.
Ponieważ 75% przerw w działaniu systemów 
bezprzerwowego zasilania (zasilania 
podtrzymującego) jest spowodowane przez 
baterie, niezawodność tych elementów 
jest kluczową cechą instalacji elektrycznej. 
Z tego względu niezbędne jest dokładne, 
szczegółowe monitorowanie ich stanu pracy. 
Gwarantuje ono maksymalną ciągłość dostaw 
do krytycznych obciążeń systemowych, 
obciążeń, które nie tolerują nawet krótkich 
przerw, nie mówiąc o długotrwałych 
przerwach w dostawie elektryczności.

Przewidywanie wadliwego 
działania
BMS to niezbędne narzędzie w ciągłym 
zasilaniu systemów krytycznych, które 
wykonuje prewencyjne monitorowanie stanu 
baterii.
To rozwiązanie daje możliwość 
wyeliminowania wszelkich nieplanowanych 
zaników napięcia wynikających z awarii baterii.

Oszczędności kosztów
System BMS umożliwia zaoszczędzenie na 
kosztach poprzez:
 •  Wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy 
zasilacza UPS.

 • Skrócenie prac konserwacyjnych o 75%.
 • Zwiększenie zwrotu z inwestycji w baterie.
 • Przewidywanie wadliwego działania baterii.
 • Zagwarantowanie bezpieczeństwa 
pracownikom zajmującym się konserwacją.

Zapewnij ciągłość  
i bezpieczeństwo dostaw  
dla krytycznych odbiorów
Niezwykle ważne jest, by w każdej chwili 
znać stan pracy baterii kwasowo-ołowiowych 
zasilających krytyczne odbiory. System BMS 
gwarantuje, że są one w dobrym stanie 
i będą działać wtedy, gdy będziesz ich 
potrzebować. W przeciwieństwie do innych 
systemów monitorowania baterii, BMS został 
zaprojektowany specjalnie po to, by każdego 
dnia monitorować impedancję różnych typów 
baterii. 
Eliminując czasochłonną i potencjalnie 
niebezpieczną metodę samodzielnego 
testowania poszczególnych baterii, system 
BMS zwiększa prawdopodobieństwo 
wykrycia awarii zasilania i bezpieczeństwo 
personelu obsługi.

BMS
System monitorowania baterii

Technologia 

>  Światłowody
>  Częstotliwość radiowa

Zalety techniczne 

>  Prosta obsługa
> Łatwa konfiguracja
>  Analiza trendów ułatwiająca 

zabezpieczenie się przed 
awariami

>  Zdalny nadzór
>  Zdalne powiadomienia 

alarmowe
>  Akwizycja danych
>  Oprogramowanie analityczne
>  Zgodność z bateriami 

ołowiowymi i niklowo-
kadmowymi

>  Wersja ATEX dostępna 
na życzenie
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BMS 
System monitorowania baterii
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UPS

DELPHYS GP

UPS

 

BMS
Moduły służącego do 
gromadzenia danych

BMS
Jednostka 
sterująca 
(JS)

BMS
Moduł 
gromadzenia 
prądu

BMS
Moduł 
gromadzenia 
prądu

BMS
Moduły służącego do 
gromadzenia danych

Ogniwo/naczynie baterii

Precyzyjne monitorowanie baterii

Większość systemów monitorowania baterii 
przeprowadza test oporu raz w tygodniu lub 
raz w miesiącu. Jednak bateria może ulec 
awarii nawet w ciągu dwóch dni. Z tego 
względu ważne jest, by system częściej 
sprawdzał stan baterii.
System BMS zaprojektowano w taki sposób, 
by monitorował impedancję każdego pakietu 
baterii lub ogniw przez cały czas.

Modułowa konstrukcja 
i scentralizowane monitorowanie 

BMS to jedyny system monitorowania 
baterii, który potrafi centralnie monitorować 
monobloki o różnych napięciach lub różne 
rodzaje baterii (np. baterie generatora).
BMS to najprostszy w instalacji i konserwacji 
system monitorowania baterii. Każdy moduł 
zbierania danych automatycznie dostosowuje 
się do 2, 4, 6, 8, 12 i 16-woltowych 
monobloków ołowiowych lub niklowo-
kadmowych, znacznie ułatwiając instalację i 
konfigurację systemu.

Trzy składniki systemu BMS:
-  inteligentna jednostka monitorowania baterii 

(intelligent battery monitoring unit — iBMU),
- jednostka kontrolna (control unit — CU),
-  moduły gromadzenia danych (data 

collection modules — DCM).

Skalowalny i prosty

Niezależnie od tego, czy chcesz dodać 
łańcuch baterii, część lub cały budynek, 
BMS to niezbędny system modułowy, dzięki 
któremu instalacja elektryczna sprosta 
przyszłym wymaganiom.
Ponieważ składa się tylko z trzech głównych 
elementów, rozbudowa systemu jest prosta. 
Nie jest wymagana wymiana przewodów, 
a elementy systemu można przenosić, by 
dopasować je do nowej architektury. Można 
też rozbudować system, by obejmował 
swoim działaniem baterie pomocnicze (np. 
baterie generatora).

System BMS można dostosować tak, by 
odpowiadał dowolnym zmianom — jest to 
elastyczne, trwałe rozwiązanie. Dzięki temu 
masz gwarantowany zwrot z inwestycji.

Bezprzewodowy system monitorowania baterii wykorzystujący częstotliwości radiowe
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UPS

DELPHYS GP

Ogniwo/naczynie baterii

Światłowód

Czujniki
temperatury

 

Urządzenie do inteligentnego 
monitorowania baterii 
BMS (iBMU)

UPS

Jednostka
kontrolna 
BMS (CU)

Moduł zbierania danych BMS
(DCM)

Światłowodowy system monitorowania baterii
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Bateria to kluczowy element 
pracy zasilacza UPS.
System monitorowania baterii BMS firmy 
SOCOMEC to skuteczne rozwiązanie do 
monitorowania baterii, które zwiększa 
dostępność zasilania w zastosowaniach, 
gdzie ciągłość dostaw energii jest kluczowa.
Ponieważ 75% przerw w działaniu systemów 
bezprzerwowego zasilania (zasilania 
podtrzymującego) jest spowodowane przez 
baterie, niezawodność tych elementów 
jest kluczową cechą instalacji elektrycznej. 
Z tego względu niezbędne jest dokładne, 
szczegółowe monitorowanie ich stanu pracy. 
Gwarantuje ono maksymalną ciągłość dostaw 
do krytycznych obciążeń systemowych, 
obciążeń, które nie tolerują nawet krótkich 
przerw, nie mówiąc o długotrwałych 
przerwach w dostawie elektryczności.

Przewidywanie wadliwego 
działania
BMS to niezbędne narzędzie w ciągłym 
zasilaniu systemów krytycznych, które 
wykonuje prewencyjne monitorowanie stanu 
baterii.
To rozwiązanie daje możliwość 
wyeliminowania wszelkich nieplanowanych 
zaników napięcia wynikających z awarii baterii.

Oszczędności kosztów
System BMS umożliwia zaoszczędzenie na 
kosztach poprzez:
 •  Wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy 
zasilacza UPS.

 • Skrócenie prac konserwacyjnych o 75%.
 • Zwiększenie zwrotu z inwestycji w baterie.
 • Przewidywanie wadliwego działania baterii.
 • Zagwarantowanie bezpieczeństwa 
pracownikom zajmującym się konserwacją.

Zapewnij ciągłość  
i bezpieczeństwo dostaw  
dla krytycznych odbiorów
Niezwykle ważne jest, by w każdej chwili 
znać stan pracy baterii kwasowo-ołowiowych 
zasilających krytyczne odbiory. System BMS 
gwarantuje, że są one w dobrym stanie 
i będą działać wtedy, gdy będziesz ich 
potrzebować. W przeciwieństwie do innych 
systemów monitorowania baterii, BMS został 
zaprojektowany specjalnie po to, by każdego 
dnia monitorować impedancję różnych typów 
baterii. 
Eliminując czasochłonną i potencjalnie 
niebezpieczną metodę samodzielnego 
testowania poszczególnych baterii, system 
BMS zwiększa prawdopodobieństwo 
wykrycia awarii zasilania i bezpieczeństwo 
personelu obsługi.

BMS
System monitorowania baterii

Technologia 

>  Światłowody
>  Częstotliwość radiowa

Zalety techniczne 

>  Prosta obsługa
> Łatwa konfiguracja
>  Analiza trendów ułatwiająca 

zabezpieczenie się przed 
awariami

>  Zdalny nadzór
>  Zdalne powiadomienia 

alarmowe
>  Akwizycja danych
>  Oprogramowanie analityczne
>  Zgodność z bateriami 

ołowiowymi i niklowo-
kadmowymi

>  Wersja ATEX dostępna 
na życzenie
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BMS 
System monitorowania baterii
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UPS

DELPHYS GP

UPS

 

BMS
Moduły służącego do 
gromadzenia danych

BMS
Jednostka 
sterująca 
(JS)

BMS
Moduł 
gromadzenia 
prądu

BMS
Moduł 
gromadzenia 
prądu

BMS
Moduły służącego do 
gromadzenia danych

Ogniwo/naczynie baterii

Precyzyjne monitorowanie baterii

Większość systemów monitorowania baterii 
przeprowadza test oporu raz w tygodniu lub 
raz w miesiącu. Jednak bateria może ulec 
awarii nawet w ciągu dwóch dni. Z tego 
względu ważne jest, by system częściej 
sprawdzał stan baterii.
System BMS zaprojektowano w taki sposób, 
by monitorował impedancję każdego pakietu 
baterii lub ogniw przez cały czas.

Modułowa konstrukcja 
i scentralizowane monitorowanie 

BMS to jedyny system monitorowania 
baterii, który potrafi centralnie monitorować 
monobloki o różnych napięciach lub różne 
rodzaje baterii (np. baterie generatora).
BMS to najprostszy w instalacji i konserwacji 
system monitorowania baterii. Każdy moduł 
zbierania danych automatycznie dostosowuje 
się do 2, 4, 6, 8, 12 i 16-woltowych 
monobloków ołowiowych lub niklowo-
kadmowych, znacznie ułatwiając instalację i 
konfigurację systemu.

Trzy składniki systemu BMS:
-  inteligentna jednostka monitorowania baterii 

(intelligent battery monitoring unit — iBMU),
- jednostka kontrolna (control unit — CU),
-  moduły gromadzenia danych (data 

collection modules — DCM).

Skalowalny i prosty

Niezależnie od tego, czy chcesz dodać 
łańcuch baterii, część lub cały budynek, 
BMS to niezbędny system modułowy, dzięki 
któremu instalacja elektryczna sprosta 
przyszłym wymaganiom.
Ponieważ składa się tylko z trzech głównych 
elementów, rozbudowa systemu jest prosta. 
Nie jest wymagana wymiana przewodów, 
a elementy systemu można przenosić, by 
dopasować je do nowej architektury. Można 
też rozbudować system, by obejmował 
swoim działaniem baterie pomocnicze (np. 
baterie generatora).

System BMS można dostosować tak, by 
odpowiadał dowolnym zmianom — jest to 
elastyczne, trwałe rozwiązanie. Dzięki temu 
masz gwarantowany zwrot z inwestycji.

Bezprzewodowy system monitorowania baterii wykorzystujący częstotliwości radiowe

O
G

N
IW

O
 0

03
 C

 G
B

UPS

DELPHYS GP

Ogniwo/naczynie baterii

Światłowód

Czujniki
temperatury

 

Urządzenie do inteligentnego 
monitorowania baterii 
BMS (iBMU)

UPS

Jednostka
kontrolna 
BMS (CU)

Moduł zbierania danych BMS
(DCM)

Światłowodowy system monitorowania baterii
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STATYS
Redundantna konstrukcja zapewniająca dostępność zasilania 
i pewność utrzymania obiektu
od 32 do 1000 A

Rozwiązanie dla

>  Instytucji finansowych, 
banków i firm 
ubezpieczeniowych

> Służby zdrowia
>  Telekomunikacji, radia 

i telewizji
> Przemysłu
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Przełączniki statyczne STATYS 
zapewniają
•		Niezawodność	dzięki	redundantnej	budowie.	
Elastyczność	i szerokie	możliwości	stosowania.

•		Kompaktowe	wymiary:	do	40%	
oszczędności	miejsca	montażowego.

•		Bezpieczeństwo	działania	i prostotę	
w obsłudze	—	zdalny	dostęp	do	danych	
w czasie	rzeczywistym	z każdego	miejsca.

•		Kompleksowe	wsparcie	techniczne	i serwis.

Przełączniki statyczne STS: 
korzyści użytkownika
Dzięki	zasilaniu	z dwóch	niezależnych	źródeł	
przełączniki	statyczne	serii	STATYS:
•		Zapewniają	redundantne	zasilanie	odbiorów	
o	znaczeniu	krytycznym.

•		Zwiększają	poziom	dostępności	zasilania,	
wybierając	zasilanie	o	najlepszych	parametrach.

•		Eliminują	usterki	kaskadowe.
•		Umożliwiają	prostą	rozbudowę	
i projektowanie	systemów	zasilania,	
zapewniając	nieprzerwane	zasilanie	
odbiorów	krytycznych.

•		Ułatwiają	instalację	i wykonywanie	czynności	
konserwacyjnych.

Przełączniki	statyczne	STATYS	zabezpieczają	
również	przed:
•		Awarią	głównego	źródła	zasilania.
•		Usterkami	odbiorów	w sieci	zasilającej.
•		Usterkami,	których	źródłem	są	inne	
urządzenia	zasilane	z tego	samego	źródła.

•		Błędami	operatora.

Elastyczność
Seria	przełączników	statycznych	STATYS	
obejmuje	szereg	modeli	trzyfazowych,	które	
z powodzeniem	można	stosować	w każdym	
systemie	zasilania	różnorodnych	odbiorów.

Przełączniki	statyczne	serii	STATYS	można	
stosować	w systemach	zasilania	serwerów	
z jednym	lub	dwoma	źródłami	zasilania,	
odbiorów	liniowych	lub	nieliniowych,	sprzętu	
systemów	IT	oraz	wielu	innych.	Przełączniki	
STATYS	można	z łatwością	instalować	
zarówno	w istniejących	jak	i nowobudowanych	
systemach	zasilania.
Dostępne	są	następujące	wersje	
przełączników:
•		2-przewodowy	i	2-polowy,	do	podłączenia	
faza/neutral	lub	faza/faza.

•		W	układzie	3-żyłowym	bez	przewodu	
neutralnego:

-	redukcja	kosztów	okablowania
-		miejscowe	grupowanie	odbiorów	za	pomocą	
transformatorów	separacyjnych.
•		W	układzie	4-żyłowym	z przewodem	
neutralnym	na	napięcie	trzyfazowe	
z przełączeniem	pola	neutralnego	lub	bez.

Przełączniki	Statys	oferują:
•		Funkcjonalność	elastycznego	sterowania	
cyfrowego,	dzięki	czemu	układy	te	mogą	
być	stosowane	w każdych	warunkach	
i w każdym	układzie	sieci	elektrycznej.

•		Możliwość	zarządzania	zsynchronizowanymi	
i niezsynchronizowanymi	źródłami	według	
specyfiki	obciążenia.

•		Funkcjonalność	zaawansowanego	sterowania	
przełączaniem	transformatorów	(ATSM).	
Jeśli	w sieci	zasilania	nie	występuje	przewód	
neutralny,	istnieje	możliwość	zainstalowania	
dwóch	transformatorów	w obwodzie	za	
przełącznikiem	statycznym	(STS)	lub	jednego	
transformatora	przed	przełącznikiem	STS,	
aby	stworzyć	neutralny	punkt	odniesienia	
na	wyjściu.	W przypadku	użycia	jednego	
transformatora	zastosowanie	funkcjonalności	
ATSM	umożliwia	przełącznikowi	statycznemu	
STATYS	prawidłowe	przełączanie,	
ograniczając	początkowy	prąd	rozruchowy	
i eliminując	ryzyko	niepożądanych	przerw.

STATYS 
Jedno- i trzyfazowe przełączniki statyczne STS 

od 32 do 1000 A

Niezawodność	dzięki	redundantnej	
budowie
Zastosowanie	przełączników	statycznych	serii	
STATYS	zwiększa	niezawodność	zasilania	
przy	wystąpieniu	usterek	systemu	zasilania	
i prowadzeniu	w nim	prac	konserwacyjnych.	
Umożliwiają	one	grupowanie	odbiorów	
i inteligentne	zarządzenia	usterkami,	co	z kolei	
przekłada	się	na	zwiększenie	dostępności	
całego	systemu.
Ponadto	posiadają	one	na	wyposażeniu	
następujące	elementy:
•		Redundantny	system	sterowania	bazujący	na	
dwóch	kartach	mikroprocesorowych.

•		Podwójny	redundantny	układ	zasilania	kart	
sterowniczych.

•		Indywidualna	karta	sterownicza	
z redundantnym	zasilaniem	każdej	ścieżki	SCR.

•		Redundantny	układ	chłodzenia	
z monitorowaniem	usterek	wentylatora.

•		Wykrywanie	usterek	SCR	w czasie	
rzeczywistym.

•		Separacja	głównych	funkcji	w celu	eliminacji	
wewnętrznej	propagacji	awarii.

•		Wytrzymała	wewnętrzna	magistrala	
komunikacyjna.

•		Wewnętrzne	monitorowanie	czujników	w celu	
osiągnięcia	maksymalnej	niezawodności	
systemu.

•		Zdalne	monitorowanie	w czasie	rzeczywistym	
przez	cały	rok.

Niewielkie	wymiary
Przełączniki	serii	STATYS	mają	zwartą	budowę,	
co	pozwala	na	znaczne	zmniejszenie	wymiarów	
podstawy	montażowej,	a w konsekwencji	na	
lepsze	wykorzystanie	powierzchni	biurowej	lub	
produkcyjnej	oraz	miejsca	w systemie	zasilania.
Przełączniki	STATYS	zostały	opracowane	
z myślą	o	redukcji	powierzchni	montażowej	
i ułatwieniu	konserwacji:
•		Mała	podstawa	montażowa	i niewielkie	
urządzenia.

•		Możliwość	montażu	przełączników	obok	
siebie	lub	jednego	za	drugim.

•		Dostęp	od	przodu	ułatwiający	prowadzenie	
konserwacji.

•		Obudowy	typu	„rack”	19”	z funkcją	„hot	
swap”(najmniejsze	wymiary	na	rynku).

Zdalny	dostęp	do	danych	w czasie	
rzeczywistym	z każdego	miejsca
Zaawansowane	funkcjonalności	komunikacyjne	
umożliwiają	prostą	integrację	przełączników	
serii	STATYS	w istniejących	systemach	
monitorowania	i sterowania.
STATYS	spełnia	wymogi	łączności	LAN	
i komunikacji	modularnej	za	pośrednictwem	
gniazd	COMM,	umożliwiając:	
•		Zdalne	połączenia	pozwalające	na	
monitorowanie.

•		Zdalną	konserwację.
•		Integrację	z systemem	zarządzania	budynkiem	
(BMS)	klienta.

Wyposażenie	standardowe
•		Inteligentny	układ	komutacyjny	z możliwością	
konfiguracji	stosownie	do	obciążenia.

•		Źródła	zsynchronizowane	i	nie	
zsynchronizowane	(konfigurowalna	
synchronizacja	i	zarządzanie	mocą

•		Konstrukcja	bez	bezpieczników	lub	chroniona	
bezpiecznikami.

•		Układ	wykrywania	usterki	na	wyjściu.
•		Zintegrowana	magistrala	CAN	BUS.
•		Podwójny	by-pass	serwisowy.
•		Przewymiarowany	przewód	neutralny	zapewnia	
zgodność	z obciążeniami	nieliniowymi.

Standardowe	wyposażenie	
komunikacyjne
•		Złącze	sieciowe	Ethernet 
(WEB/SNMP/eMail/MODBUS	TCP).

•		Karta	ze	stykami	bezpotencjałowymi.
•		Elastyczne	gniazda	COM.
•		Wyświetlacz	LCD	i graficzny	panel	
synoptyczny.

•		W	pełni	cyfrowa	konfiguracja	i parametryzacja.

Opcje
•		Dodatkowa	karta	ze	stykami	
bezpotencjałowymi.

•	MODBUS	RTU.
•	Interfejs	PROFIBUS.
•		Automatyczna	blokada	by-passu	serwisowego.
•		Adaptacja	napięcia.

Parametry	techniczne
STATYS Obudowa typu „rack” 19” — hot-swap Szafa lub obudowa do zabudowy (OEM)

Rozmiar [A] 32 63 63 100 200 300 400 600 800 1000
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Napięcie znamionowe 120-127/220-240/254 V 208-220/380-415/440 V
Tolerancja napięcia ± 10% (ustawialne)
Liczba faz f + N lub f-f (+ PE) 3 f + N lub 3 f (+ PE)
Częstotliwość znamionowa 50 lub 60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 5 Hz (regulowana)
Przełączanie biegunów Przełączanie 2-biegunowe Przełączanie 3- lub 4-biegunowe
System neutralny kompatybilny ze wszystkimi układami sieci
By-pass serwisowy z blokadą i zabezpieczeniem
Przeciążenie 150% przez 2 minuty — 110% przez 60 minut
Sprawność 99%
Dopuszczalny współczynnik mocy bez ograniczeń

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy 0-40°C
Wilgotność względna 95%
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m n.p.m. bez utraty parametrów znamionowych
Chłodzenie wentylacja wymuszona
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) < 45 dBA < 60 dBA

SPECYFIKACJA MECHANICZNA
Obudowa typu „rack” 19” — wymiary (szer. x głęb. x wys.) 483 x 747 x 89 mm 483 x 648 x 400 mm(1) - - - - - -
Obudowa typu „rack” 19” — waga 26 kg 58 kg - - - - - -
Szafa — wymiary (szer. x głęb. x wys.)(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
Szafa — waga - - - - 195 kg 270 kg 345 kg 685 kg
Obudowa do zabudowy (OEM) — wymiary (szer. x głęb. x wys.) - - - - 400 x 586 x 765 mm 600 x 586 x 765 mm 800 x 586 x 765 mm 1000 x 950 x 1930 mm
Obudowa do zabudowy (OEM) — waga - - - - 70 kg 105 kg 130 kg 495 kg
Stopień ochrony IP30 IP20
Kolory Szary z półpołyskiem

NORMY
Parametry i bezpieczeństwo IEC 62310, IEC 60529, AS 62310, AS 60529
Kompatybilność elektromagnetyczna Kategoria C2 (IEC 62310-2, AS 62310.2)
Klasa izolacji CB lub PC
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1) Wysokość łączna odnosi się do 3U dla modułu stałego i 6U dla modułu „hot swap”. - (2) głębokość bez uchwytów (+40 mm). Po więcej informacji prosimy o kontakt.

86 Katalog Główny 2016-2017



Je
dn

o-
 i 

tr
zy

fa
zo

w
e 

pr
ze

łą
cz

ni
ki

 
st

at
yc

zn
e 

S
TS

STATYS
Redundantna konstrukcja zapewniająca dostępność zasilania 
i pewność utrzymania obiektu
od 32 do 1000 A

Rozwiązanie dla

>  Instytucji finansowych, 
banków i firm 
ubezpieczeniowych

> Służby zdrowia
>  Telekomunikacji, radia 

i telewizji
> Przemysłu
> Elektrowni
> Firm spedycyjnych

g
A

m
m

e
 3

81
 A

Przełączniki statyczne STATYS 
zapewniają
•		Niezawodność	dzięki	redundantnej	budowie.	
Elastyczność	i szerokie	możliwości	stosowania.

•		Kompaktowe	wymiary:	do	40%	
oszczędności	miejsca	montażowego.

•		Bezpieczeństwo	działania	i prostotę	
w obsłudze	—	zdalny	dostęp	do	danych	
w czasie	rzeczywistym	z każdego	miejsca.

•		Kompleksowe	wsparcie	techniczne	i serwis.

Przełączniki statyczne STS: 
korzyści użytkownika
Dzięki	zasilaniu	z dwóch	niezależnych	źródeł	
przełączniki	statyczne	serii	STATYS:
•		Zapewniają	redundantne	zasilanie	odbiorów	
o	znaczeniu	krytycznym.

•		Zwiększają	poziom	dostępności	zasilania,	
wybierając	zasilanie	o	najlepszych	parametrach.

•		Eliminują	usterki	kaskadowe.
•		Umożliwiają	prostą	rozbudowę	
i projektowanie	systemów	zasilania,	
zapewniając	nieprzerwane	zasilanie	
odbiorów	krytycznych.

•		Ułatwiają	instalację	i wykonywanie	czynności	
konserwacyjnych.

Przełączniki	statyczne	STATYS	zabezpieczają	
również	przed:
•		Awarią	głównego	źródła	zasilania.
•		Usterkami	odbiorów	w sieci	zasilającej.
•		Usterkami,	których	źródłem	są	inne	
urządzenia	zasilane	z tego	samego	źródła.

•		Błędami	operatora.

Elastyczność
Seria	przełączników	statycznych	STATYS	
obejmuje	szereg	modeli	trzyfazowych,	które	
z powodzeniem	można	stosować	w każdym	
systemie	zasilania	różnorodnych	odbiorów.

Przełączniki	statyczne	serii	STATYS	można	
stosować	w systemach	zasilania	serwerów	
z jednym	lub	dwoma	źródłami	zasilania,	
odbiorów	liniowych	lub	nieliniowych,	sprzętu	
systemów	IT	oraz	wielu	innych.	Przełączniki	
STATYS	można	z łatwością	instalować	
zarówno	w istniejących	jak	i nowobudowanych	
systemach	zasilania.
Dostępne	są	następujące	wersje	
przełączników:
•		2-przewodowy	i	2-polowy,	do	podłączenia	
faza/neutral	lub	faza/faza.

•		W	układzie	3-żyłowym	bez	przewodu	
neutralnego:

-	redukcja	kosztów	okablowania
-		miejscowe	grupowanie	odbiorów	za	pomocą	
transformatorów	separacyjnych.
•		W	układzie	4-żyłowym	z przewodem	
neutralnym	na	napięcie	trzyfazowe	
z przełączeniem	pola	neutralnego	lub	bez.

Przełączniki	Statys	oferują:
•		Funkcjonalność	elastycznego	sterowania	
cyfrowego,	dzięki	czemu	układy	te	mogą	
być	stosowane	w każdych	warunkach	
i w każdym	układzie	sieci	elektrycznej.

•		Możliwość	zarządzania	zsynchronizowanymi	
i niezsynchronizowanymi	źródłami	według	
specyfiki	obciążenia.

•		Funkcjonalność	zaawansowanego	sterowania	
przełączaniem	transformatorów	(ATSM).	
Jeśli	w sieci	zasilania	nie	występuje	przewód	
neutralny,	istnieje	możliwość	zainstalowania	
dwóch	transformatorów	w obwodzie	za	
przełącznikiem	statycznym	(STS)	lub	jednego	
transformatora	przed	przełącznikiem	STS,	
aby	stworzyć	neutralny	punkt	odniesienia	
na	wyjściu.	W przypadku	użycia	jednego	
transformatora	zastosowanie	funkcjonalności	
ATSM	umożliwia	przełącznikowi	statycznemu	
STATYS	prawidłowe	przełączanie,	
ograniczając	początkowy	prąd	rozruchowy	
i eliminując	ryzyko	niepożądanych	przerw.

STATYS 
Jedno- i trzyfazowe przełączniki statyczne STS 

od 32 do 1000 A

Niezawodność	dzięki	redundantnej	
budowie
Zastosowanie	przełączników	statycznych	serii	
STATYS	zwiększa	niezawodność	zasilania	
przy	wystąpieniu	usterek	systemu	zasilania	
i prowadzeniu	w nim	prac	konserwacyjnych.	
Umożliwiają	one	grupowanie	odbiorów	
i inteligentne	zarządzenia	usterkami,	co	z kolei	
przekłada	się	na	zwiększenie	dostępności	
całego	systemu.
Ponadto	posiadają	one	na	wyposażeniu	
następujące	elementy:
•		Redundantny	system	sterowania	bazujący	na	
dwóch	kartach	mikroprocesorowych.

•		Podwójny	redundantny	układ	zasilania	kart	
sterowniczych.

•		Indywidualna	karta	sterownicza	
z redundantnym	zasilaniem	każdej	ścieżki	SCR.

•		Redundantny	układ	chłodzenia	
z monitorowaniem	usterek	wentylatora.

•		Wykrywanie	usterek	SCR	w czasie	
rzeczywistym.

•		Separacja	głównych	funkcji	w celu	eliminacji	
wewnętrznej	propagacji	awarii.

•		Wytrzymała	wewnętrzna	magistrala	
komunikacyjna.

•		Wewnętrzne	monitorowanie	czujników	w celu	
osiągnięcia	maksymalnej	niezawodności	
systemu.

•		Zdalne	monitorowanie	w czasie	rzeczywistym	
przez	cały	rok.

Niewielkie	wymiary
Przełączniki	serii	STATYS	mają	zwartą	budowę,	
co	pozwala	na	znaczne	zmniejszenie	wymiarów	
podstawy	montażowej,	a w konsekwencji	na	
lepsze	wykorzystanie	powierzchni	biurowej	lub	
produkcyjnej	oraz	miejsca	w systemie	zasilania.
Przełączniki	STATYS	zostały	opracowane	
z myślą	o	redukcji	powierzchni	montażowej	
i ułatwieniu	konserwacji:
•		Mała	podstawa	montażowa	i niewielkie	
urządzenia.

•		Możliwość	montażu	przełączników	obok	
siebie	lub	jednego	za	drugim.

•		Dostęp	od	przodu	ułatwiający	prowadzenie	
konserwacji.

•		Obudowy	typu	„rack”	19”	z funkcją	„hot	
swap”(najmniejsze	wymiary	na	rynku).

Zdalny	dostęp	do	danych	w czasie	
rzeczywistym	z każdego	miejsca
Zaawansowane	funkcjonalności	komunikacyjne	
umożliwiają	prostą	integrację	przełączników	
serii	STATYS	w istniejących	systemach	
monitorowania	i sterowania.
STATYS	spełnia	wymogi	łączności	LAN	
i komunikacji	modularnej	za	pośrednictwem	
gniazd	COMM,	umożliwiając:	
•		Zdalne	połączenia	pozwalające	na	
monitorowanie.

•		Zdalną	konserwację.
•		Integrację	z systemem	zarządzania	budynkiem	
(BMS)	klienta.

Wyposażenie	standardowe
•		Inteligentny	układ	komutacyjny	z możliwością	
konfiguracji	stosownie	do	obciążenia.

•		Źródła	zsynchronizowane	i	nie	
zsynchronizowane	(konfigurowalna	
synchronizacja	i	zarządzanie	mocą

•		Konstrukcja	bez	bezpieczników	lub	chroniona	
bezpiecznikami.

•		Układ	wykrywania	usterki	na	wyjściu.
•		Zintegrowana	magistrala	CAN	BUS.
•		Podwójny	by-pass	serwisowy.
•		Przewymiarowany	przewód	neutralny	zapewnia	
zgodność	z obciążeniami	nieliniowymi.

Standardowe	wyposażenie	
komunikacyjne
•		Złącze	sieciowe	Ethernet 
(WEB/SNMP/eMail/MODBUS	TCP).

•		Karta	ze	stykami	bezpotencjałowymi.
•		Elastyczne	gniazda	COM.
•		Wyświetlacz	LCD	i graficzny	panel	
synoptyczny.

•		W	pełni	cyfrowa	konfiguracja	i parametryzacja.

Opcje
•		Dodatkowa	karta	ze	stykami	
bezpotencjałowymi.

•	MODBUS	RTU.
•	Interfejs	PROFIBUS.
•		Automatyczna	blokada	by-passu	serwisowego.
•		Adaptacja	napięcia.

Parametry	techniczne
STATYS Obudowa typu „rack” 19” — hot-swap Szafa lub obudowa do zabudowy (OEM)

Rozmiar [A] 32 63 63 100 200 300 400 600 800 1000
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Napięcie znamionowe 120-127/220-240/254 V 208-220/380-415/440 V
Tolerancja napięcia ± 10% (ustawialne)
Liczba faz f + N lub f-f (+ PE) 3 f + N lub 3 f (+ PE)
Częstotliwość znamionowa 50 lub 60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 5 Hz (regulowana)
Przełączanie biegunów Przełączanie 2-biegunowe Przełączanie 3- lub 4-biegunowe
System neutralny kompatybilny ze wszystkimi układami sieci
By-pass serwisowy z blokadą i zabezpieczeniem
Przeciążenie 150% przez 2 minuty — 110% przez 60 minut
Sprawność 99%
Dopuszczalny współczynnik mocy bez ograniczeń

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy 0-40°C
Wilgotność względna 95%
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m n.p.m. bez utraty parametrów znamionowych
Chłodzenie wentylacja wymuszona
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) < 45 dBA < 60 dBA

SPECYFIKACJA MECHANICZNA
Obudowa typu „rack” 19” — wymiary (szer. x głęb. x wys.) 483 x 747 x 89 mm 483 x 648 x 400 mm(1) - - - - - -
Obudowa typu „rack” 19” — waga 26 kg 58 kg - - - - - -
Szafa — wymiary (szer. x głęb. x wys.)(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
Szafa — waga - - - - 195 kg 270 kg 345 kg 685 kg
Obudowa do zabudowy (OEM) — wymiary (szer. x głęb. x wys.) - - - - 400 x 586 x 765 mm 600 x 586 x 765 mm 800 x 586 x 765 mm 1000 x 950 x 1930 mm
Obudowa do zabudowy (OEM) — waga - - - - 70 kg 105 kg 130 kg 495 kg
Stopień ochrony IP30 IP20
Kolory Szary z półpołyskiem

NORMY
Parametry i bezpieczeństwo IEC 62310, IEC 60529, AS 62310, AS 60529
Kompatybilność elektromagnetyczna Kategoria C2 (IEC 62310-2, AS 62310.2)
Klasa izolacji CB lub PC
Certyfikaty CE, RCM (E2376)

(1) Wysokość łączna odnosi się do 3U dla modułu stałego i 6U dla modułu „hot swap”. - (2) głębokość bez uchwytów (+40 mm). Po więcej informacji prosimy o kontakt.
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IT SWITCH
Bezprzerwowe przełączniki zasilania dla niezawodnych architektur
jednofazowe od 16 do 20 A

Gwarantowane zasilanie 
krytycznych odbiorów
 • Przełączniki serii IT SWITCH są montowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorników 
i mają za zadanie zapewniać ciągłość zasilania.

 • Stanowią one zabezpieczenie 
w następujących sytuacjach: 
- awaria głównego źródła zasilania, 
- przypadkowe zadziałanie zabezpieczeń, 
-  wzajemne zakłócenia spowodowane 

usterkami odbiorników (np. zwarciami) 
zasilanych z tych samych źródeł.

Bezpieczne zasilanie 
dopasowane do sprzętu
 •  Przełączniki IT SWITCH można z łatwością 
instalować w pobliżu wrażliwych odbiorów 
w obudowie typu „rack” 19”.

 •  Różne wersje: moduły zamocowane na 
stałe lub wymienialne spełniają wszelkie 
wymogi dotyczące dostępności energii.

Prosta obsługa
 • Możliwość łatwego przełączenia preferowanego 
toru zasilania bez zmiany okablowania.

 •  Przełączenie z jednego toru zasilania na 
drugi wykonywane jest przez operatora 
i kontrolowane przez sterownik IT SWITCH.

 • Łatwa adaptacja do specyfiki miejsca 
instalacji za pośrednictwem standardowych 
lub niestandardowych ustawień działania.

Obsługa przyjazna dla 
użytkownika
 • IT SWITCH ma panel sterowania 
umożliwiający prostą obsługę i gwarantujący 
bezpieczeństwo pracy.

 • Oprogramowanie komunikacyjne umożliwia 
prostą obsługę różnych urządzeń.

Zasada działania
IT SWITCH jest automatycznym przełącznikiem 
służącym do przełączania między dwoma 
źródłami zasilania. Mikroprocesorowe 
sterowanie zapewnia przełączenie zasilania 
odbiorów z jednego źródła zasilania na drugie, 
eliminując negatywny wpływ jednego źródła na 
drugie i gwarantując ciągłość zasilania.

Automatyczne przełączanie
Wykrycie usterki w domyślnym źródle zasilania 
powoduje automatyczne i natychmiastowe 
przełączenie na źródło zapasowe bez przerwy 
w zasilaniu odbiornika. Przełączenie z przerwą 
zapobiega negatywnemu oddziaływaniu 
źródeł zasilania na siebie.

Przełączanie ręczne
Tryb ręcznego przełączania przełącznika 
IT SWITCH umożliwia operatorowi na 
bezpieczne przełączenie zasilania przy 
wykonywaniu prac konserwacyjnych.

Wybór domyślnego źródła zasilania
Użytkownik wybiera domyślne źródło zasilania 
dla każdego przełącznika IT SWITCH.
Parametry każdego źródła i zasilania odbiorów 
są stale monitorowane.
Separacja odbiorów
System zabezpiecza przed przełączeniem 
w przypadku wystąpienia uszkodzenia 
odbioru. Takie rozwiązanie zapobiega 
przełączeniu prądu o nieprawidłowych 
parametrach na drugie źródło i negatywnemu 
oddziaływaniu na inne odbiorniki.

Moduły mocy typu „hot swap”
Wersja przełącznika IT SWITCH HA 
z wymiennym modułem zwiększa poziom 
dostępności zasilania. Funkcja „hot swap” 
umożliwia wyjmowanie modułu sterownika 
i mocy bez odcinania zasilania odbiorów.
Wersja obudowy z modułem zamocowanym 
na stałe posiada podwójny by-pass serwisowy, 
który umożliwia bezpieczną i prostą eksploatację.

Rozwiązanie dla

>  Centrów przetwarzania 
danych DTC

> Automatyki przemysłowej
> Telekomunikacji
> Kontroli ruchu lotniczego
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IT SWITCH 
Elektroniczne systemy przełączania

jednofazowe od 16 do 20 A

Parametry techniczne

IT SWITCH
Typ Szafka HA typu „rack” 19” Wysuwana szafka HA-E typu „rack” 19”

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Prąd znamionowy 16 A 16 A 20 A
Napięcie znamionowe jednofazowe 100/120/220/230/240 V
Tolerancja napięcia wejściowego z regulacją (ustawienie fabryczne ±15%)
Częstotliwość znamionowa 50 lub 60 Hz
Tolerancja częstotliwości z regulacją ±10% 
Zdolność zwarciowa 20/15 In(1)

Współczynnik szczytu do 4
BY-PASS SERWISOWY
Przełącznik dwubiegunowy (przewód fazowy/neutralny)
Tryb przekazu synchroniczny/asynchroniczny ze zwłoką czasową

ZŁĄCZA
Wejście i wyjście na zaciskach - •
Wyjściowe i wejściowe gniazda IEC 16 A • • -

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0 do 40°C
Chłodzenie Naturalne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 446(2) x 310 x 131 mm 449(2) x 400 x 133 mm
Waga 8,5 kg 14 kg
Stopień ochrony IP21

1) W zależności od modelu. - (2) 484 mm z uszami mocującymi (możliwość zintegrowania z szafką typu „rack” 19”)

Standardowe funkcje elektryczne

 • Wybór źródła preferowanego.
 • Automatyczne przełączanie.
 • Ręczne przełączanie.
 • Przełączanie między źródłami z przerwą.
 • Zarządzanie źródłami zsynchronizowanymi 
i niezsynchronizowanymi (w pełni 
adaptowalne tryby).

 • Ustawialna tolerancja synchronizacji źródeł.
 • Blokada przełączania przy usterce odbiornika.
 • Ustawienie automatycznego restartu 
zablokowanych przełączeń powtarzających się.

 • Możliwa konfiguracja ponownego 
automatycznego uruchomienia.

Standardowe wyposażenie 
mechaniczne

 • Obudowa typu „rack” 19 cali.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 • Panel sterowniczo-kontrolny
 • Karta ze stykami bezpotencjałowymi.
 • MODBUS RTU (tylko port szeregowy RS485).

Konserwacja

 • Wymienny moduł typu „hot-swap” (model HA-E).
 • By-pass serwisowy (model HA-E).
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Rama główna

Rack serwerowy
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Źródło 1

Źródło 2

Redundancja rozproszona

Panel sterowniczo-kontrolny

IT SWITCH HA (High Availability) sprawdza się 
szczególnie w zastosowaniach krytycznych, 
dzięki zaawansowanemu sterowaniu 
parametrami przekazu: synchronizacji 
źródeł, adaptacji jakości zasilania i prądowi 
zwarciowemu za urządzeniem.

Przełącznik IT-SWITCH HA-E z funkcją 
„hot-swap” („High Availability”) umożliwia 
użytkownikowi prowadzenie prac 
konserwacyjnych bez odłączania obciążenia. 

Instalacja i działanie

1. Źródło preferowane (1 lub 2)
2. Napięcie źródła 1 lub 2 w zakresie tolerancji
3. Obciążenie podłączone do źródła 1 lub 2
4. Brak możliwości przełączenia
5. Blokada przełączenia
6. Szybki stop
7. By-pass serwisowy włączony (wersja „hot swap”)
8. Ręczne przełączenie na źródło 2
9.  Kasowanie alarmu i wybór źródła 

preferowanego
10. Ręczne przełączenie na źródło 1
11. Alarm ogólny
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IT SWITCH
Bezprzerwowe przełączniki zasilania dla niezawodnych architektur
jednofazowe od 16 do 20 A

Gwarantowane zasilanie 
krytycznych odbiorów
 • Przełączniki serii IT SWITCH są montowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorników 
i mają za zadanie zapewniać ciągłość zasilania.

 • Stanowią one zabezpieczenie 
w następujących sytuacjach: 
- awaria głównego źródła zasilania, 
- przypadkowe zadziałanie zabezpieczeń, 
-  wzajemne zakłócenia spowodowane 

usterkami odbiorników (np. zwarciami) 
zasilanych z tych samych źródeł.

Bezpieczne zasilanie 
dopasowane do sprzętu
 •  Przełączniki IT SWITCH można z łatwością 
instalować w pobliżu wrażliwych odbiorów 
w obudowie typu „rack” 19”.

 •  Różne wersje: moduły zamocowane na 
stałe lub wymienialne spełniają wszelkie 
wymogi dotyczące dostępności energii.

Prosta obsługa
 • Możliwość łatwego przełączenia preferowanego 
toru zasilania bez zmiany okablowania.

 •  Przełączenie z jednego toru zasilania na 
drugi wykonywane jest przez operatora 
i kontrolowane przez sterownik IT SWITCH.

 • Łatwa adaptacja do specyfiki miejsca 
instalacji za pośrednictwem standardowych 
lub niestandardowych ustawień działania.

Obsługa przyjazna dla 
użytkownika
 • IT SWITCH ma panel sterowania 
umożliwiający prostą obsługę i gwarantujący 
bezpieczeństwo pracy.

 • Oprogramowanie komunikacyjne umożliwia 
prostą obsługę różnych urządzeń.

Zasada działania
IT SWITCH jest automatycznym przełącznikiem 
służącym do przełączania między dwoma 
źródłami zasilania. Mikroprocesorowe 
sterowanie zapewnia przełączenie zasilania 
odbiorów z jednego źródła zasilania na drugie, 
eliminując negatywny wpływ jednego źródła na 
drugie i gwarantując ciągłość zasilania.

Automatyczne przełączanie
Wykrycie usterki w domyślnym źródle zasilania 
powoduje automatyczne i natychmiastowe 
przełączenie na źródło zapasowe bez przerwy 
w zasilaniu odbiornika. Przełączenie z przerwą 
zapobiega negatywnemu oddziaływaniu 
źródeł zasilania na siebie.

Przełączanie ręczne
Tryb ręcznego przełączania przełącznika 
IT SWITCH umożliwia operatorowi na 
bezpieczne przełączenie zasilania przy 
wykonywaniu prac konserwacyjnych.

Wybór domyślnego źródła zasilania
Użytkownik wybiera domyślne źródło zasilania 
dla każdego przełącznika IT SWITCH.
Parametry każdego źródła i zasilania odbiorów 
są stale monitorowane.
Separacja odbiorów
System zabezpiecza przed przełączeniem 
w przypadku wystąpienia uszkodzenia 
odbioru. Takie rozwiązanie zapobiega 
przełączeniu prądu o nieprawidłowych 
parametrach na drugie źródło i negatywnemu 
oddziaływaniu na inne odbiorniki.

Moduły mocy typu „hot swap”
Wersja przełącznika IT SWITCH HA 
z wymiennym modułem zwiększa poziom 
dostępności zasilania. Funkcja „hot swap” 
umożliwia wyjmowanie modułu sterownika 
i mocy bez odcinania zasilania odbiorów.
Wersja obudowy z modułem zamocowanym 
na stałe posiada podwójny by-pass serwisowy, 
który umożliwia bezpieczną i prostą eksploatację.

Rozwiązanie dla

>  Centrów przetwarzania 
danych DTC

> Automatyki przemysłowej
> Telekomunikacji
> Kontroli ruchu lotniczego
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IT SWITCH 
Elektroniczne systemy przełączania

jednofazowe od 16 do 20 A

Parametry techniczne

IT SWITCH
Typ Szafka HA typu „rack” 19” Wysuwana szafka HA-E typu „rack” 19”

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Prąd znamionowy 16 A 16 A 20 A
Napięcie znamionowe jednofazowe 100/120/220/230/240 V
Tolerancja napięcia wejściowego z regulacją (ustawienie fabryczne ±15%)
Częstotliwość znamionowa 50 lub 60 Hz
Tolerancja częstotliwości z regulacją ±10% 
Zdolność zwarciowa 20/15 In(1)

Współczynnik szczytu do 4
BY-PASS SERWISOWY
Przełącznik dwubiegunowy (przewód fazowy/neutralny)
Tryb przekazu synchroniczny/asynchroniczny ze zwłoką czasową

ZŁĄCZA
Wejście i wyjście na zaciskach - •
Wyjściowe i wejściowe gniazda IEC 16 A • • -

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0 do 40°C
Chłodzenie Naturalne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 446(2) x 310 x 131 mm 449(2) x 400 x 133 mm
Waga 8,5 kg 14 kg
Stopień ochrony IP21

1) W zależności od modelu. - (2) 484 mm z uszami mocującymi (możliwość zintegrowania z szafką typu „rack” 19”)

Standardowe funkcje elektryczne

 • Wybór źródła preferowanego.
 • Automatyczne przełączanie.
 • Ręczne przełączanie.
 • Przełączanie między źródłami z przerwą.
 • Zarządzanie źródłami zsynchronizowanymi 
i niezsynchronizowanymi (w pełni 
adaptowalne tryby).

 • Ustawialna tolerancja synchronizacji źródeł.
 • Blokada przełączania przy usterce odbiornika.
 • Ustawienie automatycznego restartu 
zablokowanych przełączeń powtarzających się.

 • Możliwa konfiguracja ponownego 
automatycznego uruchomienia.

Standardowe wyposażenie 
mechaniczne

 • Obudowa typu „rack” 19 cali.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 • Panel sterowniczo-kontrolny
 • Karta ze stykami bezpotencjałowymi.
 • MODBUS RTU (tylko port szeregowy RS485).

Konserwacja

 • Wymienny moduł typu „hot-swap” (model HA-E).
 • By-pass serwisowy (model HA-E).
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Redundancja rozproszona

Panel sterowniczo-kontrolny

IT SWITCH HA (High Availability) sprawdza się 
szczególnie w zastosowaniach krytycznych, 
dzięki zaawansowanemu sterowaniu 
parametrami przekazu: synchronizacji 
źródeł, adaptacji jakości zasilania i prądowi 
zwarciowemu za urządzeniem.

Przełącznik IT-SWITCH HA-E z funkcją 
„hot-swap” („High Availability”) umożliwia 
użytkownikowi prowadzenie prac 
konserwacyjnych bez odłączania obciążenia. 

Instalacja i działanie

1. Źródło preferowane (1 lub 2)
2. Napięcie źródła 1 lub 2 w zakresie tolerancji
3. Obciążenie podłączone do źródła 1 lub 2
4. Brak możliwości przełączenia
5. Blokada przełączenia
6. Szybki stop
7. By-pass serwisowy włączony (wersja „hot swap”)
8. Ręczne przełączenie na źródło 2
9.  Kasowanie alarmu i wybór źródła 

preferowanego
10. Ręczne przełączenie na źródło 1
11. Alarm ogólny

IT
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Automatyczny system 
w obudowie typu rack do 
sieci IT
Automatyczny przełącznik zasilania ASYS 
zapewnia redundantne zasilanie urządzeń IT 
zasilanych jednym przewodem.
W przypadku awarii domyślnego źródła 
zasilania umożliwia on automatyczne i płynne 
przełączenie zasilania odbioru krytycznego na 
źródło zapasowe.
W trakcie przełączania jest wyeliminowany 
negatywny wpływ jednego źródła na drugie.

Gwarantowane zasilanie 
krytycznych odbiorów
 • Przełączniki serii ASYS są montowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorów 
w celu zapewnienia ciągłości zasilania.

 • Przełączniki serii ASYS można z łatwością 
instalować w pobliżu krytycznych odbiorów 
w 19-calowej obudowie typu „rack”.

Prosta obsługa
 • Łatwe przełączenie preferowanego 
toru zasilania bez konieczności zmiany 
okablowania.

 • Przełączenie z jednego toru zasilania 
przełącznika ASYS na drugi wykonywane 
jest przez operatora i kontrolowane przez 
sterownik.

 • Redundantne zasilanie sprzętu zasilanego 
jednym przewodem, serwerów, routerów, 
przełączników, koncentratorów itp.

 • Zasilanie za pomocą dwóch niezależnych 
źródeł (zasilacze UPS).

 • Nieprzerwane monitorowanie źródła.
 • Automatyczne przełączania na źródło 
pomocnicze.

 • Zarządzanie źródłami zsynchronizowanymi 
i niezsynchronizowanymi.

 • Wybór źródła preferowanego na panelu 
kontrolnym.

 • Szybkie przełączanie źródeł 
zsynchronizowanych lub poza fazą.

 • Kompaktowy system 1U do 19-calowych 
szaf typu rack.

ASYS
Kompaktowy przełącznik 19 cali do zasilania redundantnego 
16 A do montażu w 19-calowej obudowie typu „rack”

Zalety

AS
YS

 0
06

 A

RoHS
COMPLIANT

Rozwiązanie dla 

> Serwery typu rack
> Sprzęt IT
>  Routery, switche, 

koncentratory, itd.

ASYS 
Automatyczny przełącznik zasilania

16 A do montażu w 19-calowej obudowie typu „rack”

ASYS
Kompaktowy przełącznik 19 cali do zasilania redundantnego 
16 A do montażu w 19-calowej obudowie typu „rack”

Parametry techniczne

ASYS
Typ 16A-230

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 220/230/240 V (do wyboru)
Tolerancja napięcia ± 12% (± 20% dostępne na żądanie)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz (automatyczne wykrywanie)
Tolerancja częstotliwości ±15%
Prąd znamionowy 16 A

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 220/230/240 V (do wyboru)
Tolerancja napięcia ±12%
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ±15%
Prąd znamionowy 16 A
Czas przełączenia 6 ms (typowy), ≤ 15 ms (maksymalny)

POŁĄCZENIE
Wejście 2 złącza IEC 320-C20

Wyjście 1 x IEC 320-C19
2 x 3 wyjścia IEC 320-C13

Komunikacja 5 styków bezpotencjałowych, RS232
PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy 0 do 40°C
Wilgotność względna 20%-85% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. ≤ 1000 m bez utraty parametrów znamionowych
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) < 25 dBA
Chłodzenie Naturalne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 430 x 315 x 44 mm (1U)
Waga 5 kg
Stopień ochrony IP30

Kolory Pantone 432C

Widok z przodu

Przykład architektury

Obudowa typu „rack”

1. Wskaźnik źródła preferowanego
2. Wybór źródła preferowanego
3. Stan źródła
4. Źródło zasilające
5. Alarm ogólny
6. Wyłączenie alarmu akustycznego
7.  Złącze komunikacyjne RS232 

(MODBUS RTU)
8.  Port komunikacyjny dla bezpotencjałowych 

styków sygnalizacyjnych 

RS232

ASYS
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2
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UPS 1
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Automatyczny system 
w obudowie typu rack do 
sieci IT
Automatyczny przełącznik zasilania ASYS 
zapewnia redundantne zasilanie urządzeń IT 
zasilanych jednym przewodem.
W przypadku awarii domyślnego źródła 
zasilania umożliwia on automatyczne i płynne 
przełączenie zasilania odbioru krytycznego na 
źródło zapasowe.
W trakcie przełączania jest wyeliminowany 
negatywny wpływ jednego źródła na drugie.

Gwarantowane zasilanie 
krytycznych odbiorów
 • Przełączniki serii ASYS są montowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorów 
w celu zapewnienia ciągłości zasilania.

 • Przełączniki serii ASYS można z łatwością 
instalować w pobliżu krytycznych odbiorów 
w 19-calowej obudowie typu „rack”.

Prosta obsługa
 • Łatwe przełączenie preferowanego 
toru zasilania bez konieczności zmiany 
okablowania.

 • Przełączenie z jednego toru zasilania 
przełącznika ASYS na drugi wykonywane 
jest przez operatora i kontrolowane przez 
sterownik.

 • Redundantne zasilanie sprzętu zasilanego 
jednym przewodem, serwerów, routerów, 
przełączników, koncentratorów itp.

 • Zasilanie za pomocą dwóch niezależnych 
źródeł (zasilacze UPS).

 • Nieprzerwane monitorowanie źródła.
 • Automatyczne przełączania na źródło 
pomocnicze.

 • Zarządzanie źródłami zsynchronizowanymi 
i niezsynchronizowanymi.

 • Wybór źródła preferowanego na panelu 
kontrolnym.

 • Szybkie przełączanie źródeł 
zsynchronizowanych lub poza fazą.

 • Kompaktowy system 1U do 19-calowych 
szaf typu rack.

ASYS
Kompaktowy przełącznik 19 cali do zasilania redundantnego 
16 A do montażu w 19-calowej obudowie typu „rack”

Zalety

AS
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COMPLIANT

Rozwiązanie dla 

> Serwery typu rack
> Sprzęt IT
>  Routery, switche, 

koncentratory, itd.

ASYS 
Automatyczny przełącznik zasilania

16 A do montażu w 19-calowej obudowie typu „rack”

ASYS
Kompaktowy przełącznik 19 cali do zasilania redundantnego 
16 A do montażu w 19-calowej obudowie typu „rack”

Parametry techniczne

ASYS
Typ 16A-230

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 220/230/240 V (do wyboru)
Tolerancja napięcia ± 12% (± 20% dostępne na żądanie)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz (automatyczne wykrywanie)
Tolerancja częstotliwości ±15%
Prąd znamionowy 16 A

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 220/230/240 V (do wyboru)
Tolerancja napięcia ±12%
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ±15%
Prąd znamionowy 16 A
Czas przełączenia 6 ms (typowy), ≤ 15 ms (maksymalny)

POŁĄCZENIE
Wejście 2 złącza IEC 320-C20

Wyjście 1 x IEC 320-C19
2 x 3 wyjścia IEC 320-C13

Komunikacja 5 styków bezpotencjałowych, RS232
PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy 0 do 40°C
Wilgotność względna 20%-85% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. ≤ 1000 m bez utraty parametrów znamionowych
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) < 25 dBA
Chłodzenie Naturalne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 430 x 315 x 44 mm (1U)
Waga 5 kg
Stopień ochrony IP30

Kolory Pantone 432C

Widok z przodu

Przykład architektury

Obudowa typu „rack”

1. Wskaźnik źródła preferowanego
2. Wybór źródła preferowanego
3. Stan źródła
4. Źródło zasilające
5. Alarm ogólny
6. Wyłączenie alarmu akustycznego
7.  Złącze komunikacyjne RS232 

(MODBUS RTU)
8.  Port komunikacyjny dla bezpotencjałowych 

styków sygnalizacyjnych 
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Kompletna oferta łączności 
i komunikacji
Dzięki systemom UPS i STS wrażliwe odbiory 
są chronione przed problemami elektrycznymi 
powodowanymi przez niewystarczającą 
stabilność zasilania. Jednak to istotne 
zabezpieczenie nie zawsze gwarantuje 
maksymalną dostępność energii elektrycznej 
do zasilania.
Rozwiązania firmy SOCOMEC w zakresie 
łączności i oprogramowania do monitorowania 
źródeł zasilania i zarządzania nimi mogą 
natychmiast informować użytkownika o stanie 
systemu i wdrażać automatyczne procedury 
kontrolowania układu elektrycznego i ochrony 
obciążeń systemu IT. Różne rozwiązania 
można stosować dla indywidualnych 
serwerów PC, centrów danych lub 
rozwiązania z magistralą polową typowe dla 
systemów przetwarzania.

Wydajność komunikacji systemów UPS jest 
z reguły wykorzystywana w celu zapewnienia 
zgodności z wymaganiami dotyczącymi:
•  Natychmiastowe, jednoznaczne informacje: 

krytyczne wydarzenia dla urządzenia 
i systemu są niezwłocznie przekazywane 
pocztą e-mail (do użytkownika), za 
pośrednictwem wyskakujących okienek 
(do użytkownika lokalnego i zdalnego 
administratora).

•  Gwarantowana spójność danych: 
w zależności od wydarzenia można 
skonfigurować automatyczne, 
zdefiniowane przez użytkownika akcje 
(skrypty) i zarządzać automatycznymi, 
kontrolowanymi procedurami 
wyłączania komputerów, serwerów 
lub wirtualnej/fizycznej infrastruktury 
serwerowej.

•  Monitorowanie instalacji: pomiary 
elektryczne i zdarzenia w systemie lub 
instalacji są w trybie ciągłym rejestrowane 
i udostępniane użytkownikowi albo 
serwisowi SOCOMEC w celu analizowania 
stanu systemu/obciążenia. W efekcie można 
ocenić, czy została wybrana optymalna 
architektura lub czy jest wymagane działanie 
w celu zwiększenia niezawodności systemu.

•  Kontrola urządzenia: w przypadku 
niektórych urządzeń możliwa jest kontrola 
zdalna, np. ręczne zarządzanie gniazdami 
wyjściowymi lub przełączanie UPS na tryb 
zasilania, falownika lub czuwania.

Komunikacja i łączność
Doskonałe rozwiązanie, zapewniające zintegrowane zarządzanie 
systemami i integralność danych

Rozwiązanie dla 

>  Centrów danych
> Systemów bezpieczeństwa
> Budynków biurowych
> Branży usługowej
> Przemysłu
> Telekomunikacji
> Sprzętu medycznego

S
IT

E
 4

86
 A

Komunikacja i łączność 
Oprogramowanie

Rozwiązania w zakresie zarządzania

LOCAL VIEW to oprogramowanie do 
monitorowania systemów UPS i zarządzania 
nimi przez porty USB lub szeregowy RS232, 
umożliwiające automatyczne wyłączenie 
systemu w przypadku długotrwałego zaniku 
napięcia. Oprogramowanie LOCAL VIEW 
pozwala uniknąć utraty danych i uszkodzenia 
systemu w przypadku braku nadzoru 
operatora nad komputerem, stacją roboczą 
lub serwerem w czasie zaniku napięcia. 
Jego prosty i przyjazny dla użytkownika 
interfejs graficzny sprawia, że obsługa jest 
łatwa nawet dla mniej doświadczonych 
użytkowników. Oprogramowanie LOCAL VIEW 
dostępne w wielu językach zapewnia 
klarowne, bezpośrednie i szczegółowe 
informacje na temat statusu zasilacza UPS. 

Można je z łatwością aktualizować 
(przez Internet), zapewniając najwyższe 
poziomy zabezpieczenia komputerom, stacjom 
roboczym i serwerom. Oprogramowanie 
LOCAL VIEW jest kompatybilne z platformami 
Windows x86 i x64, dystrybucjami LINUX 
oraz systemami MAC OSx. Oprogramowanie 
LOCAL VIEW można pobrać bezpłatnie ze 
strony internetowej firmy SOCOMEC.

RS232
lub USB
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LOCAL VIEW

Lokalne rozwiązanie w zakresie nadzoru

NET VISION to standardowy interfejs 
Ethernet przeznaczony do produktów 
SOCOMEC. Jest to interfejs komunikacyjny 
opracowany z myślą o firmowych sieciach 
komputerowych. Zasilacz UPS może być 
traktowany jak każde peryferyjne urządzenie 
sieciowe i tym samym można nim zdalnie 
zarządzać i wyłączać stacje robocze 
podłączone do serwera.
Adapter NET VISION umożliwia bezpośrednie 
połączenie zasilacza UPS do sieci LAN 
bez stosowania serwera. Dlatego jest 
on kompatybilny ze wszystkimi sieciami 
i systemami operacyjnymi, gdyż komunikacja 
przebiega za pomocą przeglądarki 
internetowej.

Zestawienie głównych funkcji i parametrów:
-  połączenie z siecią Ethernet 10/100 Mb 

(złącze RJ 45),
-  monitorowanie zasilacza UPS za pomocą 

przeglądarki internetowej,
-  zdalne wyłączanie serwerów 

autonomicznych (kompatybilność z JNC) 
lub działających w środowisku wirtualnym 
(kompatybilność z VIRTUAL-JNC),

-  informacja o awariach wysyłana e-mailem na 
maks. 8 adresów,

-  zarządzanie zasilaczem UPS za pomocą 
protokołu SNMP,

-  monitorowanie warunków pracy (czujnik 
temperatury i wilgotności EMD — opcja). 

Konfiguracja warunków wyzwalania alarmu, 
powiadamiania pocztą elektroniczną.

IPv4 lub IPv6
Ethernet
sieć

Serwer pocztowy 

Zdalne sterowanie za 
pośrednictwem SNMP

Zdalne monitorowanie za 
pośrednictwem protokołu 
Przeglądarka internetowa

Zdalne wyłączanie 
serwerów samodzielnych 
lub środowisk wirtualnych
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Rozwiązania sieciowe (połączenie UPS z siecią LAN)
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EMD (Environment Module Device)

Moduł EMD jest używany w połączeniu 
z interfejsami NET VISION i ma następujące 
funkcje:
-  pomiar temperatury i wilgotności + wejścia 

bezpotencjałowe,
-  zdalne konfigurowanie wartości progowych 

alarmów za pomocą przeglądarki 
internetowej,

-  powiadamianie o alarmie związanym 
z warunkami środowiskowymi za pomocą 
poczty elektronicznej i pułapki SNMP.
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Kompletna oferta łączności 
i komunikacji
Dzięki systemom UPS i STS wrażliwe odbiory 
są chronione przed problemami elektrycznymi 
powodowanymi przez niewystarczającą 
stabilność zasilania. Jednak to istotne 
zabezpieczenie nie zawsze gwarantuje 
maksymalną dostępność energii elektrycznej 
do zasilania.
Rozwiązania firmy SOCOMEC w zakresie 
łączności i oprogramowania do monitorowania 
źródeł zasilania i zarządzania nimi mogą 
natychmiast informować użytkownika o stanie 
systemu i wdrażać automatyczne procedury 
kontrolowania układu elektrycznego i ochrony 
obciążeń systemu IT. Różne rozwiązania 
można stosować dla indywidualnych 
serwerów PC, centrów danych lub 
rozwiązania z magistralą polową typowe dla 
systemów przetwarzania.

Wydajność komunikacji systemów UPS jest 
z reguły wykorzystywana w celu zapewnienia 
zgodności z wymaganiami dotyczącymi:
•  Natychmiastowe, jednoznaczne informacje: 

krytyczne wydarzenia dla urządzenia 
i systemu są niezwłocznie przekazywane 
pocztą e-mail (do użytkownika), za 
pośrednictwem wyskakujących okienek 
(do użytkownika lokalnego i zdalnego 
administratora).

•  Gwarantowana spójność danych: 
w zależności od wydarzenia można 
skonfigurować automatyczne, 
zdefiniowane przez użytkownika akcje 
(skrypty) i zarządzać automatycznymi, 
kontrolowanymi procedurami 
wyłączania komputerów, serwerów 
lub wirtualnej/fizycznej infrastruktury 
serwerowej.

•  Monitorowanie instalacji: pomiary 
elektryczne i zdarzenia w systemie lub 
instalacji są w trybie ciągłym rejestrowane 
i udostępniane użytkownikowi albo 
serwisowi SOCOMEC w celu analizowania 
stanu systemu/obciążenia. W efekcie można 
ocenić, czy została wybrana optymalna 
architektura lub czy jest wymagane działanie 
w celu zwiększenia niezawodności systemu.

•  Kontrola urządzenia: w przypadku 
niektórych urządzeń możliwa jest kontrola 
zdalna, np. ręczne zarządzanie gniazdami 
wyjściowymi lub przełączanie UPS na tryb 
zasilania, falownika lub czuwania.

Komunikacja i łączność
Doskonałe rozwiązanie, zapewniające zintegrowane zarządzanie 
systemami i integralność danych

Rozwiązanie dla 

>  Centrów danych
> Systemów bezpieczeństwa
> Budynków biurowych
> Branży usługowej
> Przemysłu
> Telekomunikacji
> Sprzętu medycznego
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Komunikacja i łączność 
Oprogramowanie

Rozwiązania w zakresie zarządzania

LOCAL VIEW to oprogramowanie do 
monitorowania systemów UPS i zarządzania 
nimi przez porty USB lub szeregowy RS232, 
umożliwiające automatyczne wyłączenie 
systemu w przypadku długotrwałego zaniku 
napięcia. Oprogramowanie LOCAL VIEW 
pozwala uniknąć utraty danych i uszkodzenia 
systemu w przypadku braku nadzoru 
operatora nad komputerem, stacją roboczą 
lub serwerem w czasie zaniku napięcia. 
Jego prosty i przyjazny dla użytkownika 
interfejs graficzny sprawia, że obsługa jest 
łatwa nawet dla mniej doświadczonych 
użytkowników. Oprogramowanie LOCAL VIEW 
dostępne w wielu językach zapewnia 
klarowne, bezpośrednie i szczegółowe 
informacje na temat statusu zasilacza UPS. 

Można je z łatwością aktualizować 
(przez Internet), zapewniając najwyższe 
poziomy zabezpieczenia komputerom, stacjom 
roboczym i serwerom. Oprogramowanie 
LOCAL VIEW jest kompatybilne z platformami 
Windows x86 i x64, dystrybucjami LINUX 
oraz systemami MAC OSx. Oprogramowanie 
LOCAL VIEW można pobrać bezpłatnie ze 
strony internetowej firmy SOCOMEC.

RS232
lub USB
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LOCAL VIEW

Lokalne rozwiązanie w zakresie nadzoru

NET VISION to standardowy interfejs 
Ethernet przeznaczony do produktów 
SOCOMEC. Jest to interfejs komunikacyjny 
opracowany z myślą o firmowych sieciach 
komputerowych. Zasilacz UPS może być 
traktowany jak każde peryferyjne urządzenie 
sieciowe i tym samym można nim zdalnie 
zarządzać i wyłączać stacje robocze 
podłączone do serwera.
Adapter NET VISION umożliwia bezpośrednie 
połączenie zasilacza UPS do sieci LAN 
bez stosowania serwera. Dlatego jest 
on kompatybilny ze wszystkimi sieciami 
i systemami operacyjnymi, gdyż komunikacja 
przebiega za pomocą przeglądarki 
internetowej.

Zestawienie głównych funkcji i parametrów:
-  połączenie z siecią Ethernet 10/100 Mb 

(złącze RJ 45),
-  monitorowanie zasilacza UPS za pomocą 

przeglądarki internetowej,
-  zdalne wyłączanie serwerów 

autonomicznych (kompatybilność z JNC) 
lub działających w środowisku wirtualnym 
(kompatybilność z VIRTUAL-JNC),

-  informacja o awariach wysyłana e-mailem na 
maks. 8 adresów,

-  zarządzanie zasilaczem UPS za pomocą 
protokołu SNMP,

-  monitorowanie warunków pracy (czujnik 
temperatury i wilgotności EMD — opcja). 

Konfiguracja warunków wyzwalania alarmu, 
powiadamiania pocztą elektroniczną.

IPv4 lub IPv6
Ethernet
sieć

Serwer pocztowy 

Zdalne sterowanie za 
pośrednictwem SNMP

Zdalne monitorowanie za 
pośrednictwem protokołu 
Przeglądarka internetowa

Zdalne wyłączanie 
serwerów samodzielnych 
lub środowisk wirtualnych
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Rozwiązania sieciowe (połączenie UPS z siecią LAN)
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EMD (Environment Module Device)

Moduł EMD jest używany w połączeniu 
z interfejsami NET VISION i ma następujące 
funkcje:
-  pomiar temperatury i wilgotności + wejścia 

bezpotencjałowe,
-  zdalne konfigurowanie wartości progowych 

alarmów za pomocą przeglądarki 
internetowej,

-  powiadamianie o alarmie związanym 
z warunkami środowiskowymi za pomocą 
poczty elektronicznej i pułapki SNMP.
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Komunikacja i łączność 
Oprogramowanie
Rozwiązania w zakresie zarządzania

Wirtualizacja serwera, która umożliwia 
wykorzystanie zalet konsolidacji infrastruktury 
IT, jest coraz bardziej rozpowszechniona. 
W efekcie prawidłowe zarządzanie wirtualnych 
maszyn na wypadek usterki układu zasilania 
jest coraz częściej stawianym wymogiem. 
VIRTUAL JNC to rozwiązanie firmy 
SOCOMEC stworzone z myślą o systemach 
wirtualnych. W pełni obsługuje wyłączanie 
maszyny wirtualnej przez oddziaływanie 
na fizyczny serwer w celu prawidłowego 
zamknięcia wszystkich wirtualnych maszyn 
działających na tym serwerze.

W systemach ze środowiskiem wirtualnym 
możliwe jest zarządzanie kolejnością zamykania 
maszyn wirtualnych (zdefiniowanie typu 
zamykania jako sekwencyjne lub naprzemienne) 
i systemów z więcej niż jednym hostem (także 
w konfiguracji klastrowej) w łatwy i skuteczny 
sposób. Rozwiązanie VIRTUAL JNC jest zgodne 
ze wszystkimi systemami UPS firmy SOCOMEC, 
które obsługują zarządzanie zamykaniem przez 
sieć LAN. Rozwiązanie VIRTUAL JNC jest 
kompatybilne z oprogramowaniem VMware 
vCenterTM/vSphere, MicrosoftTM HYPER-V i Citrix 
XenServer.
Rozwiązanie VIRTUAL-JNC musi być instalowane 
w maszynie wirtualnej Windows®. Oprogramowanie 
VIRTUAL-JNC można pobrać bezpłatnie ze strony 
internetowej firmy SOCOMEC.
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VIRTUAL JNC

Network

Rozwiązania systemów wirtualnych

Kontrolowane wyłączanie serwera sieciowego 
jest realizowane przez „aplet zamykania”, 
który — po zainstalowaniu na zdalnym 
serwerze — umożliwia jego wyłączanie. JNC 
(aplet zamykania JAVA & .NET) jest małą 
aplikacją instalowaną na komputerach, które 
mają zostać wyłączone.

Pokazuje stan zasilacza UPS i wykonuje 
polecenie zamknięcia przesłane przez interfejs 
Ethernet zasilacza, taki jak NET VISION. 
Został opracowany przez firmę SOCOMEC 
w środowisku JAVA i .NET. 

Agent oprogramowania JNC (klient JAVA 
i .NET) jest kompatybilny z najnowszymi 
wersjami systemu operacyjnego Windows®, 
najpopularniejszymi dystrybucjami systemu 
Linux i z systemem operacyjnym Mac OS X®. 
Oprogramowanie JNC można pobrać bezpłatnie 
ze strony internetowej firmy SOCOMEC.

Rozwiązania sieciowe (wyłączanie przez sieć)

W instalacjach, w których wykorzystuje 
się różne systemy UPS, administrator sieci 
(lub administrator systemu) może wymagać 
równoczesnego podglądu wszystkich 
systemów UPS z poziomu jednej konsoli. 
Z reguły urządzenia są monitorowane przez 
programy BMS (Building Management 
Systems), które do komunikacji używają 
protokołu JBUS/MODBUS, lub przez 
programy NMS (Network Management 
Systems), które używają protokołu SNMP 
w celu wymiany danych. 
W środowisku przemysłowym standardowo 
używa się także protokołu PROFIBUS 
lub PROFINET w celu komunikowania 
się z centralnymi systemami sterującymi 
i automatyzacyjnymi. Te protokoły są 
obsługiwane przez produkty SOCOMEC, 
dlatego mogą być zsynchronizowane 
z programami monitorującymi.

Scentralizowane rozwiązanie nadzoru

Centralny nadzór UPS REMOTE VIEW
Oprócz wymienionych protokołów, kolejnym 
rozwiązaniem do monitorowania firmy 
SOCOMEC jest REMOTE VIEW — centralny 
program monitorujący do systemów UPS 
działający przez sieć Ethernet, który jest 
prostszy i tańszy niż złożone platformy NMS.
REMOTE VIEW jest aplikacją umożliwiającą 
jednoczesne monitorowanie maksymalnie 
1024 urządzeń z zainstalowaną kartą lub 
urządzeniem NET VISION przez sieć Ethernet. 
Użytkownik otrzymuje możliwość monitoringu 
w formie drzewa (hierarchiczna struktura 
o maksymalnie 8 poziomach) lub listy. 
Jeśli w monitorowanym zasilaczu UPS wystąpi 
sytuacja alarmowa, ikona oznaczająca zasilacz 
UPS zmieni kolor stosownie do poziomu 
zagrożenia i zostaną wysłane e-maile na adresy 
poczty elektronicznej ustawione podczas 
konfiguracji programu w oknie dialogowym. 

Jeżeli program działa w tle, zostanie 
wyświetlone wyskakujące okienko. 
Napięcie wejściowe i wyjściowe, pojemność 
baterii oraz stopień obciążenia są stale 
monitorowane za pomocą programu 
REMOTE VIEW. Służby nadzoru i technicy 
mogą monitorować wszystkie zasilacze UPS 
z poziomu tego samego okna programowego.
REMOTE VIEW działa w systemach 
Windows® 2000/2003/2008 (R2)/XP/
VISTA/7 z uprawnieniami administratora. 
Oprogramowanie REMOTE VIEW można 
pobrać bezpłatnie ze strony internetowej firmy 
SOCOMEC.
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Oprogramowanie
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Karta ADC ze stykami bezpotencjałowymi 
umożliwia sterowanie maks. trzema cyfrowymi 
wejściami i czterema wyjściami w celu 
przetwarzania informacji:
•  3 izolowanie wejścia (styki zewnętrzne) do:

- wyłączników awaryjnych (EPO),
- pracy z agregatem prądotwórczym,
- podawania stanu zabezpieczenia baterii.

•  4 wyjścia z zestykiem przełączalnym:
- alarm ogólny,
- praca z baterii,
- praca z włączonym by-passem,
-  sygnalizacja konieczności przeprowadzenia 

prac konserwacyjnych.

Karta jest w pełni programowalna. Liczba 
zamontowanych kart ADC zależy od typu 
zasilacza UPS.

Karta ze stykami bezpotencjałowymi

Interfejs MODBUS TCP

Interfejs jest podłączony bezpośrednio do 
sieci za pomocą złącza RJ45 (10/100 Mb 
Ethernet).
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Niektóre zasilacze UPS mają wbudowany 
protokół RS232 i/lub RS485 z protokołem 
JBUS/MODBUS.
Jeżeli zasilacz UPS wymaga izolowanego 
portu RS485, można użyć dodatkowej karty 
interfejsu.

•  Złącze szeregowe umożliwia komunikację 
z systemami zarządzania (BMS) za pomocą 
protokołów JBUS/MODBUS lub PROFIBUS/
PROFINET (na żądanie).

•  Umożliwia ono zdalny dostęp do wszystkich 
informacji dotyczących zasilacza UPS:
-  stanu pracy, pomiarów (V, A, kVA, t°…), 

alarmów i sterowania.

Złącze szeregowe
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Interfejs BACnet/IP

Interfejs jest połączony bezpośrednio z siecią 
za pomocą złącza RJ45 (łącze Ethernet 
10/100 Mb).
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Komunikacja i łączność 
Oprogramowanie
Rozwiązania w zakresie zarządzania

Wirtualizacja serwera, która umożliwia 
wykorzystanie zalet konsolidacji infrastruktury 
IT, jest coraz bardziej rozpowszechniona. 
W efekcie prawidłowe zarządzanie wirtualnych 
maszyn na wypadek usterki układu zasilania 
jest coraz częściej stawianym wymogiem. 
VIRTUAL JNC to rozwiązanie firmy 
SOCOMEC stworzone z myślą o systemach 
wirtualnych. W pełni obsługuje wyłączanie 
maszyny wirtualnej przez oddziaływanie 
na fizyczny serwer w celu prawidłowego 
zamknięcia wszystkich wirtualnych maszyn 
działających na tym serwerze.

W systemach ze środowiskiem wirtualnym 
możliwe jest zarządzanie kolejnością zamykania 
maszyn wirtualnych (zdefiniowanie typu 
zamykania jako sekwencyjne lub naprzemienne) 
i systemów z więcej niż jednym hostem (także 
w konfiguracji klastrowej) w łatwy i skuteczny 
sposób. Rozwiązanie VIRTUAL JNC jest zgodne 
ze wszystkimi systemami UPS firmy SOCOMEC, 
które obsługują zarządzanie zamykaniem przez 
sieć LAN. Rozwiązanie VIRTUAL JNC jest 
kompatybilne z oprogramowaniem VMware 
vCenterTM/vSphere, MicrosoftTM HYPER-V i Citrix 
XenServer.
Rozwiązanie VIRTUAL-JNC musi być instalowane 
w maszynie wirtualnej Windows®. Oprogramowanie 
VIRTUAL-JNC można pobrać bezpłatnie ze strony 
internetowej firmy SOCOMEC.
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VIRTUAL JNC

Network

Rozwiązania systemów wirtualnych

Kontrolowane wyłączanie serwera sieciowego 
jest realizowane przez „aplet zamykania”, 
który — po zainstalowaniu na zdalnym 
serwerze — umożliwia jego wyłączanie. JNC 
(aplet zamykania JAVA & .NET) jest małą 
aplikacją instalowaną na komputerach, które 
mają zostać wyłączone.

Pokazuje stan zasilacza UPS i wykonuje 
polecenie zamknięcia przesłane przez interfejs 
Ethernet zasilacza, taki jak NET VISION. 
Został opracowany przez firmę SOCOMEC 
w środowisku JAVA i .NET. 

Agent oprogramowania JNC (klient JAVA 
i .NET) jest kompatybilny z najnowszymi 
wersjami systemu operacyjnego Windows®, 
najpopularniejszymi dystrybucjami systemu 
Linux i z systemem operacyjnym Mac OS X®. 
Oprogramowanie JNC można pobrać bezpłatnie 
ze strony internetowej firmy SOCOMEC.

Rozwiązania sieciowe (wyłączanie przez sieć)

W instalacjach, w których wykorzystuje 
się różne systemy UPS, administrator sieci 
(lub administrator systemu) może wymagać 
równoczesnego podglądu wszystkich 
systemów UPS z poziomu jednej konsoli. 
Z reguły urządzenia są monitorowane przez 
programy BMS (Building Management 
Systems), które do komunikacji używają 
protokołu JBUS/MODBUS, lub przez 
programy NMS (Network Management 
Systems), które używają protokołu SNMP 
w celu wymiany danych. 
W środowisku przemysłowym standardowo 
używa się także protokołu PROFIBUS 
lub PROFINET w celu komunikowania 
się z centralnymi systemami sterującymi 
i automatyzacyjnymi. Te protokoły są 
obsługiwane przez produkty SOCOMEC, 
dlatego mogą być zsynchronizowane 
z programami monitorującymi.

Scentralizowane rozwiązanie nadzoru

Centralny nadzór UPS REMOTE VIEW
Oprócz wymienionych protokołów, kolejnym 
rozwiązaniem do monitorowania firmy 
SOCOMEC jest REMOTE VIEW — centralny 
program monitorujący do systemów UPS 
działający przez sieć Ethernet, który jest 
prostszy i tańszy niż złożone platformy NMS.
REMOTE VIEW jest aplikacją umożliwiającą 
jednoczesne monitorowanie maksymalnie 
1024 urządzeń z zainstalowaną kartą lub 
urządzeniem NET VISION przez sieć Ethernet. 
Użytkownik otrzymuje możliwość monitoringu 
w formie drzewa (hierarchiczna struktura 
o maksymalnie 8 poziomach) lub listy. 
Jeśli w monitorowanym zasilaczu UPS wystąpi 
sytuacja alarmowa, ikona oznaczająca zasilacz 
UPS zmieni kolor stosownie do poziomu 
zagrożenia i zostaną wysłane e-maile na adresy 
poczty elektronicznej ustawione podczas 
konfiguracji programu w oknie dialogowym. 

Jeżeli program działa w tle, zostanie 
wyświetlone wyskakujące okienko. 
Napięcie wejściowe i wyjściowe, pojemność 
baterii oraz stopień obciążenia są stale 
monitorowane za pomocą programu 
REMOTE VIEW. Służby nadzoru i technicy 
mogą monitorować wszystkie zasilacze UPS 
z poziomu tego samego okna programowego.
REMOTE VIEW działa w systemach 
Windows® 2000/2003/2008 (R2)/XP/
VISTA/7 z uprawnieniami administratora. 
Oprogramowanie REMOTE VIEW można 
pobrać bezpłatnie ze strony internetowej firmy 
SOCOMEC.
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Karta ADC ze stykami bezpotencjałowymi 
umożliwia sterowanie maks. trzema cyfrowymi 
wejściami i czterema wyjściami w celu 
przetwarzania informacji:
•  3 izolowanie wejścia (styki zewnętrzne) do:

- wyłączników awaryjnych (EPO),
- pracy z agregatem prądotwórczym,
- podawania stanu zabezpieczenia baterii.

•  4 wyjścia z zestykiem przełączalnym:
- alarm ogólny,
- praca z baterii,
- praca z włączonym by-passem,
-  sygnalizacja konieczności przeprowadzenia 

prac konserwacyjnych.

Karta jest w pełni programowalna. Liczba 
zamontowanych kart ADC zależy od typu 
zasilacza UPS.

Karta ze stykami bezpotencjałowymi

Interfejs MODBUS TCP

Interfejs jest podłączony bezpośrednio do 
sieci za pomocą złącza RJ45 (10/100 Mb 
Ethernet).
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Niektóre zasilacze UPS mają wbudowany 
protokół RS232 i/lub RS485 z protokołem 
JBUS/MODBUS.
Jeżeli zasilacz UPS wymaga izolowanego 
portu RS485, można użyć dodatkowej karty 
interfejsu.

•  Złącze szeregowe umożliwia komunikację 
z systemami zarządzania (BMS) za pomocą 
protokołów JBUS/MODBUS lub PROFIBUS/
PROFINET (na żądanie).

•  Umożliwia ono zdalny dostęp do wszystkich 
informacji dotyczących zasilacza UPS:
-  stanu pracy, pomiarów (V, A, kVA, t°…), 

alarmów i sterowania.

Złącze szeregowe
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Interfejs BACnet/IP

Interfejs jest połączony bezpośrednio z siecią 
za pomocą złącza RJ45 (łącze Ethernet 
10/100 Mb).
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Listwy PDU do szaf typu rack
Kompaktowy i niezawodny moduł dystrybucji zasilania
monitorowana, zarządzana jednostka dystrybucji mocy (PDU) 
do montażu szafach typu „rack”

Rozwiązanie dla 

> Szaf typu w centrach danych
> Infrastruktur sieciowych
> Pomieszczeń komputerowych

Coraz ważniejsze jest zagwarantowanie 
możliwości rozbudowy odbiorów i elastyczności 
zasilania w serwerowniach — z tego względu 
firma SOCOMEC oferuje całą gamę urządzeń 
PDU do zastosowań w obudowach typu rack. 
Urządzenia PDU SOCOMEC w konfiguracji 
0 U (jedno- lub trzyfazowej) z technologią 
pomiaru lub monitorowania, oraz urządzenia 
PDU w konfiguracji 1U (nadal jednofazowe, 
ale z pojedynczym lub podwójnym źródłem 
zasilania) z technologią zarządzania pozwalają 
osobom odpowiedzialnym za działy IT znaleźć 
konfigurację najlepiej pasującą do ich wymogów.

Mierzone lub monitorowane 
urządzenie pionowe PDU Zero-U
Wyposażone jedynie w wejście jedno- lub 
trzyfazowe, te zintegrowane w obudowach 
typu „rack” urządzenia PDU gwarantują 
niezawodną dystrybucję zasilania do sprzętu 
o małym i średnim zapotrzebowaniu na 
energię. Urządzenie PDU nie wymaga 
instalacji „przestrzeni U” ze względu na swoje 
pionowe umiejscowienie z tyłu obudowy typu 
„rack”. Ułatwia ono podłączenie do prądu 
wielu urządzeń, oszczędzając czas podczas 
montażu i zapewnia łatwą zmianę konfiguracji 
zasilania. Liczne gniazda wyjścia i ich 
umiejscowienie pozwalają idealnie wpasować 
to urządzenie PDU w rozwiązania sieciowe o 
wysokiej gęstości.
Wykorzystanie dwóch urządzeń PDU w tej 
samej obudowie typu „rack” umożliwia 
stworzenie architektury redundantnej typowej 
w zastosowaniach krytycznych, gdzie 
używane są urządzenia elektroniczne zasilane 
dwutorowo.

Monitorowanie i nadzór
Dwucyfrowy wyświetlacz diodowy pozwala 
na łatwe odczytywanie i monitorowanie 
bieżącego poboru prądu.
Funkcja odwracania wskazań wyświetlacza 
Reverse Display pozwala na zamocowanie 
przewodów zarówno z góry, jak i z dołu – 
w obu położeniach będzie można łatwo 
odczytać wartość liczbową.

Moduł ADD-IN SNMP module (dostępny 
jako opcja) pozwala na zdalne sterowanie 
i monitorowanie systemu zasilania poprzez 
sieć LAN.

Zarządzane urządzenie PDU 1U
Te wyposażone w jedno lub dwa wejścia 
jednofazowe, zintegrowane w obudowach 
typu „rack” urządzenia PDU idealnie 
sprawdzają się w krytycznej dla działalności 
przedsiębiorstwa dystrybucji zasilania do 
sprzętu o małym i średnim zapotrzebowaniu 
na energię. To niezwykle małe urządzenie 
pozwala na instalację w szafie typu „rack”, 
gwarantując jednocześnie natychmiastowy 
podgląd danych na wyświetlaczu 
umieszczonym na przednim panelu. 
Te urządzenia PDU oferują niezwykle 
zaawansowany poziom monitorowania 
i zarządzania — zużycie energii przez serwer 
na każdym gnieździe wyjściowym można 
mierzyć zarówno jako wartości chwilowe, jak 
i zbiorcze (prąd, energia i współczynnik mocy) 
oraz rejestrować w plikach, które można 
przeglądać i pobierać za pośrednictwem 
interfejsu WWW. Pojedyncze gniazda można 
także kontrolować zdalnie (włączenie, 
wyłączenie lub cykliczne zmiany mocy), 
zarówno ręcznie, jak i za pośrednictwem 
interfejsu sieciowego lub konsoli zdalnej, 
a nawet w oparciu o harmonogram.
Te listwy PDU można połączyć w układzie 
łańcuchowym do 5-ciu sztuk, co umożliwia 
kontrolę i monitorowanie wszystkich urządzeń 
PDU za pośrednictwem jednego punktu 
dostępowego i zmienia urządzenia PDU 
w prawdziwy system zarządzania energią. 
Rozbudowane możliwości komunikacyjne 
(przeglądarka internetowa, NMS, Telnet, 
SNMP, HyperTerminal, SMTP, SSL V3, 
SSH V1) oraz wykorzystanie bezpiecznych 
protokołów i zarządzania z wielu kont 
powodują, że jest to idealne urządzenie 
do zarządzania energią w zastosowaniach 
informatycznych.
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Listwy PDU do szaf typu rack
System zarządzania mocą

monitorowana, zarządzana jednostka dystrybucji mocy (PDU)
do montażu szafach typu „rack”

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

Interfejs menedżera PDU VISION, 
WWW/SNMP umożliwiający podłączenie 
do sieci LAN. Urządzenie do zdalnego 
monitorowania można zainstalować we 
wnętrzu modułu PDU
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1.  Wskaźnik stanu zasilania wejściowego 
2.  Wskaźnik stanu zasilania wyjściowego (A÷L)
3. Wskaźnik stanu
4.  Przełącznik DIP trybu łańcuchowego 

(C-link DIP)
5. Przycisk resetowania
6.  Przełącznik DIP trybu działania
7.  Port szeregowy (CONSOLE)
8. Wyjście cyfrowe
9. Wyłącznik

 System dystrybucji energii PDU Zero-U

Parametry techniczne

System dystrybucji energii PDU Zero-U
Kod produktu NRT-OP-PDU1-28 NRT-OP-PDU3-39
Wejście/wyjście 1/1 3/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 200-240 V (1-fazowe) 346-415 V (3-fazowe, Y+N)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Prąd znamionowy 32 A (1-fazowe) 16 A (3-fazowe)
Złącze IEC309-32 A IEC309-16 A

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 200-240 V
Złącza (24) IEC320-C13, (4) IEC320-C19 (36) IEC320-C13, (3) IEC320-C19

KOMUNIKACJA
Interfejsy RS232 — (opcjonalne WWW/SNMP)
Czujnik środowiskowy • •

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0 do 45°C
Wilgotność względna 5%-95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. robocza: do 2000 m

LISTWY PDU DO SZAF TYPU RACK
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 48 x 1250 x 50 mm 48 x 1560 x 50 mm

Waga 5,4 kg 6,0 kg

iPDU
Kod produktu PDU1U-I116-I011 PDU1U-I116-I012
Wejście/wyjście 1/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 200-240 V (1-fazowe)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Prąd znamionowy 16 A (1-fazowe) 2x 16 A (1-fazowe)
Złącze IEC320 C20 2 złącza IEC320 C20

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 200-240 V
Złącza (12) IEC320-C13 (6+6) IEC320-C13

KOMUNIKACJA
Interfejsy RS 232 — WWW/SNMP

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0 do 50°C
Wilgotność względna 10%-80% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. robocza: do 2000 m

LISTWY PDU DO SZAF TYPU RACK
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 436 x 300 x 44 mm (1U)

Waga 2,0 kg

Podłączenia
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 iPDU

Model jednofazowy

Model trzyfazowy

1.  Blok przełączników WŁ/WYŁ nr 1
2.  Blok przełączników WŁ/WYŁ nr 2
3. Blok przełączników WŁ/WYŁ nr 3
4.  Blok złączy wyjścia nr 1
5. Panel czołowy
6.  Blok złączy wyjścia nr 2
7. Blok złączy wyjścia nr 3

Panel przedni modelu z dwoma wejściami

Panel przedni modelu z jednym wejściem
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Listwy PDU do szaf typu rack
Kompaktowy i niezawodny moduł dystrybucji zasilania
monitorowana, zarządzana jednostka dystrybucji mocy (PDU) 
do montażu szafach typu „rack”

Rozwiązanie dla 

> Szaf typu w centrach danych
> Infrastruktur sieciowych
> Pomieszczeń komputerowych

Coraz ważniejsze jest zagwarantowanie 
możliwości rozbudowy odbiorów i elastyczności 
zasilania w serwerowniach — z tego względu 
firma SOCOMEC oferuje całą gamę urządzeń 
PDU do zastosowań w obudowach typu rack. 
Urządzenia PDU SOCOMEC w konfiguracji 
0 U (jedno- lub trzyfazowej) z technologią 
pomiaru lub monitorowania, oraz urządzenia 
PDU w konfiguracji 1U (nadal jednofazowe, 
ale z pojedynczym lub podwójnym źródłem 
zasilania) z technologią zarządzania pozwalają 
osobom odpowiedzialnym za działy IT znaleźć 
konfigurację najlepiej pasującą do ich wymogów.

Mierzone lub monitorowane 
urządzenie pionowe PDU Zero-U
Wyposażone jedynie w wejście jedno- lub 
trzyfazowe, te zintegrowane w obudowach 
typu „rack” urządzenia PDU gwarantują 
niezawodną dystrybucję zasilania do sprzętu 
o małym i średnim zapotrzebowaniu na 
energię. Urządzenie PDU nie wymaga 
instalacji „przestrzeni U” ze względu na swoje 
pionowe umiejscowienie z tyłu obudowy typu 
„rack”. Ułatwia ono podłączenie do prądu 
wielu urządzeń, oszczędzając czas podczas 
montażu i zapewnia łatwą zmianę konfiguracji 
zasilania. Liczne gniazda wyjścia i ich 
umiejscowienie pozwalają idealnie wpasować 
to urządzenie PDU w rozwiązania sieciowe o 
wysokiej gęstości.
Wykorzystanie dwóch urządzeń PDU w tej 
samej obudowie typu „rack” umożliwia 
stworzenie architektury redundantnej typowej 
w zastosowaniach krytycznych, gdzie 
używane są urządzenia elektroniczne zasilane 
dwutorowo.

Monitorowanie i nadzór
Dwucyfrowy wyświetlacz diodowy pozwala 
na łatwe odczytywanie i monitorowanie 
bieżącego poboru prądu.
Funkcja odwracania wskazań wyświetlacza 
Reverse Display pozwala na zamocowanie 
przewodów zarówno z góry, jak i z dołu – 
w obu położeniach będzie można łatwo 
odczytać wartość liczbową.

Moduł ADD-IN SNMP module (dostępny 
jako opcja) pozwala na zdalne sterowanie 
i monitorowanie systemu zasilania poprzez 
sieć LAN.

Zarządzane urządzenie PDU 1U
Te wyposażone w jedno lub dwa wejścia 
jednofazowe, zintegrowane w obudowach 
typu „rack” urządzenia PDU idealnie 
sprawdzają się w krytycznej dla działalności 
przedsiębiorstwa dystrybucji zasilania do 
sprzętu o małym i średnim zapotrzebowaniu 
na energię. To niezwykle małe urządzenie 
pozwala na instalację w szafie typu „rack”, 
gwarantując jednocześnie natychmiastowy 
podgląd danych na wyświetlaczu 
umieszczonym na przednim panelu. 
Te urządzenia PDU oferują niezwykle 
zaawansowany poziom monitorowania 
i zarządzania — zużycie energii przez serwer 
na każdym gnieździe wyjściowym można 
mierzyć zarówno jako wartości chwilowe, jak 
i zbiorcze (prąd, energia i współczynnik mocy) 
oraz rejestrować w plikach, które można 
przeglądać i pobierać za pośrednictwem 
interfejsu WWW. Pojedyncze gniazda można 
także kontrolować zdalnie (włączenie, 
wyłączenie lub cykliczne zmiany mocy), 
zarówno ręcznie, jak i za pośrednictwem 
interfejsu sieciowego lub konsoli zdalnej, 
a nawet w oparciu o harmonogram.
Te listwy PDU można połączyć w układzie 
łańcuchowym do 5-ciu sztuk, co umożliwia 
kontrolę i monitorowanie wszystkich urządzeń 
PDU za pośrednictwem jednego punktu 
dostępowego i zmienia urządzenia PDU 
w prawdziwy system zarządzania energią. 
Rozbudowane możliwości komunikacyjne 
(przeglądarka internetowa, NMS, Telnet, 
SNMP, HyperTerminal, SMTP, SSL V3, 
SSH V1) oraz wykorzystanie bezpiecznych 
protokołów i zarządzania z wielu kont 
powodują, że jest to idealne urządzenie 
do zarządzania energią w zastosowaniach 
informatycznych.
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Listwy PDU do szaf typu rack
System zarządzania mocą

monitorowana, zarządzana jednostka dystrybucji mocy (PDU)
do montażu szafach typu „rack”

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

Interfejs menedżera PDU VISION, 
WWW/SNMP umożliwiający podłączenie 
do sieci LAN. Urządzenie do zdalnego 
monitorowania można zainstalować we 
wnętrzu modułu PDU
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1.  Wskaźnik stanu zasilania wejściowego 
2.  Wskaźnik stanu zasilania wyjściowego (A÷L)
3. Wskaźnik stanu
4.  Przełącznik DIP trybu łańcuchowego 

(C-link DIP)
5. Przycisk resetowania
6.  Przełącznik DIP trybu działania
7.  Port szeregowy (CONSOLE)
8. Wyjście cyfrowe
9. Wyłącznik

 System dystrybucji energii PDU Zero-U

Parametry techniczne

System dystrybucji energii PDU Zero-U
Kod produktu NRT-OP-PDU1-28 NRT-OP-PDU3-39
Wejście/wyjście 1/1 3/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 200-240 V (1-fazowe) 346-415 V (3-fazowe, Y+N)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Prąd znamionowy 32 A (1-fazowe) 16 A (3-fazowe)
Złącze IEC309-32 A IEC309-16 A

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 200-240 V
Złącza (24) IEC320-C13, (4) IEC320-C19 (36) IEC320-C13, (3) IEC320-C19

KOMUNIKACJA
Interfejsy RS232 — (opcjonalne WWW/SNMP)
Czujnik środowiskowy • •

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0 do 45°C
Wilgotność względna 5%-95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. robocza: do 2000 m

LISTWY PDU DO SZAF TYPU RACK
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 48 x 1250 x 50 mm 48 x 1560 x 50 mm

Waga 5,4 kg 6,0 kg

iPDU
Kod produktu PDU1U-I116-I011 PDU1U-I116-I012
Wejście/wyjście 1/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 200-240 V (1-fazowe)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Prąd znamionowy 16 A (1-fazowe) 2x 16 A (1-fazowe)
Złącze IEC320 C20 2 złącza IEC320 C20

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 200-240 V
Złącza (12) IEC320-C13 (6+6) IEC320-C13

KOMUNIKACJA
Interfejsy RS 232 — WWW/SNMP

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0 do 50°C
Wilgotność względna 10%-80% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. robocza: do 2000 m

LISTWY PDU DO SZAF TYPU RACK
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 436 x 300 x 44 mm (1U)

Waga 2,0 kg

Podłączenia
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 iPDU

Model jednofazowy

Model trzyfazowy

1.  Blok przełączników WŁ/WYŁ nr 1
2.  Blok przełączników WŁ/WYŁ nr 2
3. Blok przełączników WŁ/WYŁ nr 3
4.  Blok złączy wyjścia nr 1
5. Panel czołowy
6.  Blok złączy wyjścia nr 2
7. Blok złączy wyjścia nr 3

Panel przedni modelu z dwoma wejściami

Panel przedni modelu z jednym wejściem
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Pomiary zużycia energii, uzyskiwanie najkorzystniejszych taryf,  
weryfikacja rachunków za energię itp. 
Te elementy liczą się najbardziej z punktu widzenia wydajności energetycznej instalacji!  
Dysponujemy narzędziami, które pomogą obniżyć wydatki.

Rozwiązania w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej

�Elastyczność
 • Współdzielone funkcje.
 •  Instalacja komponentów blisko odbiorów.
 • Kompaktowa konstrukcja.
 • Szeroki wybór czujników prądu.
�Wieloobwodowość
 •  Możliwość monitorowania wielu obwodów 
przy pomocy jednego modułu pomiaru 
prądu ze względu na pełną niezależność 
każdego wejścia prądowego.

�Dokładność
 •  Klasa 0,5 zgodnie z normą IEC 61557‑12 dla 
całego układu pomiarowego w zakresie od 
2% do 120% wartości prądu znamionowego 
(Przetworniki prądowe TE/TF).

 Plug & Play
 •  Czujniki prądowe podłączane złączami 
RJ‑12, moduły systemu łączone złączami 
RJ‑45 (szybkie, niezawodne i inteligentne 
połączenia).

 • Automatyczna konfiguracja parametrów.
Ekonomincza
 •  Do 30% oszczędności w porównaniu 
z istniejącymi technologiami pomiarowymi.

 •  Instalacja wymaga zaledwie 25% czasu 
w porównaniu z istniejącymi technologiami.

DIRIS Digiware

Wieloobwodowy pomiar parametrów sieci
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Wyłącznie z Socomec, 
system opatentowany

Możliwość podłączenia różnych 
typów czujników prądowych:
>  Czujniki prądu TE 

z zamkniętym rdzeniem
-  Odpowiednie do nowych instalacji
-  Przy montażu „obok siebie” lub 
„na zakładkę” rozstaw osi okien 
dopasowany do typowych 
wyłączników kompaktowych

- Od 5 do 2000 a
>  Czujniki prądu TR z dzielonym 

rdzeniem
-  Odpowiednie do istniejących 
instalacji

- Od 25 do 600 a
>  Elastyczne czujniki prądu TF 

(cewka Rogowskiego)
-  Odpowiednie do istniejących 
instalacji o ograniczonej 
przestrzeni montażowej

-  Lub do pomiaru dużych prądów
- Od 150 do 6000 a

Wspólne czujniki prądowe do 
DIRIS Digiware i DIRIS B-30
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TE TR TF

1�wyświetlacz
1�moduł�
pomiaru 
napięcia

Wiele�modułów�
pomiaru�prądu

Czujnki 
prądowe

� Zbuduj�własny�system�pomiarowy:

+ + +

>  Norma iEC 61557‑12 
jest wspólnym 
mianownikiem 
dla wszystkich 
urządzeń PMd (do 
monitorowania parametrów 
sieci) przeznaczonych do 
pomiarów i monitorowania 
parametrów elektrycznych 
w elektroenergetycznych 
sieciach rozdzielczych.

>  Zgodność z tym standardem 
zapewnia wysoką jakość 
urządzeń pomiarowych.

Zgodność z IEC 61557-12

Rozwiązania w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej

System monitorowania wielu odpływów dla centrów przetwarzania danych
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DIRIS BCMS 720
 • Kompatybilny ze wszystkimi typami rozdzielnic
 • Bezpieczne i wytrzymała konstrukcja
 •  Kompaktowy system monitorowania obwodów rozdziału energii:  
do 72 odpływów i 10 wejść

 • Uniwersalne pomiary i alarmy
 • Zestawy przekładników prądowych, w tym również  
z dzielonym rdzeniem

 • Komunikacja w MODBUS lub SNMP

Przełączniki zdalnie obsługiwane i automatyczne

ATyS i ATyS M
 • Od 40 do 6300 A
 • Przełączanie między dwoma źródłami zasilania przy obciążeniu
 • Trzy tryby pracy: Auto, ręczny, zamknięty
 • Blokada mechaniczna
 • Zintegrowana konfiguracja automatyczna
 • Ciągła informacja o dostępności produktu
 • W ofercie również: Zamknięte rozwiązania do przełączania 
automatycznego ATS Bypass
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P
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Modułowy format ATYS M
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Pomiary zużycia energii, uzyskiwanie najkorzystniejszych taryf,  
weryfikacja rachunków za energię itp. 
Te elementy liczą się najbardziej z punktu widzenia wydajności energetycznej instalacji!  
Dysponujemy narzędziami, które pomogą obniżyć wydatki.

Rozwiązania w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej

�Elastyczność
 • Współdzielone funkcje.
 •  Instalacja komponentów blisko odbiorów.
 • Kompaktowa konstrukcja.
 • Szeroki wybór czujników prądu.
�Wieloobwodowość
 •  Możliwość monitorowania wielu obwodów 
przy pomocy jednego modułu pomiaru 
prądu ze względu na pełną niezależność 
każdego wejścia prądowego.

�Dokładność
 •  Klasa 0,5 zgodnie z normą IEC 61557‑12 dla 
całego układu pomiarowego w zakresie od 
2% do 120% wartości prądu znamionowego 
(Przetworniki prądowe TE/TF).

 Plug & Play
 •  Czujniki prądowe podłączane złączami 
RJ‑12, moduły systemu łączone złączami 
RJ‑45 (szybkie, niezawodne i inteligentne 
połączenia).

 • Automatyczna konfiguracja parametrów.
Ekonomincza
 •  Do 30% oszczędności w porównaniu 
z istniejącymi technologiami pomiarowymi.

 •  Instalacja wymaga zaledwie 25% czasu 
w porównaniu z istniejącymi technologiami.

DIRIS Digiware

Wieloobwodowy pomiar parametrów sieci
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Wyłącznie z Socomec, 
system opatentowany

Możliwość podłączenia różnych 
typów czujników prądowych:
>  Czujniki prądu TE 

z zamkniętym rdzeniem
-  Odpowiednie do nowych instalacji
-  Przy montażu „obok siebie” lub 
„na zakładkę” rozstaw osi okien 
dopasowany do typowych 
wyłączników kompaktowych

- Od 5 do 2000 a
>  Czujniki prądu TR z dzielonym 

rdzeniem
-  Odpowiednie do istniejących 
instalacji

- Od 25 do 600 a
>  Elastyczne czujniki prądu TF 

(cewka Rogowskiego)
-  Odpowiednie do istniejących 
instalacji o ograniczonej 
przestrzeni montażowej

-  Lub do pomiaru dużych prądów
- Od 150 do 6000 a

Wspólne czujniki prądowe do 
DIRIS Digiware i DIRIS B-30
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TE TR TF

1�wyświetlacz
1�moduł�
pomiaru 
napięcia

Wiele�modułów�
pomiaru�prądu

Czujnki 
prądowe

� Zbuduj�własny�system�pomiarowy:

+ + +

>  Norma iEC 61557‑12 
jest wspólnym 
mianownikiem 
dla wszystkich 
urządzeń PMd (do 
monitorowania parametrów 
sieci) przeznaczonych do 
pomiarów i monitorowania 
parametrów elektrycznych 
w elektroenergetycznych 
sieciach rozdzielczych.

>  Zgodność z tym standardem 
zapewnia wysoką jakość 
urządzeń pomiarowych.

Zgodność z IEC 61557-12

Rozwiązania w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej

System monitorowania wielu odpływów dla centrów przetwarzania danych
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DIRIS BCMS 720
 • Kompatybilny ze wszystkimi typami rozdzielnic
 • Bezpieczne i wytrzymała konstrukcja
 •  Kompaktowy system monitorowania obwodów rozdziału energii:  
do 72 odpływów i 10 wejść

 • Uniwersalne pomiary i alarmy
 • Zestawy przekładników prądowych, w tym również  
z dzielonym rdzeniem

 • Komunikacja w MODBUS lub SNMP

Przełączniki zdalnie obsługiwane i automatyczne

ATyS i ATyS M
 • Od 40 do 6300 A
 • Przełączanie między dwoma źródłami zasilania przy obciążeniu
 • Trzy tryby pracy: Auto, ręczny, zamknięty
 • Blokada mechaniczna
 • Zintegrowana konfiguracja automatyczna
 • Ciągła informacja o dostępności produktu
 • W ofercie również: Zamknięte rozwiązania do przełączania 
automatycznego ATS Bypass
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s
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P
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Modułowy format ATYS M
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y

s
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Rozwiązywania dla 
specyficznych rynków

Dostarczanie rozwiązań dla konkretnych środowisk

•  Infrastruktura: dostosowujemy nasze produkty do konkretnych środowisk 
(konwersja mocy, łączenie funkcji, itd.)

•  Przemysł: uwzględniając ekstremalne warunki, tworzymy konkretne rozwiązania, 
spełniając wymogi wydajności technicznej (stopień ochrony IP, adaptacja napięcia, 
długi czas podtrzymania, itd.)

•  Niestandardowe: projektujemy ekskluzywne rozwiązania pod zapotrzebowanie klientów, 
standardy lub ograniczenia instalacyjne

Nasze doświadczenie gwarantuje właściwe rozwiązanie

•  Zrozumienie potrzeb klientów pomaga nam zapewnić dostępność energii wysokiej 
jakości, zarówno w nowej instalacji, jak i podczas modernizacji.

•  Zdolność dostosowania instalacji zgodnie ze specyficznymi wymogami.
•  Dostosowany poziom ochrony i rozwiązania architektury.

Konsultacja projektowa

•   Projekt i wdrożenie niezawodnej, wydajnej i bezpiecznej instalacji.
• Ocena wydajności energetycznej i audyty jakości energii.
• Analiza w podczerwieni.

Testowanie, uruchomienie i szkolenia

•  Testy fabryczne lub sprawdzanie sprzętu na obiekcie.
•  Certyfikacja instalacji i uruchomienia.
•  Pełna oferta szkoleń z zakresu produktów.

Rozwiązanie do zastosowań morskich

NETYS RT-M  ..................................................................................................................................................................... str.

Rozwiązanie do podstacji elektrycznych

ITYS ES  ................................................................................................................................................................................ str.

Rozwiązanie do środowisk narażonych na trzęsienia ziemi

DELPHYS GP-S  ............................................................................................................................................................... str.

Dopasowane rozwiązania

Rozwiązania kontenerowe  ........................................................................................................................................

Systemy UPS dla linii kolejowych  .........................................................................................................................

Systemy UPS do zabezpieczania sprzętu medycznego  .........................................................................

str.
str.
str.
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Duża dostępność 
w zastosowaniach morskich
Branża morska wymaga niezawodnego 
sprzętu, będącego w stanie zasilać odbiorniki 
pracujące w wymagających środowiskach.
W tym kontekście awarie sieci zasilającej 
powodują bardzo poważne problemy 
ze sprzętem o znaczeniu krytycznym 
dla systemu nawigacji, komunikacji czy 
sterowania silnikami, co prowadzi do wzrostu 
kosztów. Zgodnie z polityką firmy, polegającą 
na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań 
zapewniających dostępność, zwiększających 
wydajność energetyczną i redukującą koszty, 
SOCOMEC UPS wprowadziła NETYS RT-M, 
wysokowydajny UPS z certyfikatem DNV 2.4.

DNV — Det Norske Veritas
DNV to norweskie towarzystwo klasyfikacyjne, 
którego celem jest ochrona życia, własności 
i środowiska morskiego i instalacji morskich. 
DNV realizuje klasyfikację, certyfikację i inne 
usługi weryfikacyjne i konsultacyjne związane 
ze statkami, instalacjami i przemysłami 
morskimi na całym świecie oraz prowadzi 
badania związane z tą działalnością.

Łatwy w obsłudze
 •   Łatwa konfiguracja pracy konwertera 
częstotliwości (50 Hz, 60 Hz).

 •   Nie jest wymagana konfiguracja przy 
pierwszym uruchomieniu.

 •   Szeroki zakres protokołów komunikacyjnych 
(w tym TCP/IP i SNMP) umożliwia integrację 
do sieci LAN lub systemów zarządzania 
budynkiem (BMS).

Dostosowany do wymagań 
użytkownika
 •   Technologia podwójnej konwersji on-line i 
sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego 
pozwalają na całkowitą filtrację zakłóceń 
pochodzących z sieci zasilania lub 
wprowadzanych do sieci i zapewniają 
maksymalny poziom bezpieczeństwa 
odbiornika.

 •   Opcjonalne dodatkowe moduły bateryjne 
(EBM) pozwalają na spełnienie każdych 
wymogów w zakresie czasu podtrzymania, 
także po instalacji systemu.

 •   Wyraźny i przejrzysty wyświetlacz 
LCD; sygnały akustyczne (brzęczki) 
bezzwłocznie informujące o stanie 
zasilacza UPS, zrozumiałe nawet dla osób 
nieposiadających specjalistycznej wiedzy.

NETYS RT-M
Rozwiązanie do zastosowań morskich
od 1100 do 3300 VA

Rozwiązanie dla 

> Systemów sterowniczych
> Mostków
> Systemów radarowych
> Układów sterowania
>  Systemów nadzoru za 

pomocą kamer wideo
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Certyfikaty

RoHS
COMPLIANT

NETYS RT-M 
Jednofazowe zasilacze UPS

od 1100 do 3300 VA 

NETYS RT-M
Rozwiązanie do zastosowań morskich
od 1100 do 3300 VA

Parametry techniczne

NETYS RT-M
Moc pozorna Sn 1100 VA 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Moc czynna Pn 900 W 1350 W 1800 W 2700 W
Architektura podwójna konwersja online VFI z wejściowym PFC i by-passem automatycznym

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V (1-fazowe)
Tolerancja napięcia 175÷280 V; do 120 V przy 70% obciążenia
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 10% (wybierana automatycznie)
Współczynnik mocy/THDI > 0,99 / < 5%

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V (1-fazowe)
Tolerancja napięcia z możliwością ustawienia 200/208/220/240 V
Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (± 0,05 Hz w trybie baterii)

Współczynnik mocy 0,9
przy 1000 VA

0,9
przy 1500 VA

0,9
przy 2000 VA

0,9
przy 3000 VA

Sprawność Do 90% 
w trybie online Do 93% w trybie online

Przeciążalność do 105% w trybie ciągłym; 125% przez 3 minuty; 150% przez 30 sekund

Podłączenia 6 złączy IEC 320-C13 
(10 A) 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A)

BATERIA
Standardowa autonomia(1) 8 minut 12 minut 8 minut 10 minut
Napięcie 24 V DC 48 V DC 72 V DC
Czas ładowania < 6 h do 90% pojemności

KOMUNIKACJA
Interfejsy Protokół RS232 (port DB9) MODBUS, protokół USB HID
Ethernet WEB/SNMP (złącze Ethernet RJ45) — opcja
Złącza COMM 1 dostępne standardowo
Karta ze stykami 
bezpotencjałowymi opcja

Wejście EPO Port RJ11
Ochrona przeciwprzepięciowa 
modemu/linii ADSL Dostępna standardowo

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy od 0°C do +40°C (w celu zapewnienia optymalnego okresu eksploatacji baterii: od 15°C do 25°C)
Klasa temperatury A, zgodnie z DNV 2.4

Wilgotność względna 5-95%, bez kondensacji
Maksymalna wysokość 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu (ISO 3746) < 45 dBA < 50 dBA

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 89 x 333 x 440 mm 89 x 430 x 440 mm 89 x 608 x 440 mm
Wymiary w szafie RACK (U) 2U
Waga 13 kg 18 kg 19 kg 30 kg
Stopień ochrony IP20

EBM — ZEWNĘTRZNY MODUŁ BATERII
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 89 x 333 x 440 mm 89 x 430 x 440 mm 89 x 608 x 440 mm
Wymiary w szafie RACK (U) 2U
Waga 16 kg 29 kg 43 kg

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1 (certyfikat TÜV-GS), AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, DNV 2.4, AS 62040.2
Certyfikaty CE, TÜV-GS, RCM (E2376), homologacja DNV

(1) 1% przy 75% mocy nominalnej (pf 0,7)

Standardowe wyposażenie 
elektryczne
 •  Zintegrowane zabezpieczenie przed prądem 
zwrotnym.

 •  Zabezpieczenie przed wpływem czynników 
atmosferycznych (NTP) dla linii telefonicznych/
modemów ADSL.

 •  Złącze RJ11 do wyłącznika awaryjnego (EPO).
 •  Złącze do modułów baterii wydłużających 
czas pracy.

Opcjonalne wyposażenie 
elektryczne
 •  Dodatkowe moduły baterii wydłużające czas 
pracy.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne
 •  LOCAL VIEW: idealne rozwiązanie do 
monitorowania i wyłączania stacji roboczych, 
działające w systemach operacyjnych 
Windows®, Linux i Mac OS X®.

 •  HID: Wbudowana usługa zarządzania 
zasilaczem UPS oparta na systemach 
Windows® i Mac OS X® — interfejs USB.

 •  MODBUS RTU.

Opcjonalna komunikacja
 •  RT-VISION: profesjonalny interfejs WWW/
SNMP do monitorowania zasilaczy UPS 
i zarządzania wyłączaniem wielu systemów 
operacyjnych.

Panel sterowania

1. Obciążenie obecne
2. Wył. alarmu akustycznego
3. Poziom obciążenia (5 poziomów)
4. Stan baterii 
5. Stan obciążenia
6. Przeciążenie
7. Wartość na wejściu
8.  Tryb normalny/praca z użyciem baterii 

(miganie kontrolki)
9. Programowanie
10. Wyjścia programowalne
11. Wyłącznik
12.  Przycisk WŁ./Test i przycisk kasowania 

alarmu dźwiękowego
13. Awaria baterii/wymiana baterii
14. Alarm ogólny
15.  Przycisk nawigacyjny
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Duża dostępność 
w zastosowaniach morskich
Branża morska wymaga niezawodnego 
sprzętu, będącego w stanie zasilać odbiorniki 
pracujące w wymagających środowiskach.
W tym kontekście awarie sieci zasilającej 
powodują bardzo poważne problemy 
ze sprzętem o znaczeniu krytycznym 
dla systemu nawigacji, komunikacji czy 
sterowania silnikami, co prowadzi do wzrostu 
kosztów. Zgodnie z polityką firmy, polegającą 
na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań 
zapewniających dostępność, zwiększających 
wydajność energetyczną i redukującą koszty, 
SOCOMEC UPS wprowadziła NETYS RT-M, 
wysokowydajny UPS z certyfikatem DNV 2.4.

DNV — Det Norske Veritas
DNV to norweskie towarzystwo klasyfikacyjne, 
którego celem jest ochrona życia, własności 
i środowiska morskiego i instalacji morskich. 
DNV realizuje klasyfikację, certyfikację i inne 
usługi weryfikacyjne i konsultacyjne związane 
ze statkami, instalacjami i przemysłami 
morskimi na całym świecie oraz prowadzi 
badania związane z tą działalnością.

Łatwy w obsłudze
 •   Łatwa konfiguracja pracy konwertera 
częstotliwości (50 Hz, 60 Hz).

 •   Nie jest wymagana konfiguracja przy 
pierwszym uruchomieniu.

 •   Szeroki zakres protokołów komunikacyjnych 
(w tym TCP/IP i SNMP) umożliwia integrację 
do sieci LAN lub systemów zarządzania 
budynkiem (BMS).

Dostosowany do wymagań 
użytkownika
 •   Technologia podwójnej konwersji on-line i 
sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego 
pozwalają na całkowitą filtrację zakłóceń 
pochodzących z sieci zasilania lub 
wprowadzanych do sieci i zapewniają 
maksymalny poziom bezpieczeństwa 
odbiornika.

 •   Opcjonalne dodatkowe moduły bateryjne 
(EBM) pozwalają na spełnienie każdych 
wymogów w zakresie czasu podtrzymania, 
także po instalacji systemu.

 •   Wyraźny i przejrzysty wyświetlacz 
LCD; sygnały akustyczne (brzęczki) 
bezzwłocznie informujące o stanie 
zasilacza UPS, zrozumiałe nawet dla osób 
nieposiadających specjalistycznej wiedzy.

NETYS RT-M
Rozwiązanie do zastosowań morskich
od 1100 do 3300 VA

Rozwiązanie dla 

> Systemów sterowniczych
> Mostków
> Systemów radarowych
> Układów sterowania
>  Systemów nadzoru za 
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NETYS RT-M 
Jednofazowe zasilacze UPS

od 1100 do 3300 VA 

NETYS RT-M
Rozwiązanie do zastosowań morskich
od 1100 do 3300 VA

Parametry techniczne

NETYS RT-M
Moc pozorna Sn 1100 VA 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Moc czynna Pn 900 W 1350 W 1800 W 2700 W
Architektura podwójna konwersja online VFI z wejściowym PFC i by-passem automatycznym

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V (1-fazowe)
Tolerancja napięcia 175÷280 V; do 120 V przy 70% obciążenia
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 10% (wybierana automatycznie)
Współczynnik mocy/THDI > 0,99 / < 5%

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V (1-fazowe)
Tolerancja napięcia z możliwością ustawienia 200/208/220/240 V
Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (± 0,05 Hz w trybie baterii)

Współczynnik mocy 0,9
przy 1000 VA

0,9
przy 1500 VA

0,9
przy 2000 VA

0,9
przy 3000 VA

Sprawność Do 90% 
w trybie online Do 93% w trybie online

Przeciążalność do 105% w trybie ciągłym; 125% przez 3 minuty; 150% przez 30 sekund

Podłączenia 6 złączy IEC 320-C13 
(10 A) 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A)

BATERIA
Standardowa autonomia(1) 8 minut 12 minut 8 minut 10 minut
Napięcie 24 V DC 48 V DC 72 V DC
Czas ładowania < 6 h do 90% pojemności

KOMUNIKACJA
Interfejsy Protokół RS232 (port DB9) MODBUS, protokół USB HID
Ethernet WEB/SNMP (złącze Ethernet RJ45) — opcja
Złącza COMM 1 dostępne standardowo
Karta ze stykami 
bezpotencjałowymi opcja

Wejście EPO Port RJ11
Ochrona przeciwprzepięciowa 
modemu/linii ADSL Dostępna standardowo

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy od 0°C do +40°C (w celu zapewnienia optymalnego okresu eksploatacji baterii: od 15°C do 25°C)
Klasa temperatury A, zgodnie z DNV 2.4

Wilgotność względna 5-95%, bez kondensacji
Maksymalna wysokość 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu (ISO 3746) < 45 dBA < 50 dBA

OBUDOWA UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 89 x 333 x 440 mm 89 x 430 x 440 mm 89 x 608 x 440 mm
Wymiary w szafie RACK (U) 2U
Waga 13 kg 18 kg 19 kg 30 kg
Stopień ochrony IP20

EBM — ZEWNĘTRZNY MODUŁ BATERII
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 89 x 333 x 440 mm 89 x 430 x 440 mm 89 x 608 x 440 mm
Wymiary w szafie RACK (U) 2U
Waga 16 kg 29 kg 43 kg

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1 (certyfikat TÜV-GS), AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, DNV 2.4, AS 62040.2
Certyfikaty CE, TÜV-GS, RCM (E2376), homologacja DNV

(1) 1% przy 75% mocy nominalnej (pf 0,7)

Standardowe wyposażenie 
elektryczne
 •  Zintegrowane zabezpieczenie przed prądem 
zwrotnym.

 •  Zabezpieczenie przed wpływem czynników 
atmosferycznych (NTP) dla linii telefonicznych/
modemów ADSL.

 •  Złącze RJ11 do wyłącznika awaryjnego (EPO).
 •  Złącze do modułów baterii wydłużających 
czas pracy.

Opcjonalne wyposażenie 
elektryczne
 •  Dodatkowe moduły baterii wydłużające czas 
pracy.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne
 •  LOCAL VIEW: idealne rozwiązanie do 
monitorowania i wyłączania stacji roboczych, 
działające w systemach operacyjnych 
Windows®, Linux i Mac OS X®.

 •  HID: Wbudowana usługa zarządzania 
zasilaczem UPS oparta na systemach 
Windows® i Mac OS X® — interfejs USB.

 •  MODBUS RTU.

Opcjonalna komunikacja
 •  RT-VISION: profesjonalny interfejs WWW/
SNMP do monitorowania zasilaczy UPS 
i zarządzania wyłączaniem wielu systemów 
operacyjnych.

Panel sterowania

1. Obciążenie obecne
2. Wył. alarmu akustycznego
3. Poziom obciążenia (5 poziomów)
4. Stan baterii 
5. Stan obciążenia
6. Przeciążenie
7. Wartość na wejściu
8.  Tryb normalny/praca z użyciem baterii 

(miganie kontrolki)
9. Programowanie
10. Wyjścia programowalne
11. Wyłącznik
12.  Przycisk WŁ./Test i przycisk kasowania 

alarmu dźwiękowego
13. Awaria baterii/wymiana baterii
14. Alarm ogólny
15.  Przycisk nawigacyjny
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Wysoki poziom bezpieczeństwa 
i dostępności energii
 • �ITYS�z serii�ES�to�kompaktowy�system�
UPS�dostępny�w modelach�1000,�2000�
i 3000 VA�z technologią�podwójnej�konwersji�
online�(VFI)�z absorpcją�sinusoidalną.

 • �Zasilacz�ITYS�ES�gwarantuje�ciągłą�
regulację�napięcia�i częstotliwości�na�
wyjściu.�spełnia�wymogi�wszystkich�aplikacji�
informatycznych�i przemysłowych�oraz�
innych�środowisk�pracy,�także�w połączeniu�
z generatorem�prądotwórczym.

 • �Szeroki�zakres�tolerancji�napięcia�
wejściowego�ogranicza�liczbę�przełączeń�do�
trybu�pracy�na�baterii,�wydłużając�jej�czas�
eksploatacji.

 • �W�razie�przeciążenia�lub�awarii�zasilacza�
włącza�się�by-pass�automatyczny,�
zapewniając�ciągłość�zasilania�odbiorów.

Łatwa instalacja i proste 
użytkowanie
 • �Zasilacz�UPS�jest�dostarczany�w stanie�
gotowości�do�pracy�z podłączonymi�
i w pełni�naładowanymi�bateriami�
wewnętrznymi.

 • �ITYS�ES�z opcjonalnym�by-passem�ręcznym�
jest�łatwy�w instalacji�bez�specjalnego�
przygotowywania�urządzeń,�posiada�on�
wbudowane�zabezpieczenie�termiczne.

 • �Intuicyjny�panel�monitorująco-kontrolny�
LCD�i sygnały�akustyczne�ułatwiają�obsługę�
urządzenia.�Grafika�pokazująca�ścieżkę�
dystrybucji�zasilania�wskazuje,�czy�system�
działa�prawidłowo.

 • �Wydajność�baterii�można�przetestować�za�
pomocą�panelu�sterowania�lub�przy�użyciu�
odpowiedniego�oprogramowania.

Uniwersalność i skuteczność 
działania
 • �Różnorodność�tych�modeli�sprawia,�że�są�
one�odpowiednie�do�ochrony�krytycznych�
urządzeń�w przemyśle.

 • �Standardowe�wyposażenie�i akcesoria�
komunikacyjne�zostały�zaprojektowane�
specjalnie�z myślą�o typowych�
potrzebach�instalacji�lub�zastosowaniu�
w szafkach�transformatorowych�(tzn.�płyty�
przystosowane�do�warunków�tropikalnych).

 • �W sytuacjach,�w których�wymagane�są�
automatyczne�procedury�zarządzania�
zasilaniem,�można�użyć�oprogramowania�
komunikacyjnego�w celu�zaprogramowania�
planowanych�godzin�uruchamiania�
i wyłączania.

 • �Ponowne�uruchamianie�UPS�z baterii�na�
zasilanie�przed�wyłączeniem�głównego�
odłącznika.

ITYS ES
Rozwiązanie do podstacji elektrycznych 
od�1000�do�3000�VA�—�podstacja�elektryczna

Rozwiązanie dla

> Urządzeń sterujących
> Linii elektrycznych
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Technologia

>  Technologia podwójnej 
konwersji online VFI

Certyfikaty

RoHS
COMPLIANT

Informacje techniczne

NORmA�CEI�016�dotycząca�
dodatkowego�wyposażenia�szaf�
wymaga�bezprzerwowego�zasilania�
obwodów�sterujących�dla�Ochrony�
ogólnej�i Przełącznika�średniego�
napięcia.
Obwody�sterujące�Ochrony�ogólnej,�
Przełącznika�średniego�napięcia�
i cewki�muszą�być�zasilane�przez�
to�samo�napięcie�pomocnicze�przy�
nieobecności�zasilania.�Zasilanie�musi�
być�zagwarantowane�przez�UPS�lub�
baterie�buforowe�przez�co�najmniej�
1 godzinę.

Przełącznik�średniego�napięcia�musi�
być�włączany�przez�wykwalifikowany�
personel,�jeżeli�był�nieaktywny�przez�
dłuższy�czas�w związku�z serwisem�
lub�awarią.
Konieczne�jest�zasilenie�Głównego�
Wyłącznika�przed�zamknięciem�
Przełącznika�średniego�napięcia.

Wymagane�zabezpieczenie�obejmuje�
następujące�elementy:
-��Odcinanie�sieci�zasilającej�wskutek�
nieodpowiedniej�konserwacji�
systemu�użytkownika.
-��Nieodpowiednie�wyzwalanie�
Przełącznika�średniego�napięcia�
na�skutek�usterek�w obwodzie�
wyzwalania.
-��Sygnalizowanie�alarmów,�jeżeli�
nastąpi�wyzwolenie�Przełącznika�
średniego�napięcia�wskutek�awarii�
zasilania�(system�poddawany�
regularnej�konserwacji).

ITYS ES 
Jednofazowe zasilacze UPS

od 1000 do 3000 VA — podstacja elektryczna

Zasilacz�UPS�—�dane�techniczne

ITYS ES
Moc pozorna [VA] 1000 2000 3000
Moc czynna Pn [W] 800 1600 2400
Wejście/wyjście 1/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V (110÷300 V)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Współczynnik mocy 0,98

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 208/220/230/240 V (± 2%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz)
Przeciążenie Do 150% przez 10 sekund
Współczynnik szczytu 3:1
Okablowanie 3 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 (C13) 4 x IEC 320 (C13) + zaciski

BATERIE

Typ szczelnie zamknięta, bezobsługowa bateria kwasowo-ołowiowa — przewidywany czas 
działania 3-5 lat

Czas podtrzymania przy 75% obciążenia 
znamionowego(1) 10 minut 17 minut 9 minut

Parametry czasu podtrzymania 115 minut przy 50 W 154 minut przy 100 W 216 minut przy 150 W
Czas podtrzymania(2) + ponowne włączenie 60 minut przy 50 W 60 minut przy 100 W 60 minut przy 150 W
Test baterii • • •

KOMUNIKACJA
Interfejsy RS232 — USB
Adapter sieci Ethernet NET VISION (TCP / IP & SNMP) – karta opcjonalna
Lokalne oprogramowanie komunikacyjne Local View

SPRAWNOŚĆ
Tryb online do 92%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0°C do +40°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna < 95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez zmiany parametrów
Poziom hałasu w odległości 1 m < 50 dBA

UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 145 x 400 x 220 mm 192 x 460 x 347 mm
Waga 13 kg 31 kg 60 kg
Stopień ochrony IP20

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Certyfikaty CE, RCM (E2376)

ITYS ES — ręczny by-pass(3)

Moc pozorna [VA] 1000 2000 3000
WEJŚCIE
Typ terminali CBD6
Rozmiar przewodu maks. 6 mm2

BY-PASS
Pozycje przełączania 1: UPS — 2: SIEĆ ZASILAJĄCA
Czas przełączania maks. 6 ms

WYJŚCIE ODBIORU
Typ terminali CBD6
Rozmiar przewodu maks. 6 mm2

WYJŚCIE ZASILANIA UPS
Typ gniazda IEC 320 10 A IEC 320 16 A

OCHRONNIKI PRZEPIĘCIOWE (na żądanie)
Typ „L” wg normy CEI EN 61643-11
Prąd pulsacyjny L/N maks. 40 kA (8/20)
VAC N/GND maks. 255 V

VAC L/N maks. 320 V
(1) Przy temperaturze 25°C z naładowaną baterią.
(2) Ustawienie fabryczne: czas podtrzymania ograniczony do 60 minut, umożliwiający późniejsze ponowne uruchomienie baterii.
(3) Na żądanie.

Standardowe�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �LOCAL�VIEW:�idealne�rozwiązanie�do�
monitorowania�i wyłączania�stacji�roboczych,�
działające�w systemach�operacyjnych�
Windows®,�Linux�i mac�OS X®.

 •  mODBUS/JBUS�RTU�(RS�232).�

Opcjonalane�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �NET�VISION:�profesjonalny�interfejs�
WWW/SNmP�do�monitorowania�zasilaczy�
UPS�i zarządzania�wyłączaniem�wielu�
systemów�operacyjnych.

 • �Karta�ze�stykami�bezpotencjałowymi.

Ręczny�by-pass�(opcja)

 • Opcja�ręcznego�bypassu,�specjalnie�
przeznaczona�dla�zasilaczy�ITYS�ES�
umożliwia:

 • Łatwą�instalację:�połączenie�z systemem�
wykonuje�się�przy�użyciu�terminali�klasy�
przemysłowej,�a połączenie�z zasilaczem�
UPS�tworzy�się�za�pomocą�wstępnie�
okablowanej�wtyczki�i dostarczonego�
gniazda.

 • Łatwą�konserwację�i bezprzerwową�
pracę:�by-pass�ręczny�pozwala�na�
serwisowanie�lub�wymianę�zasilacza�UPS�
przy�utrzymaniu�zasilania�podłączonych�
urządzeń�z zachowaniem�całkowitego�
bezpieczeństwa�operatora.�Ta�operacja�
została�opracowana�w taki�sposób,�aby�
jej�wykonanie�było�jak�najłatwiejsze,�nawet�
w sytuacji�awaryjnej.

 • �Większy�poziom�odporności�sprzętu�
na�napięcia�udarowe,�typowy�dla�tego�
typu�zastosowań,�dzięki�odpowiednim�
ochronnikom�przepięciowym�dołączonym�
dodatkowo�do�standardowego�
zabezpieczenia�zasilacza�UPS.
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Wysoki poziom bezpieczeństwa 
i dostępności energii
 • �ITYS�z serii�ES�to�kompaktowy�system�
UPS�dostępny�w modelach�1000,�2000�
i 3000 VA�z technologią�podwójnej�konwersji�
online�(VFI)�z absorpcją�sinusoidalną.

 • �Zasilacz�ITYS�ES�gwarantuje�ciągłą�
regulację�napięcia�i częstotliwości�na�
wyjściu.�spełnia�wymogi�wszystkich�aplikacji�
informatycznych�i przemysłowych�oraz�
innych�środowisk�pracy,�także�w połączeniu�
z generatorem�prądotwórczym.

 • �Szeroki�zakres�tolerancji�napięcia�
wejściowego�ogranicza�liczbę�przełączeń�do�
trybu�pracy�na�baterii,�wydłużając�jej�czas�
eksploatacji.

 • �W�razie�przeciążenia�lub�awarii�zasilacza�
włącza�się�by-pass�automatyczny,�
zapewniając�ciągłość�zasilania�odbiorów.

Łatwa instalacja i proste 
użytkowanie
 • �Zasilacz�UPS�jest�dostarczany�w stanie�
gotowości�do�pracy�z podłączonymi�
i w pełni�naładowanymi�bateriami�
wewnętrznymi.

 • �ITYS�ES�z opcjonalnym�by-passem�ręcznym�
jest�łatwy�w instalacji�bez�specjalnego�
przygotowywania�urządzeń,�posiada�on�
wbudowane�zabezpieczenie�termiczne.

 • �Intuicyjny�panel�monitorująco-kontrolny�
LCD�i sygnały�akustyczne�ułatwiają�obsługę�
urządzenia.�Grafika�pokazująca�ścieżkę�
dystrybucji�zasilania�wskazuje,�czy�system�
działa�prawidłowo.

 • �Wydajność�baterii�można�przetestować�za�
pomocą�panelu�sterowania�lub�przy�użyciu�
odpowiedniego�oprogramowania.

Uniwersalność i skuteczność 
działania
 • �Różnorodność�tych�modeli�sprawia,�że�są�
one�odpowiednie�do�ochrony�krytycznych�
urządzeń�w przemyśle.

 • �Standardowe�wyposażenie�i akcesoria�
komunikacyjne�zostały�zaprojektowane�
specjalnie�z myślą�o typowych�
potrzebach�instalacji�lub�zastosowaniu�
w szafkach�transformatorowych�(tzn.�płyty�
przystosowane�do�warunków�tropikalnych).

 • �W sytuacjach,�w których�wymagane�są�
automatyczne�procedury�zarządzania�
zasilaniem,�można�użyć�oprogramowania�
komunikacyjnego�w celu�zaprogramowania�
planowanych�godzin�uruchamiania�
i wyłączania.

 • �Ponowne�uruchamianie�UPS�z baterii�na�
zasilanie�przed�wyłączeniem�głównego�
odłącznika.

ITYS ES
Rozwiązanie do podstacji elektrycznych 
od�1000�do�3000�VA�—�podstacja�elektryczna

Rozwiązanie dla

> Urządzeń sterujących
> Linii elektrycznych
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Technologia

>  Technologia podwójnej 
konwersji online VFI

Certyfikaty

RoHS
COMPLIANT

Informacje techniczne

NORmA�CEI�016�dotycząca�
dodatkowego�wyposażenia�szaf�
wymaga�bezprzerwowego�zasilania�
obwodów�sterujących�dla�Ochrony�
ogólnej�i Przełącznika�średniego�
napięcia.
Obwody�sterujące�Ochrony�ogólnej,�
Przełącznika�średniego�napięcia�
i cewki�muszą�być�zasilane�przez�
to�samo�napięcie�pomocnicze�przy�
nieobecności�zasilania.�Zasilanie�musi�
być�zagwarantowane�przez�UPS�lub�
baterie�buforowe�przez�co�najmniej�
1 godzinę.

Przełącznik�średniego�napięcia�musi�
być�włączany�przez�wykwalifikowany�
personel,�jeżeli�był�nieaktywny�przez�
dłuższy�czas�w związku�z serwisem�
lub�awarią.
Konieczne�jest�zasilenie�Głównego�
Wyłącznika�przed�zamknięciem�
Przełącznika�średniego�napięcia.

Wymagane�zabezpieczenie�obejmuje�
następujące�elementy:
-��Odcinanie�sieci�zasilającej�wskutek�
nieodpowiedniej�konserwacji�
systemu�użytkownika.
-��Nieodpowiednie�wyzwalanie�
Przełącznika�średniego�napięcia�
na�skutek�usterek�w obwodzie�
wyzwalania.
-��Sygnalizowanie�alarmów,�jeżeli�
nastąpi�wyzwolenie�Przełącznika�
średniego�napięcia�wskutek�awarii�
zasilania�(system�poddawany�
regularnej�konserwacji).

ITYS ES 
Jednofazowe zasilacze UPS

od 1000 do 3000 VA — podstacja elektryczna

Zasilacz�UPS�—�dane�techniczne

ITYS ES
Moc pozorna [VA] 1000 2000 3000
Moc czynna Pn [W] 800 1600 2400
Wejście/wyjście 1/1

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 230 V (110÷300 V)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Współczynnik mocy 0,98

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 208/220/230/240 V (± 2%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz)
Przeciążenie Do 150% przez 10 sekund
Współczynnik szczytu 3:1
Okablowanie 3 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 (C13) 4 x IEC 320 (C13) + zaciski

BATERIE

Typ szczelnie zamknięta, bezobsługowa bateria kwasowo-ołowiowa — przewidywany czas 
działania 3-5 lat

Czas podtrzymania przy 75% obciążenia 
znamionowego(1) 10 minut 17 minut 9 minut

Parametry czasu podtrzymania 115 minut przy 50 W 154 minut przy 100 W 216 minut przy 150 W
Czas podtrzymania(2) + ponowne włączenie 60 minut przy 50 W 60 minut przy 100 W 60 minut przy 150 W
Test baterii • • •

KOMUNIKACJA
Interfejsy RS232 — USB
Adapter sieci Ethernet NET VISION (TCP / IP & SNMP) – karta opcjonalna
Lokalne oprogramowanie komunikacyjne Local View

SPRAWNOŚĆ
Tryb online do 92%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 0°C do +40°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna < 95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez zmiany parametrów
Poziom hałasu w odległości 1 m < 50 dBA

UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 145 x 400 x 220 mm 192 x 460 x 347 mm
Waga 13 kg 31 kg 60 kg
Stopień ochrony IP20

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Certyfikaty CE, RCM (E2376)

ITYS ES — ręczny by-pass(3)

Moc pozorna [VA] 1000 2000 3000
WEJŚCIE
Typ terminali CBD6
Rozmiar przewodu maks. 6 mm2

BY-PASS
Pozycje przełączania 1: UPS — 2: SIEĆ ZASILAJĄCA
Czas przełączania maks. 6 ms

WYJŚCIE ODBIORU
Typ terminali CBD6
Rozmiar przewodu maks. 6 mm2

WYJŚCIE ZASILANIA UPS
Typ gniazda IEC 320 10 A IEC 320 16 A

OCHRONNIKI PRZEPIĘCIOWE (na żądanie)
Typ „L” wg normy CEI EN 61643-11
Prąd pulsacyjny L/N maks. 40 kA (8/20)
VAC N/GND maks. 255 V

VAC L/N maks. 320 V
(1) Przy temperaturze 25°C z naładowaną baterią.
(2) Ustawienie fabryczne: czas podtrzymania ograniczony do 60 minut, umożliwiający późniejsze ponowne uruchomienie baterii.
(3) Na żądanie.

Standardowe�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �LOCAL�VIEW:�idealne�rozwiązanie�do�
monitorowania�i wyłączania�stacji�roboczych,�
działające�w systemach�operacyjnych�
Windows®,�Linux�i mac�OS X®.

 •  mODBUS/JBUS�RTU�(RS�232).�

Opcjonalane�wyposażenie�
komunikacyjne

 • �NET�VISION:�profesjonalny�interfejs�
WWW/SNmP�do�monitorowania�zasilaczy�
UPS�i zarządzania�wyłączaniem�wielu�
systemów�operacyjnych.

 • �Karta�ze�stykami�bezpotencjałowymi.

Ręczny�by-pass�(opcja)

 • Opcja�ręcznego�bypassu,�specjalnie�
przeznaczona�dla�zasilaczy�ITYS�ES�
umożliwia:

 • Łatwą�instalację:�połączenie�z systemem�
wykonuje�się�przy�użyciu�terminali�klasy�
przemysłowej,�a połączenie�z zasilaczem�
UPS�tworzy�się�za�pomocą�wstępnie�
okablowanej�wtyczki�i dostarczonego�
gniazda.

 • Łatwą�konserwację�i bezprzerwową�
pracę:�by-pass�ręczny�pozwala�na�
serwisowanie�lub�wymianę�zasilacza�UPS�
przy�utrzymaniu�zasilania�podłączonych�
urządzeń�z zachowaniem�całkowitego�
bezpieczeństwa�operatora.�Ta�operacja�
została�opracowana�w taki�sposób,�aby�
jej�wykonanie�było�jak�najłatwiejsze,�nawet�
w sytuacji�awaryjnej.

 • �Większy�poziom�odporności�sprzętu�
na�napięcia�udarowe,�typowy�dla�tego�
typu�zastosowań,�dzięki�odpowiednim�
ochronnikom�przepięciowym�dołączonym�
dodatkowo�do�standardowego�
zabezpieczenia�zasilacza�UPS.
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DELPHYS GP-S
Rozwiązanie dla środowisk pracy narażonych na wstrząsy sejsmiczne
Green Power 2.0 od 160 do 500 kVA/kW

Rozwiązanie dla 

>  Centrów przetwarzania 
danych DTC

> Telekomunikacji
> Sektora usług
> Sieci/infrastruktury IT
> Infrastruktury przemysłowej
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Testy
 • Urządzenia DELPHYS GP-S zostały 
przetestowane przez firmę VIRLAB S.A. 
(akredytowaną przez ENAC, hiszpański 
Państwowy Urząd Akredytacyjny, 
nr certyfikatu ENAC 54/LE131), zgodnie 
ze standardową procedurą testową 
kwalifikowania sejsmicznego szaf 
elektrycznych określoną w „Ujednoliconym 
kodeksie budowlanym UBC-1997”.

 • Zasilacze UPS zostały poddane testom 
wyszukiwania oporu na trzech głównych 
osiach: wzdłużnej, poprzecznej i pionowej.

 • Testy sejsmiczne przeprowadzono 
zgodnie z określonymi w UBC-1997 
strefami pokrycia 2A, 3 i 4. Zgodnie 
z wymogami normy, zasilacze UPS zostały 
przetestowane 5 razy przy 50% pełnego 
poziomu w strefie 2A oraz przy pełnym 
poziomie w strefach 2A, 3 i 4.

Wyniki
 • Urządzenia DELPHYS GP-S pomyślnie 
przeszły testy sejsmiczne przeprowadzone 
na poziomach stref pokrycia 2A, 3 i 4, 
nie doznając żadnych usterek w trakcie 
testów ani po nich.

Ryzyko sejsmiczne to prawdziwy problem, 
który może mieć znaczące konsekwencje dla 
krytycznych aplikacji, ciągłości działania firmy, 
poziomu sprawności zasilacza UPS i jakości 
źródła zasilającego.

Zasilacz DELPHYS GP-S zaprojektowano 
tak, by wytrzymywał aktywność sejsmiczną, 
oferując przy tym wszystkie zalety naszej 
nowoczesnej technologii.

Zalety

Lepsza wydajność niż 
zakładana w Europejskim 
Kodeksie Postępowania 
w kwestii zasilaczy UPS

Atesty i certyfikaty

B U R E A U
V E R I T A S

DELPHYS GP-S ma atest 
Bureau Veritas

DELPHYS GP-S ma certyfikat 
sejsmiczny Virlab

DELPHYS GP-S 
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 od 160 do 500 kVA/kW

Architektura równoległa

Pozwala sprostać najwyższym wymogom 
w zakresie dostępności, rozbudowy 
i elastyczności systemów zasilania 
rezerwowego.
 •  Możliwość tworzenia modułowych, 
równoległych konfiguracji o mocy do 4 MW – 
rozwój bez ograniczeń.

 •  Elastyczna architektura by-passu 
dystrybuowanego lub scentralizowanego 
gwarantuje idealną kompatybilność 
z infrastrukturą elektryczną.

 •  Architektura dwutorowego zasilania 
z elektronicznymi przełącznikami zasilania (STS).

 •  Możliwość zastosowania baterii 
samodzielnych lub współdzielonych w celu 
optymalizacji magazynowania energii 
w systemach równoległych.

Standardowe funkcje elektryczne

 •  Zintegrowany bypass serwisowy dla 
jednego urządzenia (system 1+1).

 •  Backfeed protection- Zabezpieczenie przed 
prądem zwrotnym, obwód wykrywający.

 •  System zarządzania baterią EBS (Expert 
Battery System).

 •  Redundantny układ chłodzenia.
 •  Czujnik temperatury baterii.

Parametry techniczne
DELPHYS GP

Moc pozorna Sn [kVA] 160 200 500
Moc czynna Pn [kW] 160 200 500
Wejście/wyjście 3/3
Praca równoległa do 4 MW

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V 3 f
Tolerancja napięcia od 200 V do 480 V(1)

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 10 Hz
Współczynnik mocy/THDI > 0,99 / < 2,5%(2)

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 3 f + N 400 V
Stabilizacja napięcia przy stałym obciążeniu ±1% obciążenia dynamicznego zgodnie z VFI-SS-111
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne 
napięcia wyjściowego przy obciążeniu liniowym ThdU < 1,5%

Całkowite zniekształcenia harmoniczne 
napięcia wyjściowego dla obciążenia 
nieliniowego (lEC 62043-3)

ThdU < 3%

Zdolność zwarciowa(1) do 3,4 x In
BY-PASS
Napięcie znamionowe znamionowe napięcie wyjściowe
Tolerancja napięcia ± 15% (konfigurowane od 10% do 20%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)

SPRAWNOŚĆ
Tryb online przy 40% obciążenia do 96%
Tryb online przy 75% obciążenia do 96%
Tryb online przy 100% obciążenia do 96%
Tryb Fast EcoMode do 99%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 10°C do +40(1)°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-95%, bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) < 65 dBA < 67 dBA < 72 dBA

OBUDOWA UPS

Wymiary
szer. 700 mm 1600 mm
głęb. 800 mm 950 mm
wys. 1930 mm

Waga 470 kg 490 kg 1500 kg
Stopień ochrony IP 20 (inne IP opcjonalnie)
Kolory szafa: RAL 7012, drzwi: srebrno-szare

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Zgodność sejsmiczny Ujednolicony kodeks budowlany UBC-1997, EN 60068-3-3/1993 (sejsmiczny),  
EN 60068-2-6/2008 (sinusoidalny), EN 60068-2-47/2005 (montażowy).

Certyfikaty CE, RCM (E2376)
(1) Najgorsze warunki (sieć pomocnicza niedostępna). (2) Z THDV wejścia < 1%.

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

 • Rozdzielona lub wspólna sieć zasilająca.
 •  Zewnętrzny by-pass serwisowy.
 •  Ładowarka baterii o większej pojemności.
 •  Bateria współdzielona.
 •  Transformator separacyjny z izolacją 
galwaniczną.

 •  Urządzenie izolujące napięcie zwrotne.
 •  System synchronizacji ACS.
 •  SZYBkI TRYB ECOMODE.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny 
wyświetlacz graficzny.

 •  2 gniazda kart komunikacyjnych.
 •  Gniazdo USB do odczytu historii zdarzeń.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Zaawansowane opcje wyłączania serwerów 
autonomicznych i wirtualnych.

 •  4 dodatkowe gniazda na karty 
komunikacyjne.

 •  Interfejs ADC (programowalne styki 
bezpotencjałowe).

 • Interfejs Ethernet (WEB/SNMP).
 • Interfejs MODBUS TCP.
 • MODBUS RTU.
 • Interfejs BACnet/IP.

Usługa zdalnego monitorowania

 •  Usługa zdalnego monitorowania LINk-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.
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Rozwiązanie dla środowisk pracy narażonych na wstrząsy sejsmiczne
Green Power 2.0 od 160 do 500 kVA/kW
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Testy
 • Urządzenia DELPHYS GP-S zostały 
przetestowane przez firmę VIRLAB S.A. 
(akredytowaną przez ENAC, hiszpański 
Państwowy Urząd Akredytacyjny, 
nr certyfikatu ENAC 54/LE131), zgodnie 
ze standardową procedurą testową 
kwalifikowania sejsmicznego szaf 
elektrycznych określoną w „Ujednoliconym 
kodeksie budowlanym UBC-1997”.

 • Zasilacze UPS zostały poddane testom 
wyszukiwania oporu na trzech głównych 
osiach: wzdłużnej, poprzecznej i pionowej.

 • Testy sejsmiczne przeprowadzono 
zgodnie z określonymi w UBC-1997 
strefami pokrycia 2A, 3 i 4. Zgodnie 
z wymogami normy, zasilacze UPS zostały 
przetestowane 5 razy przy 50% pełnego 
poziomu w strefie 2A oraz przy pełnym 
poziomie w strefach 2A, 3 i 4.

Wyniki
 • Urządzenia DELPHYS GP-S pomyślnie 
przeszły testy sejsmiczne przeprowadzone 
na poziomach stref pokrycia 2A, 3 i 4, 
nie doznając żadnych usterek w trakcie 
testów ani po nich.

Ryzyko sejsmiczne to prawdziwy problem, 
który może mieć znaczące konsekwencje dla 
krytycznych aplikacji, ciągłości działania firmy, 
poziomu sprawności zasilacza UPS i jakości 
źródła zasilającego.

Zasilacz DELPHYS GP-S zaprojektowano 
tak, by wytrzymywał aktywność sejsmiczną, 
oferując przy tym wszystkie zalety naszej 
nowoczesnej technologii.

Zalety

Lepsza wydajność niż 
zakładana w Europejskim 
Kodeksie Postępowania 
w kwestii zasilaczy UPS

Atesty i certyfikaty

B U R E A U
V E R I T A S

DELPHYS GP-S ma atest 
Bureau Veritas

DELPHYS GP-S ma certyfikat 
sejsmiczny Virlab

DELPHYS GP-S 
Trzyfazowe zasilacze UPS

Green Power 2.0 od 160 do 500 kVA/kW

Architektura równoległa

Pozwala sprostać najwyższym wymogom 
w zakresie dostępności, rozbudowy 
i elastyczności systemów zasilania 
rezerwowego.
 •  Możliwość tworzenia modułowych, 
równoległych konfiguracji o mocy do 4 MW – 
rozwój bez ograniczeń.

 •  Elastyczna architektura by-passu 
dystrybuowanego lub scentralizowanego 
gwarantuje idealną kompatybilność 
z infrastrukturą elektryczną.

 •  Architektura dwutorowego zasilania 
z elektronicznymi przełącznikami zasilania (STS).

 •  Możliwość zastosowania baterii 
samodzielnych lub współdzielonych w celu 
optymalizacji magazynowania energii 
w systemach równoległych.

Standardowe funkcje elektryczne

 •  Zintegrowany bypass serwisowy dla 
jednego urządzenia (system 1+1).

 •  Backfeed protection- Zabezpieczenie przed 
prądem zwrotnym, obwód wykrywający.

 •  System zarządzania baterią EBS (Expert 
Battery System).

 •  Redundantny układ chłodzenia.
 •  Czujnik temperatury baterii.

Parametry techniczne
DELPHYS GP

Moc pozorna Sn [kVA] 160 200 500
Moc czynna Pn [kW] 160 200 500
Wejście/wyjście 3/3
Praca równoległa do 4 MW

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V 3 f
Tolerancja napięcia od 200 V do 480 V(1)

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 10 Hz
Współczynnik mocy/THDI > 0,99 / < 2,5%(2)

WYJŚCIE
Napięcie znamionowe 3 f + N 400 V
Stabilizacja napięcia przy stałym obciążeniu ±1% obciążenia dynamicznego zgodnie z VFI-SS-111
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne 
napięcia wyjściowego przy obciążeniu liniowym ThdU < 1,5%

Całkowite zniekształcenia harmoniczne 
napięcia wyjściowego dla obciążenia 
nieliniowego (lEC 62043-3)

ThdU < 3%

Zdolność zwarciowa(1) do 3,4 x In
BY-PASS
Napięcie znamionowe znamionowe napięcie wyjściowe
Tolerancja napięcia ± 15% (konfigurowane od 10% do 20%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)

SPRAWNOŚĆ
Tryb online przy 40% obciążenia do 96%
Tryb online przy 75% obciążenia do 96%
Tryb online przy 100% obciążenia do 96%
Tryb Fast EcoMode do 99%

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy od 10°C do +40(1)°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna 0%-95%, bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. 1000 m bez ograniczania parametrów znamionowych (maks. 3000 m)
Poziom hałasu w odległości 1 m (ISO 3746) < 65 dBA < 67 dBA < 72 dBA

OBUDOWA UPS

Wymiary
szer. 700 mm 1600 mm
głęb. 800 mm 950 mm
wys. 1930 mm

Waga 470 kg 490 kg 1500 kg
Stopień ochrony IP 20 (inne IP opcjonalnie)
Kolory szafa: RAL 7012, drzwi: srebrno-szare

NORMY
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Zgodność sejsmiczny Ujednolicony kodeks budowlany UBC-1997, EN 60068-3-3/1993 (sejsmiczny),  
EN 60068-2-6/2008 (sinusoidalny), EN 60068-2-47/2005 (montażowy).

Certyfikaty CE, RCM (E2376)
(1) Najgorsze warunki (sieć pomocnicza niedostępna). (2) Z THDV wejścia < 1%.

Opcjonalne wyposażenie elektryczne

 • Rozdzielona lub wspólna sieć zasilająca.
 •  Zewnętrzny by-pass serwisowy.
 •  Ładowarka baterii o większej pojemności.
 •  Bateria współdzielona.
 •  Transformator separacyjny z izolacją 
galwaniczną.

 •  Urządzenie izolujące napięcie zwrotne.
 •  System synchronizacji ACS.
 •  SZYBkI TRYB ECOMODE.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny 
wyświetlacz graficzny.

 •  2 gniazda kart komunikacyjnych.
 •  Gniazdo USB do odczytu historii zdarzeń.

Opcjonalne wyposażenie 
komunikacyjne

 •  Zaawansowane opcje wyłączania serwerów 
autonomicznych i wirtualnych.

 •  4 dodatkowe gniazda na karty 
komunikacyjne.

 •  Interfejs ADC (programowalne styki 
bezpotencjałowe).

 • Interfejs Ethernet (WEB/SNMP).
 • Interfejs MODBUS TCP.
 • MODBUS RTU.
 • Interfejs BACnet/IP.

Usługa zdalnego monitorowania

 •  Usługa zdalnego monitorowania LINk-UPS, 
umożliwiająca połączenie zasilacza UPS ze 
specjalistą ds. zasilania awaryjnego przez 
całą dobę/7 dni w tygodniu.
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Rozwiązania kontenerowe

Rozwiązanie dla

>  Specyficznych ograniczeń 
elektrycznych

> Wymagających środowisk
> Ograniczeń EMC
>  Obszarów o ograniczonym 
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Całkowicie dostosowane 
rozwiązanie
 Rozwiązanie zasilania w kontenerze jest 
kompletną infrastrukturą zainstalowaną 
między główną podstacją a zasilają instalacją.
Obejmuje ono:
 • System UPS,
 • Magazynowanie energii (baterie i/lub koło 
zamachowe),

 • Panel dystrybucyjny wejścia/wyjścia,
 • System chłodzenia,
 • Ochrona przeciwpożarowa,
 • Monitorowanie baterii,
 • System kontroli dostępu,
 • Inne wyposażenie zależne od projektu klienta.

Rozwiązanie skonfigurowano zgodnie 
z wymogami obowiązujących przepisów 
energetycznych.

Rozwiązanie eko-przyjazne dla 
środowiska
Aktywność firmy SOCOMEC w dziedzinie 
ochrony zasobów naturalnych jest oznaką 
pełnego zaangażowania w minimalizowanie 
wpływu na środowisko. Zajmując miejsce 
dodatkowych silników pokładowych (np. statki 
z pokładem przeładunkowym), rozwiązanie 
zasilania typu „nabrzeże-statek” w kontenerze 
redukuje emisję szkodliwych substancji przez 
silnik wysokoprężny jednostki pływającej 
(CO2, NOX, SOX) i spełnia wymogi dyrektyw 
UE związanych z kontrolą emisji podczas 
dokowania statków.

Przykładowe zastosowanie: zasilanie statku z nabrzeża
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Systemy UPS dla infrastruktury 
linii kolejowych

Systemy UPS do zabezpieczania 
sprzętu medycznego

Rozwiązanie dla

>  Kolejowych urządzeń 
sygnalizacyjnych oraz 
podstacji

Rozwiązanie dla

> Urządzeń rentgenowskich
> Skanerów CT
> Skanerów MRI
> Angiografii
> Sprzętu ultradźwiękowego
>  Itd.

Rozwiązanie UPS

> MASTERYS GP
> DELPHYS MP elite
> DELPHYS MX

Rozwiązanie UPS

>  MASTERYS IP+ Rail
>  Rozwiązanie dla 

linii napowietrznych 
OLI Overhead Line 
Infrastructure z Masterys 
IP+ Rail

W infrastrukturze kolejowej dostępność 
wysokiej jakości zasilania to niezbędny 
czynnik niezawodności aparatury elektrycznej 
oraz bezpieczeństwa pasażerów i operatorów.
W firmie Socomec rozumiemy wyjątkowe  
i szybko zmieniające się potrzeby środowiska 
kolejowego; opracowaliśmy najnowsze 
rozwiązania zasilania zapewniające optymalną 
wydajność systemów klienta teraz  
i w przyszłości.

Najbardziej zaawansowane 
systemy UPS do zastosowań  
w kolejnictwie
Gama produktów MASTERYS IP+ Rail 
dostarcza najnowszą technologię UPS dla 
branży transportu masowego. System posiada 
kompaktową, mocną obudowę ze stalową 
ramę o stopniu ochrony przed czynnikami 
niepożądanymi IP31 lub IP52, antykorozyjne 
płytki drukowane w wersji tropikalizowanej: 
system będzie działać  
w miejscach, w których może wystąpić pył 
przewodzący lub może kapać woda. Poziom 
odporności na zakłócenia elektromagnetyczne 
dwukrotnie przewyższa europejskie normy 
zgodności elektromagnetycznej i został 
przetestowany przez niezależną instytucję 
badawczą i otrzymał certyfikat potwierdzający 
zaliczenie testu według normy EN 50121-4 i 5. 
Ponadto w standardzie system jest wyposażony 
w kable niskodymiące całkowicie pozbawione 
halogenu. 

Produkty Masterys IP + Rail można instalować 
w obudowach lub kontenerach, w których 
przestrzeń ma bardzo istotne znaczenie. 
Jednostki można montować w układzie 
równoległym (do 6 modułów), aby zapewnić 
skalowalną moc o wysokiej dostępności.

Sprzęt medyczny staje się coraz bardziej 
zaawansowany, dotrzymując kroku postępowi 
medycznemu i technicznemu, aby lepiej leczyć 
choroby. Szpitale muszą zapewnić optymalne 
działanie takich wrażliwych i ważnych dla tej 
misji urządzeń. Dostępność niezawodnego 
zasilania prądem elektrycznym jest bardzo 
istotna dla zapewnienia ciągłości opieki. Awarie 
zasilania, niezależnie od czasu ich trwania 
mogą prowadzić do wystąpienia sytuacji 
krytycznych i są niedopuszczalne.

Socomec i obrazowanie medyczne
Dostępność medycznych urządzeń do 
obrazowania jest niezwykle ważna dla 
skuteczności i sprawnego działania szpitala. 
Zasilanie takiego sprzętu jest szczególnie 
wymagające: silne początkowe prądy 
rozruchowe, strumienie impulsów, itd.
Rozwiązania dostarczające zasilanie dla 
urządzeń do obrazowania medycznego muszą 
posiadać specjalne właściwości elektryczne, 
aby zapewnić prawidłowe działanie.

Firma Socomec rozwinęła swoje 
specjalistyczne doświadczenie poprzez 
partnerską współpracę z Philips Medical, 
opracowując rozwiązania UPS do ochrony 
urządzeń do obrazowania medycznego (MRI, 
aparaty rentgenowskie, skanery CT, itp.)

Odbiór produktu

>  Certyfikat odbioru PA 
05/05998
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Rozwiązania kontenerowe

Rozwiązanie dla

>  Specyficznych ograniczeń 
elektrycznych

> Wymagających środowisk
> Ograniczeń EMC
>  Obszarów o ograniczonym 

dostępie
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Całkowicie dostosowane 
rozwiązanie
 Rozwiązanie zasilania w kontenerze jest 
kompletną infrastrukturą zainstalowaną 
między główną podstacją a zasilają instalacją.
Obejmuje ono:
 • System UPS,
 • Magazynowanie energii (baterie i/lub koło 
zamachowe),

 • Panel dystrybucyjny wejścia/wyjścia,
 • System chłodzenia,
 • Ochrona przeciwpożarowa,
 • Monitorowanie baterii,
 • System kontroli dostępu,
 • Inne wyposażenie zależne od projektu klienta.

Rozwiązanie skonfigurowano zgodnie 
z wymogami obowiązujących przepisów 
energetycznych.

Rozwiązanie eko-przyjazne dla 
środowiska
Aktywność firmy SOCOMEC w dziedzinie 
ochrony zasobów naturalnych jest oznaką 
pełnego zaangażowania w minimalizowanie 
wpływu na środowisko. Zajmując miejsce 
dodatkowych silników pokładowych (np. statki 
z pokładem przeładunkowym), rozwiązanie 
zasilania typu „nabrzeże-statek” w kontenerze 
redukuje emisję szkodliwych substancji przez 
silnik wysokoprężny jednostki pływającej 
(CO2, NOX, SOX) i spełnia wymogi dyrektyw 
UE związanych z kontrolą emisji podczas 
dokowania statków.

Przykładowe zastosowanie: zasilanie statku z nabrzeża
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Systemy UPS dla infrastruktury 
linii kolejowych

Systemy UPS do zabezpieczania 
sprzętu medycznego

Rozwiązanie dla

>  Kolejowych urządzeń 
sygnalizacyjnych oraz 
podstacji

Rozwiązanie dla

> Urządzeń rentgenowskich
> Skanerów CT
> Skanerów MRI
> Angiografii
> Sprzętu ultradźwiękowego
>  Itd.

Rozwiązanie UPS

> MASTERYS GP
> DELPHYS MP elite
> DELPHYS MX

Rozwiązanie UPS

>  MASTERYS IP+ Rail
>  Rozwiązanie dla 

linii napowietrznych 
OLI Overhead Line 
Infrastructure z Masterys 
IP+ Rail

W infrastrukturze kolejowej dostępność 
wysokiej jakości zasilania to niezbędny 
czynnik niezawodności aparatury elektrycznej 
oraz bezpieczeństwa pasażerów i operatorów.
W firmie Socomec rozumiemy wyjątkowe  
i szybko zmieniające się potrzeby środowiska 
kolejowego; opracowaliśmy najnowsze 
rozwiązania zasilania zapewniające optymalną 
wydajność systemów klienta teraz  
i w przyszłości.

Najbardziej zaawansowane 
systemy UPS do zastosowań  
w kolejnictwie
Gama produktów MASTERYS IP+ Rail 
dostarcza najnowszą technologię UPS dla 
branży transportu masowego. System posiada 
kompaktową, mocną obudowę ze stalową 
ramę o stopniu ochrony przed czynnikami 
niepożądanymi IP31 lub IP52, antykorozyjne 
płytki drukowane w wersji tropikalizowanej: 
system będzie działać  
w miejscach, w których może wystąpić pył 
przewodzący lub może kapać woda. Poziom 
odporności na zakłócenia elektromagnetyczne 
dwukrotnie przewyższa europejskie normy 
zgodności elektromagnetycznej i został 
przetestowany przez niezależną instytucję 
badawczą i otrzymał certyfikat potwierdzający 
zaliczenie testu według normy EN 50121-4 i 5. 
Ponadto w standardzie system jest wyposażony 
w kable niskodymiące całkowicie pozbawione 
halogenu. 

Produkty Masterys IP + Rail można instalować 
w obudowach lub kontenerach, w których 
przestrzeń ma bardzo istotne znaczenie. 
Jednostki można montować w układzie 
równoległym (do 6 modułów), aby zapewnić 
skalowalną moc o wysokiej dostępności.

Sprzęt medyczny staje się coraz bardziej 
zaawansowany, dotrzymując kroku postępowi 
medycznemu i technicznemu, aby lepiej leczyć 
choroby. Szpitale muszą zapewnić optymalne 
działanie takich wrażliwych i ważnych dla tej 
misji urządzeń. Dostępność niezawodnego 
zasilania prądem elektrycznym jest bardzo 
istotna dla zapewnienia ciągłości opieki. Awarie 
zasilania, niezależnie od czasu ich trwania 
mogą prowadzić do wystąpienia sytuacji 
krytycznych i są niedopuszczalne.

Socomec i obrazowanie medyczne
Dostępność medycznych urządzeń do 
obrazowania jest niezwykle ważna dla 
skuteczności i sprawnego działania szpitala. 
Zasilanie takiego sprzętu jest szczególnie 
wymagające: silne początkowe prądy 
rozruchowe, strumienie impulsów, itd.
Rozwiązania dostarczające zasilanie dla 
urządzeń do obrazowania medycznego muszą 
posiadać specjalne właściwości elektryczne, 
aby zapewnić prawidłowe działanie.

Firma Socomec rozwinęła swoje 
specjalistyczne doświadczenie poprzez 
partnerską współpracę z Philips Medical, 
opracowując rozwiązania UPS do ochrony 
urządzeń do obrazowania medycznego (MRI, 
aparaty rentgenowskie, skanery CT, itp.)

Odbiór produktu

>  Certyfikat odbioru PA 
05/05998
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Specjalistyczne usługi dla partnerów
Dostępność, bezpieczeństwo i efektywność zasilania

Firma SOCOMEC obrała sobie 
za cel oferowanie szerokiej gamy 
usług z wartością dodaną, aby 
zapewnić klientom dostępność 
instalacji o krytycznym znaczeniu, 
bezpieczeństwo funkcjonowania 
zakładów oraz optymalizację 
wydajności niskonapięciowego 
sprzętu przez cały cykl jego 
eksploatacji.
Doświadczenie i dostępność 
naszych specjalistów mają 
zapewnić niezawodność i trwałość 
sprzętu posiadanego przez 
klientów.
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Naszą firmę tworzy:
 •  10 oddziałów we Francji,
 •  12 oddziałów europejskich,
 •  8 oddziałów azjatyckich,
 •  przedstawiciele w ponad 70 krajach.

Dystrybutorzy

Oddziały

Na zapytanie

Usługi serwisowe na obiekcie
 • 60 000 czynności serwisowych rocznie 
(głównie wizyty profilaktyczne).

 • 98% zgodność z zakładanym poziomem 
usług.

Bezpośrednia linia wsparcia 
technicznego
 • Mówimy w ponad 20 językach.
 • 3 zaawansowane centra wsparcia 
technicznego.

 • Rocznie odbieramy ponad 100 000 
połączeń telefonicznych.

Wiedza poświadczona 
certyfikatami
 • 4 500 godzin szkoleń technicznych rocznie 
(w zakresie produktu, metodologii 
i bezpieczeństwa).

Najważniejsze dane
Ponad 370 ekspertów Socomec wspieranych przez 175 inżynierów i techników pracujących u naszych dystrybutorów, dostosowuje rozwiązania 
do konkretnych potrzeb klientów.
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usługi specjalistyczne

Firma Socomec specjalizuje się w produkcji urządzeń i aparatury niskiego napięcia od ponad 90 
lat i oferuje szeroką gamę usług z wartością dodaną, stanowiących główny czynnik zapewnienia 
niezawodności sprzętu przez cały okres jego eksploatacji.
Wykorzystaj spersonalizowane wsparcie całego projektu i osiągnij założone cele energetyczne!

Działania prewencyjne i serwisowe
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Konserwacja zapobiegawcza

Serwis awaryjny działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu

• Inspekcje: mechaniczna, elektryczna, baterii
• Usuwanie kurzu/czyszczenie sprzętu
• Aktualizacje oprogramowania
• Sprawdzanie układów elektronicznych
• Sprawdzenie warunków środowiskowych
• Kontrola stanu baterii
• Specjalistyczny raport konserwacji

• Specjalistyczny zespół inżynieryjny gotów do 
działania przez całą dobę
•  Ekspertyza techniczna na obiekcie 

gwarantowana w ciągu 6 godzin do 2
•  Zdalne monitorowanie i aktywne 

rozwiązywanie problemów
•  Konserwacja z użyciem oryginalnych części 

zamiennych
•  Całodobowa dostępność części 

zamiennych wraz z przesyłką priorytetową

a
p

p
li

 7
24

 a
a

p
p

li
 5

88
 a

Specjalistyczne usługi dla partnerów
Dostępność, bezpieczeństwo i efektywność zasilania

Aby dowiedzieć się więcej

Aby uzyskać więcej informacji o naszej 
pełnej ofercie dla Expert Services, 
pobierz katalog.
www.socomec.com/en/services-catalogue

>  Wsparcie techniczne wysokiej 
jakości

>  Szybka i precyzyjna 
diagnostyka

>  Skuteczne rozwiązywanie 
problemów

Korzyści

>  Pomaga zminimalizować 
uszkodzenia sprzętu

>  Optymalizuje sprawność 
działania

> Wydłuża żywotność sprzętu
>  Poprawia dostępność 

systemu

Korzyści
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Specjalistyczne usługi dla partnerów
Dostępność, bezpieczeństwo i efektywność zasilania

Firma SOCOMEC obrała sobie 
za cel oferowanie szerokiej gamy 
usług z wartością dodaną, aby 
zapewnić klientom dostępność 
instalacji o krytycznym znaczeniu, 
bezpieczeństwo funkcjonowania 
zakładów oraz optymalizację 
wydajności niskonapięciowego 
sprzętu przez cały cykl jego 
eksploatacji.
Doświadczenie i dostępność 
naszych specjalistów mają 
zapewnić niezawodność i trwałość 
sprzętu posiadanego przez 
klientów.
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Naszą firmę tworzy:
 •  10 oddziałów we Francji,
 •  12 oddziałów europejskich,
 •  8 oddziałów azjatyckich,
 •  przedstawiciele w ponad 70 krajach.

Dystrybutorzy

Oddziały

Na zapytanie

Usługi serwisowe na obiekcie
 • 60 000 czynności serwisowych rocznie 
(głównie wizyty profilaktyczne).

 • 98% zgodność z zakładanym poziomem 
usług.

Bezpośrednia linia wsparcia 
technicznego
 • Mówimy w ponad 20 językach.
 • 3 zaawansowane centra wsparcia 
technicznego.

 • Rocznie odbieramy ponad 100 000 
połączeń telefonicznych.

Wiedza poświadczona 
certyfikatami
 • 4 500 godzin szkoleń technicznych rocznie 
(w zakresie produktu, metodologii 
i bezpieczeństwa).

Najważniejsze dane
Ponad 370 ekspertów Socomec wspieranych przez 175 inżynierów i techników pracujących u naszych dystrybutorów, dostosowuje rozwiązania 
do konkretnych potrzeb klientów.
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usługi specjalistyczne

Firma Socomec specjalizuje się w produkcji urządzeń i aparatury niskiego napięcia od ponad 90 
lat i oferuje szeroką gamę usług z wartością dodaną, stanowiących główny czynnik zapewnienia 
niezawodności sprzętu przez cały okres jego eksploatacji.
Wykorzystaj spersonalizowane wsparcie całego projektu i osiągnij założone cele energetyczne!

Działania prewencyjne i serwisowe
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DOŚWIADCZENIE
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Konserwacja zapobiegawcza

Serwis awaryjny działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu

• Inspekcje: mechaniczna, elektryczna, baterii
• Usuwanie kurzu/czyszczenie sprzętu
• Aktualizacje oprogramowania
• Sprawdzanie układów elektronicznych
• Sprawdzenie warunków środowiskowych
• Kontrola stanu baterii
• Specjalistyczny raport konserwacji

• Specjalistyczny zespół inżynieryjny gotów do 
działania przez całą dobę
•  Ekspertyza techniczna na obiekcie 

gwarantowana w ciągu 6 godzin do 2
•  Zdalne monitorowanie i aktywne 

rozwiązywanie problemów
•  Konserwacja z użyciem oryginalnych części 

zamiennych
•  Całodobowa dostępność części 

zamiennych wraz z przesyłką priorytetową
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Specjalistyczne usługi dla partnerów
Dostępność, bezpieczeństwo i efektywność zasilania

Aby dowiedzieć się więcej

Aby uzyskać więcej informacji o naszej 
pełnej ofercie dla Expert Services, 
pobierz katalog.
www.socomec.com/en/services-catalogue

>  Wsparcie techniczne wysokiej 
jakości

>  Szybka i precyzyjna 
diagnostyka

>  Skuteczne rozwiązywanie 
problemów

Korzyści

>  Pomaga zminimalizować 
uszkodzenia sprzętu

>  Optymalizuje sprawność 
działania

> Wydłuża żywotność sprzętu
>  Poprawia dostępność 

systemu

Korzyści
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PRISM dla urządzeń zapewniających zasilanie krytyczne w centrach 
przetwarzania danych

Pakiety usług konserwacyjnych

•  5-letni pakiet w stałej cenie, obejmujący 
wszystkie działania konserwacyjne bez 
dodatkowych opłat

• przegląd serwisowy raz do roku
• serwis hot-line działa przez całą 
dobę, 7 dni w tygodniu
•  Dojazd do obiektu w ciągu 6 godz. 

do 2 h
• Oryginalne części zamienne
• Kontrola stanu baterii

Korzyści

Korzyści

>  Spersonalizowana 
konserwacja i usprawnienia 
działań na obiekcie

>  Zwiększona sprawność 
systemu

>  Pełna kontrola nad kosztami 
konserwacji przez okres 5 lat

pakiety usług konserwacyjnych 
łączą w sobie zalety 
konserwacji zapobiegawczej 
oraz serwisu awaryjnego. 
całkowicie dostosowany do 
potrzeb klientów, uwzględnia 
indywidualne ograniczenia 
funkcjonalne, obszar działalności 
oraz niepowtarzalny poziom 
krytyczności powiązany 
z określonymi zastosowaniami.
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Pakiet Evolution

pakiet Evolve firmy 
Socomec:
 >  Kontroluj 

swoje koszty: 
gwarantowana stała cena 
przez okres 5 lat,

>  Zmaksymalizuj swoją 
inwestycję: zastosuj 
najnowszą technologię 
dla uzyskania największej 
wydajności energetycznej,

 >  Przygotuj swój system na 
przyszłe zmiany: wyeliminuj 
ryzyko krytycznego stanu na 
koniec eksploatacji sprzętu.

5 YEARSfixed price

SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY PLATYNOWY+ REGULARNY PREMIUM PAKIET 
EVO PRISM

Standardowy system UPS

• • • •

Modułowy i skalowalny 
system UPS

• • •

System UPS do centrów 
przetwarzania danych

•

Przełączniki

• • • •

Działania prewencyjne i serwisowe Działania prewencyjne i serwisowe

Wynajmowanie zasilaczy UPS

Zdalny nadzór LINK-UPS

Wymiana części eksploatacyjnych

• Zasilacz UPS wysyłany w ciągu 4 godzin
• Rozruch zasilacza UPS
• Wsparcie techniczne przez linię hot-line
•  Zakres umowy dotyczącej świadczenia 

usług konserwacyjnych
• Demontaż zasilacza UPS i odbiór
• Transport powrotny

•  Usługa LINK-UPS zapewnia ciągłą łączność 
pomiędzy zamontowanym zasilaczem UPS 
Socomec i najbliższym centrum serwisowym 
Socomec.

•  Automatyczne wykrywanie anomalii
•  Proaktywna diagnostyka zdalna
•  Zoptymalizowane rozwiązywanie problemów
•  Okresowe raporty z analizy

•  Oryginalne wentylatory i kondensatory
•  Szybka dostawa
•  Wsparcie techniczne wysokiej jakości
•  Bezpieczna i certyfikowana procedura 

wymiany

Korzyści

Korzyści

Korzyści

dla zagwarantowania wysokiej 
jakości, nieprzerwanej energii 
elektrycznej w najbardziej 
potrzebnym miejscu i czasie 
idealnym krótkoterminowym 
rozwiązaniem z zakresu zasilania 
krytycznego dla szybkiej 
odpowiedzi jest wynajem 
zasilaczy uPS Socomec.

dla zagwarantowania wysokiej 
jakości, nieprzerwanej energii 
elektrycznej w najbardziej 
potrzebnym miejscu i czasie 
idealnym krótkoterminowym 
rozwiązaniem z zakresu zasilania 
krytycznego dla szybkiej 
odpowiedzi jest wynajem 
zasilaczy uPS Socomec.

>  ciągły nadzór nad 
sprawnością urządzeń

> Zapobieganie problemom
>  Zredukowany średni czas 

naprawy
>  Poprawia dostępność 

systemu
>  Zapewnia oszczędności na 

kosztach przestojów

a
P

P
LI

 7
89

 B
a

p
p

li
 5

81
 a

a
p

p
li

 5
72

 a

Powiadomienie alarmowe
Zdalna diagnostyka
Raporty ze zdalnego 
nadzorowania

Dbałość o baterie
Zaawansowane operacje realizowane przez 
jeden blok:
• Test oporu
• Pomiar temperatury
• Obraz termiczny
• Pomiar napięcia podczas rozładowywania
•  Ustawienia momentu dokręcenia 

(tylko bloki w stelażu)
•  Całodobowa zdalna obserwacja za 

pośrednictwem specjalnego systemu 
monitorowania baterii

Korzyści

>  Zachowanie czasu 
podtrzymania baterii

>  Minimalizacja ryzyka awarii 
zasilacza Ups

>  Optymalizacja kosztów 
inwestycji w baterie
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Raport LINK-UPS

Usługa LiNK-uPS na bieżąco 
informuje o stanie pracy 
zasilacza uPS, regularnie 
dostarczając raporty i zalecenia 
techniczne pozwalające na 
poprawienie jakości systemu.
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PRISM dla urządzeń zapewniających zasilanie krytyczne w centrach 
przetwarzania danych

Pakiety usług konserwacyjnych

•  5-letni pakiet w stałej cenie, obejmujący 
wszystkie działania konserwacyjne bez 
dodatkowych opłat

• przegląd serwisowy raz do roku
• serwis hot-line działa przez całą 
dobę, 7 dni w tygodniu
•  Dojazd do obiektu w ciągu 6 godz. 

do 2 h
• Oryginalne części zamienne
• Kontrola stanu baterii

Korzyści

Korzyści

>  Spersonalizowana 
konserwacja i usprawnienia 
działań na obiekcie

>  Zwiększona sprawność 
systemu

>  Pełna kontrola nad kosztami 
konserwacji przez okres 5 lat

pakiety usług konserwacyjnych 
łączą w sobie zalety 
konserwacji zapobiegawczej 
oraz serwisu awaryjnego. 
całkowicie dostosowany do 
potrzeb klientów, uwzględnia 
indywidualne ograniczenia 
funkcjonalne, obszar działalności 
oraz niepowtarzalny poziom 
krytyczności powiązany 
z określonymi zastosowaniami.
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Pakiet Evolution

pakiet Evolve firmy 
Socomec:
 >  Kontroluj 

swoje koszty: 
gwarantowana stała cena 
przez okres 5 lat,

>  Zmaksymalizuj swoją 
inwestycję: zastosuj 
najnowszą technologię 
dla uzyskania największej 
wydajności energetycznej,

 >  Przygotuj swój system na 
przyszłe zmiany: wyeliminuj 
ryzyko krytycznego stanu na 
koniec eksploatacji sprzętu.

5 YEARSfixed price

SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY PLATYNOWY+ REGULARNY PREMIUM PAKIET 
EVO PRISM

Standardowy system UPS

• • • •

Modułowy i skalowalny 
system UPS

• • •

System UPS do centrów 
przetwarzania danych

•

Przełączniki

• • • •

Działania prewencyjne i serwisowe Działania prewencyjne i serwisowe

Wynajmowanie zasilaczy UPS

Zdalny nadzór LINK-UPS

Wymiana części eksploatacyjnych

• Zasilacz UPS wysyłany w ciągu 4 godzin
• Rozruch zasilacza UPS
• Wsparcie techniczne przez linię hot-line
•  Zakres umowy dotyczącej świadczenia 

usług konserwacyjnych
• Demontaż zasilacza UPS i odbiór
• Transport powrotny

•  Usługa LINK-UPS zapewnia ciągłą łączność 
pomiędzy zamontowanym zasilaczem UPS 
Socomec i najbliższym centrum serwisowym 
Socomec.

•  Automatyczne wykrywanie anomalii
•  Proaktywna diagnostyka zdalna
•  Zoptymalizowane rozwiązywanie problemów
•  Okresowe raporty z analizy

•  Oryginalne wentylatory i kondensatory
•  Szybka dostawa
•  Wsparcie techniczne wysokiej jakości
•  Bezpieczna i certyfikowana procedura 

wymiany

Korzyści

Korzyści

Korzyści

dla zagwarantowania wysokiej 
jakości, nieprzerwanej energii 
elektrycznej w najbardziej 
potrzebnym miejscu i czasie 
idealnym krótkoterminowym 
rozwiązaniem z zakresu zasilania 
krytycznego dla szybkiej 
odpowiedzi jest wynajem 
zasilaczy uPS Socomec.

dla zagwarantowania wysokiej 
jakości, nieprzerwanej energii 
elektrycznej w najbardziej 
potrzebnym miejscu i czasie 
idealnym krótkoterminowym 
rozwiązaniem z zakresu zasilania 
krytycznego dla szybkiej 
odpowiedzi jest wynajem 
zasilaczy uPS Socomec.

>  ciągły nadzór nad 
sprawnością urządzeń

> Zapobieganie problemom
>  Zredukowany średni czas 

naprawy
>  Poprawia dostępność 

systemu
>  Zapewnia oszczędności na 

kosztach przestojów
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Powiadomienie alarmowe
Zdalna diagnostyka
Raporty ze zdalnego 
nadzorowania

Dbałość o baterie
Zaawansowane operacje realizowane przez 
jeden blok:
• Test oporu
• Pomiar temperatury
• Obraz termiczny
• Pomiar napięcia podczas rozładowywania
•  Ustawienia momentu dokręcenia 

(tylko bloki w stelażu)
•  Całodobowa zdalna obserwacja za 

pośrednictwem specjalnego systemu 
monitorowania baterii

Korzyści

>  Zachowanie czasu 
podtrzymania baterii

>  Minimalizacja ryzyka awarii 
zasilacza Ups

>  Optymalizacja kosztów 
inwestycji w baterie
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Raport LINK-UPS

Usługa LiNK-uPS na bieżąco 
informuje o stanie pracy 
zasilacza uPS, regularnie 
dostarczając raporty i zalecenia 
techniczne pozwalające na 
poprawienie jakości systemu.
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Pomiar i analiza

Audyt jakości energii,

Obrazowanie termiczne

Kontrola i testowanie przełączników na miejscu

Wielu dostawców

Kompleksowa analiza takich elementów jak:
•  Spadek napięcia
•  Zmniejszenie współczynnika mocy
•  Nierówne obciążenie trójfazowe
•  Zniekształcenie harmoniczne
•  Prądy przejściowe
•  Zwarcie z masą
•  Kompatybilność elektromagnetyczna

•  Kompletna kontrola instalacji 
niskonapięciowej w podczerwieni

•  Możliwa analiza szerokiej gamy elementów
•  Identyfikacja zakłóceń, której nie można 

przeprowadzić przez prostą kontrolę 
wzrokową

•  Aprobata producenta
•  Najnowsze aktualizacje 

oprogramowania sprzętowego
•  Kompletny raport z zaleceniami 

technicznymi
•  Certyfikat zgodności

•  Zoptymalizowany plan konserwacji
•  Unikalne centrum pomocy telefonicznej w 

razie awarii
•  Globalny raport analizy zainstalowanej 

podstawy

Korzyści

Korzyści

Korzyści

Korzyści

>  Identyfikacja przerw i awarii
>  Optymalizacja wydajności 

roboczej
>  Wydłużona żywotność 

urządzeń
>  Większa niezawodność 

systemu

>  Zwiększona dostępność  
i niezawodność urządzeń

>  Niższe koszty przestojów
>  Optymalna żywotność 

urządzeń
>  Wiarygodne oszacowanie 

spodziewanego pozostałego 
czasu eksploatacji części 
eksploatacyjnych

>  Większy średni czas między 
awariami (MTBF — Mean 
Time Between Failures)

>  Wszystkie krytyczne punkty 
będą 
zabezpieczone i pod kontrolą

>  Zmniejszone ryzyko 
możliwych awarii, które nie 
zostają wykryte

>  Eliminacja kosztownych 
przestojów i ryzyka poniesienia 
strat operacyjnych

>  Optymalizacja planowania 
konserwacji

>  Scentralizowane usługi 
telefonicznej pomocy 
technicznej w razie awarii

>  Doradztwo w kwestiach 
dotyczących zasilania 
krytycznego w obiekcie  
i potencjalnych obszarów 
ryzyka/podatności na 
uszkodzenia

>  Obniżenie kosztów 
eksploatacji
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Działania prewencyjne i serwisowe Pomiar i analiza

Schemat pomiarowy instalacji elektrycznej
•  Audyt potrzeb klienta związanych  

z wydajnością energetyczną
•  Integracja i kontrola każdego punktu 

pomiaru
•  Uruchomienie rozwiązania
•  Oprogramowanie dostosowane do 

wymagań klienta
•  Kilka poziomów modułów szkoleniowych
•  Konserwacja i aktualizacje oprogramowania

Korzyści

>  Bezpieczna instalacja 
rozwiązania zapewniającego 
wydajność energetyczną

>  Gwarancja kompletnego 
systemu (produkt + 
oprogramowanie), który jest 
natychmiast gotowy do pracy

>  Dostosowane rozwiązanie 
w oparciu o wymagania 
użytkownika

>  Pewna instalacja dla 
optymalizacji zużycia energii

>  Kontrolowane i przewidywalne 
oszczędności
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Kompensacja mocy biernej
• Audyt środowiskowy
• Pomiary
• Dobór instalacji
• Symulacja integracji nowego systemu
•  Szczegółowy raport z zaleceniami
• Rozruch nowych urządzeń

Korzyści

>   Poprawa współczynnika 
mocy

>  uniknięcie karnych opłat za 
przekroczony pobór mocy 
biernej

>  Lepsza regulacja napięcia w 
sieci i wydajność urządzeń

> Większa dostępność mocy
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Kontrola izolacji*
• Uruchomienie rozwiązania ISOM
•  Szkolenie na izolowanych instalacjach 

uziemiających IT
• Regularna kontrola izolacji
• Wykrywanie awarii izolacji

Korzyści

> Zabezpieczona i pewna sieć
> Optymalna ciągłość usługi
>  Wsparcie producenta przez 

cały okres eksploatacji
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Kontrola kalibracji*
• Badanie środowiskowe
• Pomiary
• Szczegółowy raport z zaleceniami
• Certyfikat producenta
• Działania naprawcze
 - Modyfikacje okablowania
 -  Ponowna parametryzacja punktu pomiaru
• Badanie komunikacji
• Wymiana punktu pomiaru

Korzyści

> Dokładność pomiaru
>  Szeroki zakres stacji pomiaru 

sprawnie objętych przez firmę 
Socomec

>  Pełna zgodność z normą 
ISO 50001
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* Usługa dostępna wyłącznie we Francji.
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Pomiar i analiza

Audyt jakości energii,

Obrazowanie termiczne

Kontrola i testowanie przełączników na miejscu

Wielu dostawców

Kompleksowa analiza takich elementów jak:
•  Spadek napięcia
•  Zmniejszenie współczynnika mocy
•  Nierówne obciążenie trójfazowe
•  Zniekształcenie harmoniczne
•  Prądy przejściowe
•  Zwarcie z masą
•  Kompatybilność elektromagnetyczna

•  Kompletna kontrola instalacji 
niskonapięciowej w podczerwieni

•  Możliwa analiza szerokiej gamy elementów
•  Identyfikacja zakłóceń, której nie można 

przeprowadzić przez prostą kontrolę 
wzrokową

•  Aprobata producenta
•  Najnowsze aktualizacje 

oprogramowania sprzętowego
•  Kompletny raport z zaleceniami 

technicznymi
•  Certyfikat zgodności

•  Zoptymalizowany plan konserwacji
•  Unikalne centrum pomocy telefonicznej w 

razie awarii
•  Globalny raport analizy zainstalowanej 

podstawy

Korzyści

Korzyści

Korzyści

Korzyści

>  Identyfikacja przerw i awarii
>  Optymalizacja wydajności 

roboczej
>  Wydłużona żywotność 

urządzeń
>  Większa niezawodność 

systemu

>  Zwiększona dostępność  
i niezawodność urządzeń

>  Niższe koszty przestojów
>  Optymalna żywotność 

urządzeń
>  Wiarygodne oszacowanie 

spodziewanego pozostałego 
czasu eksploatacji części 
eksploatacyjnych

>  Większy średni czas między 
awariami (MTBF — Mean 
Time Between Failures)

>  Wszystkie krytyczne punkty 
będą 
zabezpieczone i pod kontrolą

>  Zmniejszone ryzyko 
możliwych awarii, które nie 
zostają wykryte

>  Eliminacja kosztownych 
przestojów i ryzyka poniesienia 
strat operacyjnych

>  Optymalizacja planowania 
konserwacji

>  Scentralizowane usługi 
telefonicznej pomocy 
technicznej w razie awarii

>  Doradztwo w kwestiach 
dotyczących zasilania 
krytycznego w obiekcie  
i potencjalnych obszarów 
ryzyka/podatności na 
uszkodzenia

>  Obniżenie kosztów 
eksploatacji
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Działania prewencyjne i serwisowe Pomiar i analiza

Schemat pomiarowy instalacji elektrycznej
•  Audyt potrzeb klienta związanych  

z wydajnością energetyczną
•  Integracja i kontrola każdego punktu 

pomiaru
•  Uruchomienie rozwiązania
•  Oprogramowanie dostosowane do 

wymagań klienta
•  Kilka poziomów modułów szkoleniowych
•  Konserwacja i aktualizacje oprogramowania

Korzyści

>  Bezpieczna instalacja 
rozwiązania zapewniającego 
wydajność energetyczną

>  Gwarancja kompletnego 
systemu (produkt + 
oprogramowanie), który jest 
natychmiast gotowy do pracy

>  Dostosowane rozwiązanie 
w oparciu o wymagania 
użytkownika

>  Pewna instalacja dla 
optymalizacji zużycia energii

>  Kontrolowane i przewidywalne 
oszczędności

a
p

p
li

 5
41

 a

Kompensacja mocy biernej
• Audyt środowiskowy
• Pomiary
• Dobór instalacji
• Symulacja integracji nowego systemu
•  Szczegółowy raport z zaleceniami
• Rozruch nowych urządzeń

Korzyści

>   Poprawa współczynnika 
mocy

>  uniknięcie karnych opłat za 
przekroczony pobór mocy 
biernej

>  Lepsza regulacja napięcia w 
sieci i wydajność urządzeń

> Większa dostępność mocy
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Kontrola izolacji*
• Uruchomienie rozwiązania ISOM
•  Szkolenie na izolowanych instalacjach 

uziemiających IT
• Regularna kontrola izolacji
• Wykrywanie awarii izolacji

Korzyści

> Zabezpieczona i pewna sieć
> Optymalna ciągłość usługi
>  Wsparcie producenta przez 

cały okres eksploatacji
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Kontrola kalibracji*
• Badanie środowiskowe
• Pomiary
• Szczegółowy raport z zaleceniami
• Certyfikat producenta
• Działania naprawcze
 - Modyfikacje okablowania
 -  Ponowna parametryzacja punktu pomiaru
• Badanie komunikacji
• Wymiana punktu pomiaru

Korzyści

> Dokładność pomiaru
>  Szeroki zakres stacji pomiaru 

sprawnie objętych przez firmę 
Socomec

>  Pełna zgodność z normą 
ISO 50001
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* Usługa dostępna wyłącznie we Francji.
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Stałe ulepszanie

Zarządzanie końcem okresu eksploatacji

Odnowienie produktu

•  Dokładna analiza warunków 
roboczych i użycia instalacji klienta

•  Indywidualny raport zawierający 
zestawienie wszystkich wykonanych 
czynności

•  Okresowe spotkania z naszymi 
ekspertami

•  Kluczowe zalecenia dotyczące 
ulepszeń

• Analiza techniczna i ekonomiczna
•  Wsparcie w zakresie planowania 

bezpiecznego wycofania z eksploatacji  
i usunięcia starych produktów

• Recykling baterii
•  Przyjęcie norm środowiskowych 

(ISO 14001, WEEE, itp.)

• Specjalne ceny
•  Pełna konsultacja i wsparcie w zakresie 

odnowienia urządzeń
•  Bezpieczne procedury w trakcie całej 

operacji wymiany

Korzyści

Korzyści

Korzyści

>  Optymalizacja systemu  
i rozwiązań zgodnie  
z warunkami środowiskowymi  
i ograniczeniami roboczymi

>  Pewność, wydajność  
i bezpieczeństwo systemu

>  Optymalizacja zasobów  
i kosztów w całym okresie 
eksploatacji

>  certyfikowany, bezpieczny 
dla środowiska proces 
utylizacji, odnawiania  
i recyklingu sprzętu

> Optymalizacja kosztów
>  Jeden punkt kontaktowy  

w całym okresie eksploatacji

>  Mniejsze ryzyko przestojów
>  Zawsze najnowocześniejsza 

technologia
> Optymalizacja kosztów
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Optymalizacja
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Konsultacja, wdrożenie i szkolenie

Konsultacja projektowa

Uruchomienie i testy na miejscu

Szkolenie techniczne

• Audyty instalacji wstępnych
• Analiza funkcjonalna rozwiązania
• Zalecenia związane z wdrożeniem
• Uruchomienie i testy w miejscu instalacji
•  System śledzenia wdrożony w pierwszych 

tygodniach pracy

• Kontrola środowiska roboczego
•  Kontrola instalacji elektrycznej (odłącznik, 

okablowanie, wyłączniki itp.)
•  Wewnętrzna i zewnętrzna kontrola systemu 

UPS
• Włączenie i konfiguracja systemu zasilania
• Test działania
• Test zespołu odbiorników (na życzenie)

• Bezpośrednie szkolenia
•  W zakładach firmy Socomec lub na miejscu 

u klienta
•  Otwarte dyskusje i opinie uczestników
• Uwzględniamy wiele rodzajów konfiguracji
•  Symulacje oparte na rzeczywistych 

przypadkach i rzeczywistych instalacjach 
klientów

• Doświadczeni szkoleniowcy

Korzyści

Korzyści

Korzyści

>  uniwersalne rozwiązanie
> Pojedynczy punkt kontaktowy
>  Specjalistyczna wiedza 

producenta
>  Lepszy czas wprowadzenia 

na rynek

>  uruchomienie wykonywane 
zgodnie z najlepszymi 
standardami roboczymi

>  Zgodność ze środowiskiem 
roboczym

>  Zgodność z różnymi 
standardami instalacji

>  Niezależność w zarządzaniu 
rutynowymi działaniami

> Procedury alarmowe
>  Bezpieczniejsza praca  

i konserwacja
>  Zawsze aktualne, najnowsze 

technologie
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Stałe ulepszanie

Zarządzanie końcem okresu eksploatacji

Odnowienie produktu

•  Dokładna analiza warunków 
roboczych i użycia instalacji klienta

•  Indywidualny raport zawierający 
zestawienie wszystkich wykonanych 
czynności

•  Okresowe spotkania z naszymi 
ekspertami

•  Kluczowe zalecenia dotyczące 
ulepszeń

• Analiza techniczna i ekonomiczna
•  Wsparcie w zakresie planowania 

bezpiecznego wycofania z eksploatacji  
i usunięcia starych produktów

• Recykling baterii
•  Przyjęcie norm środowiskowych 

(ISO 14001, WEEE, itp.)

• Specjalne ceny
•  Pełna konsultacja i wsparcie w zakresie 

odnowienia urządzeń
•  Bezpieczne procedury w trakcie całej 

operacji wymiany

Korzyści

Korzyści

Korzyści

>  Optymalizacja systemu  
i rozwiązań zgodnie  
z warunkami środowiskowymi  
i ograniczeniami roboczymi

>  Pewność, wydajność  
i bezpieczeństwo systemu

>  Optymalizacja zasobów  
i kosztów w całym okresie 
eksploatacji

>  certyfikowany, bezpieczny 
dla środowiska proces 
utylizacji, odnawiania  
i recyklingu sprzętu

> Optymalizacja kosztów
>  Jeden punkt kontaktowy  

w całym okresie eksploatacji

>  Mniejsze ryzyko przestojów
>  Zawsze najnowocześniejsza 

technologia
> Optymalizacja kosztów
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Konsultacja, wdrożenie i szkolenie

Konsultacja projektowa

Uruchomienie i testy na miejscu

Szkolenie techniczne

• Audyty instalacji wstępnych
• Analiza funkcjonalna rozwiązania
• Zalecenia związane z wdrożeniem
• Uruchomienie i testy w miejscu instalacji
•  System śledzenia wdrożony w pierwszych 

tygodniach pracy

• Kontrola środowiska roboczego
•  Kontrola instalacji elektrycznej (odłącznik, 

okablowanie, wyłączniki itp.)
•  Wewnętrzna i zewnętrzna kontrola systemu 

UPS
• Włączenie i konfiguracja systemu zasilania
• Test działania
• Test zespołu odbiorników (na życzenie)

• Bezpośrednie szkolenia
•  W zakładach firmy Socomec lub na miejscu 

u klienta
•  Otwarte dyskusje i opinie uczestników
• Uwzględniamy wiele rodzajów konfiguracji
•  Symulacje oparte na rzeczywistych 

przypadkach i rzeczywistych instalacjach 
klientów

• Doświadczeni szkoleniowcy

Korzyści

Korzyści

Korzyści

>  uniwersalne rozwiązanie
> Pojedynczy punkt kontaktowy
>  Specjalistyczna wiedza 

producenta
>  Lepszy czas wprowadzenia 

na rynek

>  uruchomienie wykonywane 
zgodnie z najlepszymi 
standardami roboczymi

>  Zgodność ze środowiskiem 
roboczym

>  Zgodność z różnymi 
standardami instalacji

>  Niezależność w zarządzaniu 
rutynowymi działaniami

> Procedury alarmowe
>  Bezpieczniejsza praca  

i konserwacja
>  Zawsze aktualne, najnowsze 

technologie
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Zabezpieczenie zasilania a 
topologia UPS

Jakość zasilania (JZ) stanowi istotne wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie sieciami elektrycznymi i urządzeniami 
w centrach danych. 
Szerokie zastosowanie i rosnąca zależność od urządzeń elektronicznych — takich jak sprzęt informatyczny, energoelektronika obejmująca 
programowalne sterowniki logiczne (PLC) czy oświetlenie energooszczędne — doprowadziły do całkowitego przekształcenia charakteru 
odbiorów elektrycznych. Odbiory te są zarówno główną przyczyną, jak i głownym punktem problemów z jakością zasilania. Ze względu na 
ich nieliniowość, wszystkie te odbiory powodują zakłócenia w jakości dostarczanej energii.
Zwiększona wrażliwość większości odbiorników (przemysłowych, usługowych, a nawet mieszkalnych) na problemy z jakością zasilania 
oznacza, że dostępność wysokiej jakości energii elektrycznej jest kluczowym czynnikiem w zakresie zdobywania konkurencyjnej przewagi 
we wszystkich sektorach rynku.
Jest powszechnie zrozumiałe, że obiekty o znaczeniu krytycznym muszą działać w sposób ciągły, a jakiekolwiek przerwy w zasilaniu, 
nawet na krótki czas, mogą zakłócić działalność przedsiębiorstwa i prowadzić do znacznych strat finansowych.
Choć dzisiejsze centra przetwarzania danych są projektowane z wysokim poziomem redundancji w celu minimalizacji czasu przestoju, 
to jakość dostarczanej energii elektrycznej jest równie ważna, jak same aplikacje krytyczne.
Aby zapewnić niezawodne dostarczanie zasilania o wysokiej jakości, istotne jest zrozumienie natury zakłóceń w jakości zasilania 
i ich przyczyny.

Co wpływa na jakość zasilania?

Najczęstsze zakłócenia, które negatywnie wpływają na jakość zasilania, to:
 • Spadek napięcia lub brak zasilania wskutek awarii sieci zasilającej.
 • Chwilowe wahania napięcia wskutek podłączania do sieci zasilającej dużych obciążeń lub występowania w niej usterek.
 • Zniekształcenia prądu i napięcia spowodowane przez obciążenia nieliniowe w systemie lub systemach innych urządzeń.
 • Skoki zapotrzebowania mocy wskutek obecności dużych obciążeń pracujących w trybie nieciągłym.
 • Asymetria sieci zasilającej.

Jak zapewnić dobrą jakość zasilania: zasilacze UPS

Nowoczesna technologia oferuje różne rozwiązania w celu zapewnienia jakości zasilania; statyczne systemy UPS są bez wątpienia 
najbardziej wszechstronne i powszechnie stosowane i mogą być stosowane w bardzo szerokim zakresie mocy znamionowych.
Potrzeba klasyfikacji różnych typów statycznych zasilaczy UPS oferowanych aktualnie na rynku doprowadziła do opracowania normy 
EN 62040-3. Rozróżnia ona trzy podstawowe topologie, których elementem wyróżniającym jest zastosowana architektura wewnętrzna:
 •  VFD „offline” 
Voltage and Frequency Dependent (zależny od napięcia i częstotliwości) — urządzenia są zasilane z sieci elektrycznej. W przypadku 
zaniku zasilania odbiory są automatycznie przełączane na zasilanie z wbudowanej baterii, dzięki czemu pracują bez przerwy dla 
odbiorów.

 • VI „line interactive” Voltage Independent (niezależny od napięcia) — odbiory są zasilane przez sieciowe źródło zasilające oraz 
zabezpieczone przed przepięciem i zbyt niskim napięciem przez stabilizator napięcia AVR (automatyczny regulator napięcia). 
W przypadku zaniku zasilania z sieci natychmiast rozpoczyna się zasilanie odbiorów z baterii.

 • VFI „on-line z podwójną konwersją” Voltage and Frequency Independent (niezależny od napięcia i częstotliwości) — jest to jedyny tryb 
pracy zasilacza UPS, który gwarantuje całkowite zabezpieczenie podłączonych odbiorów przed niestabilnościami na linii zasilającej. 
Moc jest poddawana dwukrotnej konwersji (z prądu przemiennego na prąd stały przez prostownik, następnie z prądu stałego na prąd 
przemienny przez falownik, zapewniając wysoką jakość napięcia i stabilność częstotliwości oraz zabezpieczenie przed zakłóceniami 
w sieci zasilającej. W przypadku zaniku zasilania z sieci rozpoczyna się zasilanie odbiorów wyłącznie z baterii. Wewnętrzny by-pass 
zasila urządzenia na wypadek wystąpienia zakłóceń w napięciu wyjściowym falownika.

Zabezpieczenie zasilania a topologia UPS 

Rodzaj zaburzeń Kształt napięcia Możliwe przyczyny Następstwa
Topologia UPS

VFD VI VFI

Przerwy 
w napięciu

Głównie ze względu na otwarcie 
i automatyczne zamknięcie urządzeń 
zabezpieczających, by zlikwidować 
uszkodzoną sekcję sieci. Główne 

przyczyny błędów to uszkodzenia izolacji, 
uderzenia piorunów i przeskoki na 

izolatorze.

Wyłączanie urządzeń ochronnych, utrata 
informacji i nieprawidłowe funkcjonowanie 

urządzeń do przetwarzania danych.
• • •

Spadki/zaniki 
napięcia

Zakłócenia w transmisji, w sieci 
dystrybucyjnej lub instalacji konsumenta. 

Uruchomienia obciążeń.

Awaria sprzętu IT, systemów bezpieczeństwa 
lub oświetlenia. Utrata danych.

Wyłączenie systemu.
• • •

Wahania 
napięcia

Nadajniki (radio), uszkodzony sprzęt, 
nieskuteczne uziemienia, zbyt mała 

odległość od źródła EMI/RFI.

Większość konsekwencji typowa dla zbyt 
niskich napięć. System zatrzymuje się, 

utrata danych. Widoczną konsekwencją jest 
migotanie światła i ekranów. • • •

Zbyt niskie 
napięcie

Wzrost poboru energii, obniżenie napięcia 
w celu zmniejszenia poboru.

System zatrzymuje się, utrata danych, 
przerwanie pracy wrażliwych urządzeń

- • •

Udar 
napięciowy

Atmosferyczne, skoki napięcia są 
spowodowane wyładowaniami 

atmosferycznymi; 
Przejściowe, skoki napięcia spowodowane 

uszkodzeniami izolacji między fazą a 
uziemieniem albo przebiciem przewodu 

zerowego;
Przełączanie, skoki napięcia są 

spowodowane otwarciem urządzeń 
ochronnych, generowane przez 

zasilanie energią baterii kondensatorów 
lub spowodowane zmianami prądu 

indukcyjnego.

Utrata danych, migotanie światła i ekranów, 
zatrzymanie lub uszkodzenie wrażliwych 

urządzeń.

- • •

Przepięcia Uderzenie pioruna, wyłączniki awaryjne, 
przełączanie linii lub kondensatorów 
do kompensacji współczynnika mocy, 

usuwanie uszkodzeń odbiornika. 

Zniszczenie części elektronicznych, błędy 
przetwarzania danych lub utrata danych.

- - •

Zniekształcenie 
harmoniczne

Nowoczesne źródła, takie jak wszystkie 
odbiory nieliniowe, np. sprzęt 

energoelektroniczny, w tym wykrywacze 
ASD, źródła zasilania o zmiennym trybie, 
sprzęt przetwarzający dane, oświetlenie o 

wysokiej wydajności.

Zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia 
rezonansu, przeciążeń neutralnych w systemach 

3-fazowych, przegrzania wszystkich kabli 
i urządzeń, utraty efektywności maszyn 

elektrycznych, zakłócenia elektromagnetyczne 
w systemach komunikacyjnych, błędy 

pomiarowe przy korzystaniu z mierników 
średniej jakości, niepotrzebne wyłączenia 

zabezpieczeń termicznych.

- - •

Zakłócenia Nadajniki (radio), uszkodzony sprzęt, 
nieskuteczne uziemienia, zbyt mała 

odległość od źródła EMI/RFI.

Zakłócenia wrażliwego sprzętu 
elektronicznego, zwykle nie destrukcyjne. 
Mogą spowodować utratę danych i błędy 

przetwarzania danych. - - •

Wahanie 
częstotliwości

Niestabilne działanie generatora, 
niestabilna częstotliwość pomocniczego 

systemu zasilania.

System wyłącza się, utrata danych.

- - •

Wcięcia Szybkie przełączanie elementów mocy 
(diody, SCR, itp.), szybkie zmiany w prądzie 

obciążenia (spawarki, silniki, lasery, 
baterie kondensatorów, itp.).

System wyłącza się, utrata danych.

- - •
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Zabezpieczenie zasilania a 
topologia UPS

Jakość zasilania (JZ) stanowi istotne wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie sieciami elektrycznymi i urządzeniami 
w centrach danych. 
Szerokie zastosowanie i rosnąca zależność od urządzeń elektronicznych — takich jak sprzęt informatyczny, energoelektronika obejmująca 
programowalne sterowniki logiczne (PLC) czy oświetlenie energooszczędne — doprowadziły do całkowitego przekształcenia charakteru 
odbiorów elektrycznych. Odbiory te są zarówno główną przyczyną, jak i głownym punktem problemów z jakością zasilania. Ze względu na 
ich nieliniowość, wszystkie te odbiory powodują zakłócenia w jakości dostarczanej energii.
Zwiększona wrażliwość większości odbiorników (przemysłowych, usługowych, a nawet mieszkalnych) na problemy z jakością zasilania 
oznacza, że dostępność wysokiej jakości energii elektrycznej jest kluczowym czynnikiem w zakresie zdobywania konkurencyjnej przewagi 
we wszystkich sektorach rynku.
Jest powszechnie zrozumiałe, że obiekty o znaczeniu krytycznym muszą działać w sposób ciągły, a jakiekolwiek przerwy w zasilaniu, 
nawet na krótki czas, mogą zakłócić działalność przedsiębiorstwa i prowadzić do znacznych strat finansowych.
Choć dzisiejsze centra przetwarzania danych są projektowane z wysokim poziomem redundancji w celu minimalizacji czasu przestoju, 
to jakość dostarczanej energii elektrycznej jest równie ważna, jak same aplikacje krytyczne.
Aby zapewnić niezawodne dostarczanie zasilania o wysokiej jakości, istotne jest zrozumienie natury zakłóceń w jakości zasilania 
i ich przyczyny.

Co wpływa na jakość zasilania?

Najczęstsze zakłócenia, które negatywnie wpływają na jakość zasilania, to:
 • Spadek napięcia lub brak zasilania wskutek awarii sieci zasilającej.
 • Chwilowe wahania napięcia wskutek podłączania do sieci zasilającej dużych obciążeń lub występowania w niej usterek.
 • Zniekształcenia prądu i napięcia spowodowane przez obciążenia nieliniowe w systemie lub systemach innych urządzeń.
 • Skoki zapotrzebowania mocy wskutek obecności dużych obciążeń pracujących w trybie nieciągłym.
 • Asymetria sieci zasilającej.

Jak zapewnić dobrą jakość zasilania: zasilacze UPS

Nowoczesna technologia oferuje różne rozwiązania w celu zapewnienia jakości zasilania; statyczne systemy UPS są bez wątpienia 
najbardziej wszechstronne i powszechnie stosowane i mogą być stosowane w bardzo szerokim zakresie mocy znamionowych.
Potrzeba klasyfikacji różnych typów statycznych zasilaczy UPS oferowanych aktualnie na rynku doprowadziła do opracowania normy 
EN 62040-3. Rozróżnia ona trzy podstawowe topologie, których elementem wyróżniającym jest zastosowana architektura wewnętrzna:
 •  VFD „offline” 
Voltage and Frequency Dependent (zależny od napięcia i częstotliwości) — urządzenia są zasilane z sieci elektrycznej. W przypadku 
zaniku zasilania odbiory są automatycznie przełączane na zasilanie z wbudowanej baterii, dzięki czemu pracują bez przerwy dla 
odbiorów.

 • VI „line interactive” Voltage Independent (niezależny od napięcia) — odbiory są zasilane przez sieciowe źródło zasilające oraz 
zabezpieczone przed przepięciem i zbyt niskim napięciem przez stabilizator napięcia AVR (automatyczny regulator napięcia). 
W przypadku zaniku zasilania z sieci natychmiast rozpoczyna się zasilanie odbiorów z baterii.

 • VFI „on-line z podwójną konwersją” Voltage and Frequency Independent (niezależny od napięcia i częstotliwości) — jest to jedyny tryb 
pracy zasilacza UPS, który gwarantuje całkowite zabezpieczenie podłączonych odbiorów przed niestabilnościami na linii zasilającej. 
Moc jest poddawana dwukrotnej konwersji (z prądu przemiennego na prąd stały przez prostownik, następnie z prądu stałego na prąd 
przemienny przez falownik, zapewniając wysoką jakość napięcia i stabilność częstotliwości oraz zabezpieczenie przed zakłóceniami 
w sieci zasilającej. W przypadku zaniku zasilania z sieci rozpoczyna się zasilanie odbiorów wyłącznie z baterii. Wewnętrzny by-pass 
zasila urządzenia na wypadek wystąpienia zakłóceń w napięciu wyjściowym falownika.

Zabezpieczenie zasilania a topologia UPS 

Rodzaj zaburzeń Kształt napięcia Możliwe przyczyny Następstwa
Topologia UPS

VFD VI VFI

Przerwy 
w napięciu

Głównie ze względu na otwarcie 
i automatyczne zamknięcie urządzeń 
zabezpieczających, by zlikwidować 
uszkodzoną sekcję sieci. Główne 

przyczyny błędów to uszkodzenia izolacji, 
uderzenia piorunów i przeskoki na 

izolatorze.

Wyłączanie urządzeń ochronnych, utrata 
informacji i nieprawidłowe funkcjonowanie 

urządzeń do przetwarzania danych.
• • •

Spadki/zaniki 
napięcia

Zakłócenia w transmisji, w sieci 
dystrybucyjnej lub instalacji konsumenta. 

Uruchomienia obciążeń.

Awaria sprzętu IT, systemów bezpieczeństwa 
lub oświetlenia. Utrata danych.

Wyłączenie systemu.
• • •

Wahania 
napięcia

Nadajniki (radio), uszkodzony sprzęt, 
nieskuteczne uziemienia, zbyt mała 

odległość od źródła EMI/RFI.

Większość konsekwencji typowa dla zbyt 
niskich napięć. System zatrzymuje się, 

utrata danych. Widoczną konsekwencją jest 
migotanie światła i ekranów. • • •

Zbyt niskie 
napięcie

Wzrost poboru energii, obniżenie napięcia 
w celu zmniejszenia poboru.

System zatrzymuje się, utrata danych, 
przerwanie pracy wrażliwych urządzeń

- • •

Udar 
napięciowy

Atmosferyczne, skoki napięcia są 
spowodowane wyładowaniami 

atmosferycznymi; 
Przejściowe, skoki napięcia spowodowane 

uszkodzeniami izolacji między fazą a 
uziemieniem albo przebiciem przewodu 

zerowego;
Przełączanie, skoki napięcia są 

spowodowane otwarciem urządzeń 
ochronnych, generowane przez 

zasilanie energią baterii kondensatorów 
lub spowodowane zmianami prądu 

indukcyjnego.

Utrata danych, migotanie światła i ekranów, 
zatrzymanie lub uszkodzenie wrażliwych 

urządzeń.

- • •

Przepięcia Uderzenie pioruna, wyłączniki awaryjne, 
przełączanie linii lub kondensatorów 
do kompensacji współczynnika mocy, 

usuwanie uszkodzeń odbiornika. 

Zniszczenie części elektronicznych, błędy 
przetwarzania danych lub utrata danych.

- - •

Zniekształcenie 
harmoniczne

Nowoczesne źródła, takie jak wszystkie 
odbiory nieliniowe, np. sprzęt 

energoelektroniczny, w tym wykrywacze 
ASD, źródła zasilania o zmiennym trybie, 
sprzęt przetwarzający dane, oświetlenie o 

wysokiej wydajności.

Zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia 
rezonansu, przeciążeń neutralnych w systemach 

3-fazowych, przegrzania wszystkich kabli 
i urządzeń, utraty efektywności maszyn 

elektrycznych, zakłócenia elektromagnetyczne 
w systemach komunikacyjnych, błędy 

pomiarowe przy korzystaniu z mierników 
średniej jakości, niepotrzebne wyłączenia 

zabezpieczeń termicznych.

- - •

Zakłócenia Nadajniki (radio), uszkodzony sprzęt, 
nieskuteczne uziemienia, zbyt mała 

odległość od źródła EMI/RFI.

Zakłócenia wrażliwego sprzętu 
elektronicznego, zwykle nie destrukcyjne. 
Mogą spowodować utratę danych i błędy 

przetwarzania danych. - - •

Wahanie 
częstotliwości

Niestabilne działanie generatora, 
niestabilna częstotliwość pomocniczego 

systemu zasilania.

System wyłącza się, utrata danych.

- - •

Wcięcia Szybkie przełączanie elementów mocy 
(diody, SCR, itp.), szybkie zmiany w prądzie 

obciążenia (spawarki, silniki, lasery, 
baterie kondensatorów, itp.).

System wyłącza się, utrata danych.

- - •
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Różne konfiguracje pozwalają na stworzenie architektur spełniających najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące dostępności, 
elastyczności i oszczędności energii, zapewniając następujące korzyści:

Prosta obsługa

Mając na uwadze krytyczne znaczenie odbiorów zasilanych z zasilaczy UPS, należy ograniczać wyłączanie systemu dla celów 
konserwacyjnych. W razie występowania ograniczeń tego rodzaju można stosować różne konfiguracje urządzeń.

Zwiększenie mocy

Rozbudowa zasilanych odbiorów sprawia, iż staje się konieczne zwiększenie mocy zasilacza UPS. Dzięki możliwości różnych konfiguracji 
urządzeń początkowa inwestycja może być bazą do dalszej rozbudowy systemu.

Najwyższy poziom dostępności

Aby zwiększyć poziom dostępności (niezawodności) zasilania, w systemie należy zainstalować równolegle dodatkowy zasilacz, który 
zapewni redundancję i ciągłość zasilania przy wyłączeniu falownika bez przełączania na obwód by-passu.

Możliwość rozbudowy systemu

W tym rozwiązaniu zabezpieczeniem jest wbudowany automatyczny by-pass, który stanowi 
pierwszy poziom redundancji gwarantowanej przez sieć zasilania. By-pass serwisowy umożliwia 
wykonywanie konserwacji systemu bez konieczności wyłączania zasilania odbiorów. Inwestycja 
w pojedynczy zasilacz UPS może być traktowana jako rozwiązanie początkowe, gdyż umożliwia 
użytkownikowi rozbudowę systemu w miarę potrzeb i zastosowanie architektury równoległej 
poprzez instalację dodatkowych modułów celem zwiększenia mocy lub poziomu dostępności 
(redundancji).

Pojedynczy zasilacz UPS
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Możliwość elastycznej rozbudowy systemu 

Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, zapewniające dostępność zasilania i elastyczność 
w przypadku nieplanowanej rozbudowy instalacji przy wykorzystaniu równoległej konfiguracji 
jednostek UPS, z których każda zawiera własny by-pass. Ta konfiguracja umożliwia 
zwiększenie mocy wyjściowej i może być wykorzystana w celu zapewnienia redundancji N+1. 
Rozbudowa jest możliwa również przy pracującym systemie na obiekcie.
Dostępne są również systemy równoległe UPS ze scentralizowanym by-passem na 
pomocniczym źródle zasilania: w takiej konfiguracji by-pass statyczny jest zainstalowany 
równolegle do modułów UPS i można go skonfigurować do ograniczeń wynikających 
z lokalizacji (zdolność zwarciowa, selektywność, itp.).

Systemy równoległe UPS
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Rozwiązania łączące dostępność 
i elastyczność

Pojedyncze urządzenie z by-passem lub konfiguracją 
redundantną 1+1

Modułowy, równoległy system UPS z rozproszonym by-passem

Modułowy, równoległy system UPS ze scentralizowanym 
by-passem

Rozwiązania łączące dostępność 
z elastycznym działaniem

Elastyczne i w pełni modułowe rozwiązanie 

Nowe, innowacyjne rozwiązanie zasilacza UPS, które sprawdza się w każdym przypadku rozbudowy systemu. W celu zwiększenia mocy systemu 
należy zastosować dodatkowe moduły mocy.
W celu zwiększenia poziomu dostępności (redundancji) systemu wystarczy zastosować dodatkowy moduł nadmiarowy. Wszystkie moduły są 
instalowane w technologi „plug-in”. Rozbudowa, konserwacja czy naprawa nie wymaga wyłączania systemu (funkcja „hot swap”).

Poziomy i pionowy system modułowy

Obciążenie o mocy 57 kVA 

Obciążenie o mocy 41 kVA

Łącznie: 50�kVA

25�kVA
25�kVA

25�kVA
25�kVA

25�kVA

MODULYS GP

MODULYS GP

Łącznie: 75�kVA 
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Obciążenie o mocy 45 kVA

Uszkodzony moduł

Łącznie: 50�kVA

Łącznie: 75�kVA

25�kVA
25�kVA
25�kVA

MODULYS GP

MODULYS GP

25�kVA

25�kVA
25�kVA

Obciążenie o mocy 45 kVA 
zawsze chroniony

A
S

I 0
12

 B
 P

L

Skalowalna konfiguracja Skalowalna konfiguracja redundantna
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Różne konfiguracje pozwalają na stworzenie architektur spełniających najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące dostępności, 
elastyczności i oszczędności energii, zapewniając następujące korzyści:

Prosta obsługa

Mając na uwadze krytyczne znaczenie odbiorów zasilanych z zasilaczy UPS, należy ograniczać wyłączanie systemu dla celów 
konserwacyjnych. W razie występowania ograniczeń tego rodzaju można stosować różne konfiguracje urządzeń.

Zwiększenie mocy

Rozbudowa zasilanych odbiorów sprawia, iż staje się konieczne zwiększenie mocy zasilacza UPS. Dzięki możliwości różnych konfiguracji 
urządzeń początkowa inwestycja może być bazą do dalszej rozbudowy systemu.

Najwyższy poziom dostępności

Aby zwiększyć poziom dostępności (niezawodności) zasilania, w systemie należy zainstalować równolegle dodatkowy zasilacz, który 
zapewni redundancję i ciągłość zasilania przy wyłączeniu falownika bez przełączania na obwód by-passu.

Możliwość rozbudowy systemu

W tym rozwiązaniu zabezpieczeniem jest wbudowany automatyczny by-pass, który stanowi 
pierwszy poziom redundancji gwarantowanej przez sieć zasilania. By-pass serwisowy umożliwia 
wykonywanie konserwacji systemu bez konieczności wyłączania zasilania odbiorów. Inwestycja 
w pojedynczy zasilacz UPS może być traktowana jako rozwiązanie początkowe, gdyż umożliwia 
użytkownikowi rozbudowę systemu w miarę potrzeb i zastosowanie architektury równoległej 
poprzez instalację dodatkowych modułów celem zwiększenia mocy lub poziomu dostępności 
(redundancji).

Pojedynczy zasilacz UPS
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Możliwość elastycznej rozbudowy systemu 

Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, zapewniające dostępność zasilania i elastyczność 
w przypadku nieplanowanej rozbudowy instalacji przy wykorzystaniu równoległej konfiguracji 
jednostek UPS, z których każda zawiera własny by-pass. Ta konfiguracja umożliwia 
zwiększenie mocy wyjściowej i może być wykorzystana w celu zapewnienia redundancji N+1. 
Rozbudowa jest możliwa również przy pracującym systemie na obiekcie.
Dostępne są również systemy równoległe UPS ze scentralizowanym by-passem na 
pomocniczym źródle zasilania: w takiej konfiguracji by-pass statyczny jest zainstalowany 
równolegle do modułów UPS i można go skonfigurować do ograniczeń wynikających 
z lokalizacji (zdolność zwarciowa, selektywność, itp.).

Systemy równoległe UPS
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Rozwiązania łączące dostępność 
i elastyczność

Pojedyncze urządzenie z by-passem lub konfiguracją 
redundantną 1+1

Modułowy, równoległy system UPS z rozproszonym by-passem

Modułowy, równoległy system UPS ze scentralizowanym 
by-passem

Rozwiązania łączące dostępność 
z elastycznym działaniem

Elastyczne i w pełni modułowe rozwiązanie 

Nowe, innowacyjne rozwiązanie zasilacza UPS, które sprawdza się w każdym przypadku rozbudowy systemu. W celu zwiększenia mocy systemu 
należy zastosować dodatkowe moduły mocy.
W celu zwiększenia poziomu dostępności (redundancji) systemu wystarczy zastosować dodatkowy moduł nadmiarowy. Wszystkie moduły są 
instalowane w technologi „plug-in”. Rozbudowa, konserwacja czy naprawa nie wymaga wyłączania systemu (funkcja „hot swap”).

Poziomy i pionowy system modułowy

Obciążenie o mocy 57 kVA 

Obciążenie o mocy 41 kVA

Łącznie: 50�kVA

25�kVA
25�kVA

25�kVA
25�kVA

25�kVA

MODULYS GP

MODULYS GP

Łącznie: 75�kVA 
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Obciążenie o mocy 45 kVA

Uszkodzony moduł

Łącznie: 50�kVA

Łącznie: 75�kVA

25�kVA
25�kVA
25�kVA

MODULYS GP

MODULYS GP

25�kVA

25�kVA
25�kVA

Obciążenie o mocy 45 kVA 
zawsze chroniony
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Skalowalna konfiguracja Skalowalna konfiguracja redundantna
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Początkowy koszt UPS-a

Kalkulacja na bazie: 0,10 EUR / kWh — 100 kVA UPS / współczynnik wydajności klimatyzacji = 3.

Początkowy koszt klimatyzacji

Straty UPS Zużycie mocy przez klimatyzację

Całkowity koszt posiadania po 1 roku, przy obciążeniu 90% — 100 kVA

0
 = 96%  = 94%  = 92%

20000

10000

30000

Początkowy koszt UPS-a

Kalkulacja na bazie: 0,10 EUR / kWh —100 kVA UPS / współczynnik wydajności klimatyzacji = 3.

Początkowy koszt klimatyzacji

Straty UPS Zużycie mocy przez klimatyzację

Całkowity koszt posiadania po 5 latach, przy obciążeniu 90% — 100 kVA

0
 = 96%  = 94%  = 92%

50000

25000

75000

Zasilacz UPS oszczędność 
energii: wysoka sprawność bez 
kompromisów.

 • Zapewnia najwyższą sprawność na 
rynku w trybie pracy VFI – podwójna 
konwersja, a także gwarantuje 
całkowite zabezpieczenie podłączonych 
odbiorów przed zakłóceniami w sieci 
zasilającej.

 • Bardzo wysoka sprawność wyjścia 
została przetestowana i zweryfikowana 
przez niezależną międzynarodową 
jednostkę certyfikującą.

 • Najwyższa sprawność przetestowana 
i potwierdzona w szerokiej gamie 
warunków pracy i przy wielu różnych 
poziomach obciążenia. Dzięki temu 
użytkownik otrzymuje prawdziwe dane 
przydatne w instalacjach.

 • Wyjątkowo wysoka sprawność w trybie 
VFI jest zasługą innowacyjnej topologii 
(trzypoziomowej), która została 
stworzona z myślą o zasilaczach UPS 
z rodziny Green Power 2.0.

Pełna moc znamionowa: kW=kVA

 • Nie wymaga obniżenia mocy zasilającej 
serwery najnowszych generacji 
(współczynnik mocy PF=1).

 • Zasilanie zgodne z normą 
IEC 62040: kW=kVA (konstrukcja 
ze współczynnikiem mocy PF=1), 
oznaczająca o 25% większą dostępną 
moc czynną w porównaniu z innymi 
zasilaczami UPS.

 • Dostosowane do zasilania obciążenia 
o indukcyjnym współczynniku mocy 
do 0,9 bez obniżania wartości 
znamionowych.

Redukcja całkowitego kosztu 
posiadania (TCO)

 • Sprawność 96% w trybie podwójnej 
konwersji zapewnia maksymalną 
oszczędność energii: Straty energii 
mniejsze o 50% w porównaniu 
z zasilaczami UPS starszej generacji 
zdecydowanie zmniejszą rachunki za 
prąd.

 • Koszt zakupu zasilacza UPS zwraca 
się w krótkim okresie czasu dzięki 
oszczędności energii.

 • Tryb oszczędzania energii poprawia 
wydajność systemów pracujących 
równolegle.

 • kW=kVA zapewnia maksymalną 
dostępną moc przy takich samych 
parametrach zasilacza UPS, 
zmniejszając koszt eksploatacji 
w przeliczeniu na kW.

 • Optymalizacja kosztów infrastruktury 
przed urządzeniem (źródła i dystrybucja) 
dzięki prostownikowi IGBT o 
najwyższych parametrach.

Green Power 2.0 Zalety
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Rozwiązania łączące dostępność 
z oszczędnością energii

Początkowy koszt UPS-a

Kalkulacja na bazie: 0,10 EUR / kWh-200 kVA UPS / współczynnik wydajności klimatyzacji = 3.

Początkowy koszt klimatyzacji

Straty UPS Zużycie mocy przez klimatyzację

Całkowity koszt posiadania po 1 roku, przy obciążeniu 90% — 200 kVA

0
 = 96%  = 94%  = 92%
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Początkowy koszt UPS-a

Kalkulacja na bazie: 0,10 EUR / kWh-200 kVA UPS / współczynnik wydajności klimatyzacji = 3.

Początkowy koszt klimatyzacji

Straty UPS Zużycie mocy przez klimatyzację

Całkowity koszt posiadania po 5 latach, przy obciążeniu 90% — 200 kVA

0
 = 96%  = 94%  = 92%
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50000

25000

125000

75000

Rozwiązania łączące dostępność 
z oszczędnością energii

Dostępny opcjonalnie dla serii DELPHYS GP, tryb Fast EcoMode to automatyczny tryb, 
optymalizujący wydajność pracy urządzeń w zależności od jakości napięcia wejściowego 
(napięcie, częstotliwość, zniekształcenie harmoniczne). Gdy napięcie wejściowe mieści się 
w zakresie tolerancji (możliwość ustawienia wartości), odbiory są zasilane przez by-pass 
(tryb VFD), co pozwala uzyskać sprawność na poziomie 99%. Jeżeli napięcie znajdzie się 
poza zakresem tolerancji, system natychmiast przełącza obciążenie na tryb pracy z baterii do 
momentu przywrócenia wymaganych warunków w sieci zasilającej.
Baterie są stale utrzymywane w stanie gotowości, co wydłuża czas ich eksploatacji i zapobiega 
okresowym cyklom ponownego uruchamiania prostownika.

Tryb Fast EcoMode

Tryb VFD

Tryb VFI

2 ms
Napięcie sieci 
poza zakresem 
tolerancji

Napięcie sieci 
w ramach 
tolerancji
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 • Funkcja ta pozwala na optymalizację 
sprawności (η) zasilacza UPS pracującego 
w układzie równoległym przy częściowym 
obciążeniu.

 • Pracują tylko te zasilacze UPS, które są 
niezbędne do zapewnienia wymaganej 
mocy wyjściowej.

 • Redundancja jest zachowana poprzez 
pracę nadmiarowej jednostki UPS. 

 • W przypadku wzrostu poboru mocy 
załączane są niezwłocznie pozostałe 
zasilacze UPS, aby zapewnić wymagane 
zapotrzebowanie na moc.

 • Funkcja Energy Saver jest optymalnym 
rozwiązaniem systemów zasilania odbiorów, 
w których występują częste wahania mocy 
wyjściowej.

 • Tryb oszczędzania energii zwiększa 
sprawność całego systemu.

Tryb oszczędzania energii (Energy Saver)

η

0,25 0,5 0,75

η

0,25 0,5 0,75

Obciążenie jest współdzielone
 przez wszystkie zasilacze UPS 

Dwa działające zasilacze UPS
 i dwa zasilacze UPS w gotowości

Moc 
czynna 

Pn

Moc 
czynna 

Pn
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Początkowy koszt UPS-a

Kalkulacja na bazie: 0,10 EUR / kWh — 100 kVA UPS / współczynnik wydajności klimatyzacji = 3.

Początkowy koszt klimatyzacji

Straty UPS Zużycie mocy przez klimatyzację

Całkowity koszt posiadania po 1 roku, przy obciążeniu 90% — 100 kVA

0
 = 96%  = 94%  = 92%
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Początkowy koszt UPS-a

Kalkulacja na bazie: 0,10 EUR / kWh —100 kVA UPS / współczynnik wydajności klimatyzacji = 3.

Początkowy koszt klimatyzacji

Straty UPS Zużycie mocy przez klimatyzację

Całkowity koszt posiadania po 5 latach, przy obciążeniu 90% — 100 kVA

0
 = 96%  = 94%  = 92%

50000

25000

75000

Zasilacz UPS oszczędność 
energii: wysoka sprawność bez 
kompromisów.

 • Zapewnia najwyższą sprawność na 
rynku w trybie pracy VFI – podwójna 
konwersja, a także gwarantuje 
całkowite zabezpieczenie podłączonych 
odbiorów przed zakłóceniami w sieci 
zasilającej.

 • Bardzo wysoka sprawność wyjścia 
została przetestowana i zweryfikowana 
przez niezależną międzynarodową 
jednostkę certyfikującą.

 • Najwyższa sprawność przetestowana 
i potwierdzona w szerokiej gamie 
warunków pracy i przy wielu różnych 
poziomach obciążenia. Dzięki temu 
użytkownik otrzymuje prawdziwe dane 
przydatne w instalacjach.

 • Wyjątkowo wysoka sprawność w trybie 
VFI jest zasługą innowacyjnej topologii 
(trzypoziomowej), która została 
stworzona z myślą o zasilaczach UPS 
z rodziny Green Power 2.0.

Pełna moc znamionowa: kW=kVA

 • Nie wymaga obniżenia mocy zasilającej 
serwery najnowszych generacji 
(współczynnik mocy PF=1).

 • Zasilanie zgodne z normą 
IEC 62040: kW=kVA (konstrukcja 
ze współczynnikiem mocy PF=1), 
oznaczająca o 25% większą dostępną 
moc czynną w porównaniu z innymi 
zasilaczami UPS.

 • Dostosowane do zasilania obciążenia 
o indukcyjnym współczynniku mocy 
do 0,9 bez obniżania wartości 
znamionowych.

Redukcja całkowitego kosztu 
posiadania (TCO)

 • Sprawność 96% w trybie podwójnej 
konwersji zapewnia maksymalną 
oszczędność energii: Straty energii 
mniejsze o 50% w porównaniu 
z zasilaczami UPS starszej generacji 
zdecydowanie zmniejszą rachunki za 
prąd.

 • Koszt zakupu zasilacza UPS zwraca 
się w krótkim okresie czasu dzięki 
oszczędności energii.

 • Tryb oszczędzania energii poprawia 
wydajność systemów pracujących 
równolegle.

 • kW=kVA zapewnia maksymalną 
dostępną moc przy takich samych 
parametrach zasilacza UPS, 
zmniejszając koszt eksploatacji 
w przeliczeniu na kW.

 • Optymalizacja kosztów infrastruktury 
przed urządzeniem (źródła i dystrybucja) 
dzięki prostownikowi IGBT o 
najwyższych parametrach.

Green Power 2.0 Zalety
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Rozwiązania łączące dostępność 
z oszczędnością energii

Początkowy koszt UPS-a

Kalkulacja na bazie: 0,10 EUR / kWh-200 kVA UPS / współczynnik wydajności klimatyzacji = 3.

Początkowy koszt klimatyzacji

Straty UPS Zużycie mocy przez klimatyzację

Całkowity koszt posiadania po 1 roku, przy obciążeniu 90% — 200 kVA
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Początkowy koszt UPS-a

Kalkulacja na bazie: 0,10 EUR / kWh-200 kVA UPS / współczynnik wydajności klimatyzacji = 3.

Początkowy koszt klimatyzacji

Straty UPS Zużycie mocy przez klimatyzację

Całkowity koszt posiadania po 5 latach, przy obciążeniu 90% — 200 kVA
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Rozwiązania łączące dostępność 
z oszczędnością energii

Dostępny opcjonalnie dla serii DELPHYS GP, tryb Fast EcoMode to automatyczny tryb, 
optymalizujący wydajność pracy urządzeń w zależności od jakości napięcia wejściowego 
(napięcie, częstotliwość, zniekształcenie harmoniczne). Gdy napięcie wejściowe mieści się 
w zakresie tolerancji (możliwość ustawienia wartości), odbiory są zasilane przez by-pass 
(tryb VFD), co pozwala uzyskać sprawność na poziomie 99%. Jeżeli napięcie znajdzie się 
poza zakresem tolerancji, system natychmiast przełącza obciążenie na tryb pracy z baterii do 
momentu przywrócenia wymaganych warunków w sieci zasilającej.
Baterie są stale utrzymywane w stanie gotowości, co wydłuża czas ich eksploatacji i zapobiega 
okresowym cyklom ponownego uruchamiania prostownika.

Tryb Fast EcoMode

Tryb VFD

Tryb VFI

2 ms
Napięcie sieci 
poza zakresem 
tolerancji

Napięcie sieci 
w ramach 
tolerancji
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 • Funkcja ta pozwala na optymalizację 
sprawności (η) zasilacza UPS pracującego 
w układzie równoległym przy częściowym 
obciążeniu.

 • Pracują tylko te zasilacze UPS, które są 
niezbędne do zapewnienia wymaganej 
mocy wyjściowej.

 • Redundancja jest zachowana poprzez 
pracę nadmiarowej jednostki UPS. 

 • W przypadku wzrostu poboru mocy 
załączane są niezwłocznie pozostałe 
zasilacze UPS, aby zapewnić wymagane 
zapotrzebowanie na moc.

 • Funkcja Energy Saver jest optymalnym 
rozwiązaniem systemów zasilania odbiorów, 
w których występują częste wahania mocy 
wyjściowej.

 • Tryb oszczędzania energii zwiększa 
sprawność całego systemu.

Tryb oszczędzania energii (Energy Saver)

η

0,25 0,5 0,75

η

0,25 0,5 0,75

Obciążenie jest współdzielone
 przez wszystkie zasilacze UPS 

Dwa działające zasilacze UPS
 i dwa zasilacze UPS w gotowości

Moc 
czynna 

Pn

Moc 
czynna 

Pn
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a Dwie główne technologie systemów UPS dostępne na rynku to:

 • Transformatorowa, stosowana w przypadku, w którym pierwotne i wtórne źródła pochodzą z różnych sieci z różnymi systemami 
neutralnymi.

 • Beztransformatorowa, zapewniająca najwyższą sprawność połączoną z małą zajętością powierzchni.
Każda z tych technologii ma swoje zalety i wady. Wyzwaniem jest, aby znaleźć właściwy kompromis, biorąc pod uwagę warunki 
obiektowe w którym będzie pracowało urządzenie oraz ograniczenia konstrukcyjne, takie jak wielkość podstawy montażowej, sprawność, 
prądy zwarciowe itd. Firma SOCOMEC może dostarczyć klientom zasilacze UPS w obu technologiach, w zależności od potrzeb.

Topologie transformatorowe i beztransformatorowe

H5 H7 H11 H13 H17 H19

Tradycyjny tyrystorowy prostownik trzyfazowy

Prostownik 12-impulsowy

Czysty Prostownik DELPHYS MX 
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Technologia czystej energii — prostownik 
IGBT

Prostownik eliminuje wszelkie zakłócenia 
wprowadzane przez odbiornik (na źródło 
zasilania jak i dystrybucję energii).
 • Technologia prostownika IGBT zapewnia 
zasilanie prądem o wyjątkowo niskim 
poziomie zakłóceń harmonicznych: 
THDI < 2,5%.

Prostownik zapewnia stałe parametry 
zasilania

 • Prostownik IGBT jest odporny na zmiany 
częstotliwości, których źródłem może być 
agregat prądotwórczy.

 • Współczynnik mocy oraz współczynnik 
THDI na wejściu prostownika mają stałą 
wartość niezależnie od stanu naładowania 
baterii (stały poziom napięcia) i od 
współczynnika obciążenia zasilacza UPS.

Ekonomiczny prostownik IGBT

 • Współczynnik mocy wejściowej prostownika 
wynosi 0,99, zmniejszając zużycie kVA 
o 30% w porównaniu z konwencjonalną 
technologią. Ograniczenie prądu na wejściu 
pozwala na oszczędności w zakresie źródeł 
zasilania, okablowania oraz urządzeń 
zabezpieczających.

 • Cechy prostownika IGBT:
 -  niski współczynnik THDI na wejściu 
prostownika

 - stopniowy, przesunięty w czasie restart
 -  możliwość wstrzymania doładowywania 
baterii podczas pracy z agregatem 
prądotwórczym.

 • Pozwala na zredukowanie wpływu 
stosowania agregatów prądotwórczych 
oraz ilości zużywanej energii i przestrzeni 
montażowej.

Zasilacz DELPHYS MX jest w pełni 
kompatybilny z siecią zasilającą niskiego 
napięcia, a w szczególności z agregatami 
prądotwórczymi:
 • Sinusoidalny prąd na wejściu prostownika 
o niskim współczynniku THDI: < 4,5% bez 
stosowania filtra.

 • Wysoki współczynnik mocy za 
prostownikiem wynoszący 0,93 bez 
stosowania filtrów pozwala na zmniejszenie 
poboru mocy, a tym samym zmniejszenie 
przekrojów kabli i parametrów urządzeń 
zabezpieczających.

 • Stopniowy, sekwencyjny rozruch 
prostowników w konfiguracji równoległej 
ułatwia działanie agregatu prądotwórczego.

 • Opóźnione ładowanie baterii podczas pracy 
z agregatem prądotwórczym redukuje 
pobór mocy.

SVM (cyfrowa modulacja wektorowa) 
w połączeniu z transformatorem izolacyjnym 
zainstalowanym na wyjściu falownika zapewnia:
 • idealnie sinusoidalny kształt napięcia 
wyjściowego o współczynniku THDV < 2% 
dla odbiorów liniowych i < 3% dla odbiorów 
nieliniowych.

 • Stabilne napięcie wyjściowe także 
w przypadku niesymetrycznego obciążenia 
międzyfazowego.

 • Stabilne napięcie przy nagłych zmianach 
obciążenia bez zmiany wartości 
znamionowych napięcia wyjściowego (±2% 
w czasie poniżej 5 ms).

 • Wysoką przeciążalność zwarciową 
wynoszącą do 4 In (f/N), umożliwiającą 
selektywność przy doborze zabezpieczeń.

 • Całkowitą izolację galwaniczną między 
obwodem prądu stałego a wyjściem ładunku.

SVM, najnowsze, bardzo wydajne 
komponenty i mostki zasilania IGBT, 
umożliwiają zasilanie:
 • Nieliniowych obciążeń przy współczynniku 
szczytu wynoszącym nawet 3.

 • Pełną moc czynną dla obciążeń o 
współczynniku mocy od 1,0 ind. do 0,9 poj.

SVM, cyfrowa modulacja wektorowa

Topologie UPS
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Systemy przełączników statycznych (STS)

Systemy przełączników statycznych 
(STS) to urządzenia inteligentne, które 
przenoszą obciążenia na alternatywne 
źródła, gdy główne źródło jest poza 
tolerancją. Takie rozwiązanie zapewnia 
wysoką dostępność energii elektrycznej 
(niezawodności zasilania) dla odbiorów o 
znaczeniu krytycznym lub wrażliwych na 
zanik zasilania.
Przełączniki statyczne STS mają za 
zadanie:
 • zapewnienie redundancji zasilania 
odbiorów o znaczeniu krytycznym za 
pomocą dwóch odrębnych źródeł energii;

 • zwiększenie niezawodności zasilania 
wrażliwych odbiorów;

 • ułatwienie projektowania i rozbudowy 
systemów zapewniających wysoką 
niezawodność zasilania.

 • zwiększenie ogólnej elastyczności 
instalacji, umożliwiając łatwą i bezpieczną 
konserwację lub wymianę źródła.

W przełącznikach statycznych STS 
wykorzystuje się sprawdzone i niezawodne 
półprzewodnikowe układy przełączające 
(SCR), które zapewniają szybkie, całkowicie 
bezpieczne, automatyczne przełączanie bez 
konieczności wyłączania zasilania odbiorów.
Wykorzystanie wysokiej jakości 
komponentów, architektury odpornej 
na uszkodzenia, możliwość określenia 
miejsca usterki, zarządzanie błędami 
systemu i odbiorami z wysokimi prądami 
rozruchowymi: to tylko niektóre cechy, 
które sprawiają, że systemy STS są 
idealnym rozwiązaniem, pozwalającym 
osiągnąć maksymalną dostępność 
i niezawodność zasilania.

STS może również chronić przed:
 • uszkodzeniem głównego źródła zasilania,
 • przypadkowym zadziałaniem 
zabezpieczeń,

 • wzajemnymi zakłóceniami 
spowodowanymi uszkodzonym sprzętem 
(zwarcia) zasilanym przez to samo źródło 
zasilania,

 • błędami obsługi (otwarcie obwodu) 
występującymi w łańcuchu zasilania.

Systemy przełączników statycznych: przykładowe zastosowania

Zazwyczaj przełączniki STS zapewniają 
redundancję między dwoma niezależnymi 
systemami UPS.
Każdy STS ma moc odpowiadającą 
obciążeniu (lub zestawowi obciążeń), które 
chroni.

Zalecane jest zamontowanie przełącznika 
statycznego (STS) jak najbliżej odbioru, 
aby zapewnić redundancję zasilania przed 
urządzeniem i ograniczenie do minimum wielkość 
pojedynczego punktu awarii (toru między 
odbiorem a przełącznikiem STS). Wykorzystanie 
kilkunastu przełączników STS zapewnia również 
elektryczne rozdzielenie obciążenia.
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Systemy przełączników statycznych 
(STS) dla obiektów wymagających 
wysokiej dostępności zasilania
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a Dwie główne technologie systemów UPS dostępne na rynku to:

 • Transformatorowa, stosowana w przypadku, w którym pierwotne i wtórne źródła pochodzą z różnych sieci z różnymi systemami 
neutralnymi.

 • Beztransformatorowa, zapewniająca najwyższą sprawność połączoną z małą zajętością powierzchni.
Każda z tych technologii ma swoje zalety i wady. Wyzwaniem jest, aby znaleźć właściwy kompromis, biorąc pod uwagę warunki 
obiektowe w którym będzie pracowało urządzenie oraz ograniczenia konstrukcyjne, takie jak wielkość podstawy montażowej, sprawność, 
prądy zwarciowe itd. Firma SOCOMEC może dostarczyć klientom zasilacze UPS w obu technologiach, w zależności od potrzeb.

Topologie transformatorowe i beztransformatorowe
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Tradycyjny tyrystorowy prostownik trzyfazowy

Prostownik 12-impulsowy

Czysty Prostownik DELPHYS MX 
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Technologia czystej energii — prostownik 
IGBT

Prostownik eliminuje wszelkie zakłócenia 
wprowadzane przez odbiornik (na źródło 
zasilania jak i dystrybucję energii).
 • Technologia prostownika IGBT zapewnia 
zasilanie prądem o wyjątkowo niskim 
poziomie zakłóceń harmonicznych: 
THDI < 2,5%.

Prostownik zapewnia stałe parametry 
zasilania

 • Prostownik IGBT jest odporny na zmiany 
częstotliwości, których źródłem może być 
agregat prądotwórczy.

 • Współczynnik mocy oraz współczynnik 
THDI na wejściu prostownika mają stałą 
wartość niezależnie od stanu naładowania 
baterii (stały poziom napięcia) i od 
współczynnika obciążenia zasilacza UPS.

Ekonomiczny prostownik IGBT

 • Współczynnik mocy wejściowej prostownika 
wynosi 0,99, zmniejszając zużycie kVA 
o 30% w porównaniu z konwencjonalną 
technologią. Ograniczenie prądu na wejściu 
pozwala na oszczędności w zakresie źródeł 
zasilania, okablowania oraz urządzeń 
zabezpieczających.

 • Cechy prostownika IGBT:
 -  niski współczynnik THDI na wejściu 
prostownika

 - stopniowy, przesunięty w czasie restart
 -  możliwość wstrzymania doładowywania 
baterii podczas pracy z agregatem 
prądotwórczym.

 • Pozwala na zredukowanie wpływu 
stosowania agregatów prądotwórczych 
oraz ilości zużywanej energii i przestrzeni 
montażowej.

Zasilacz DELPHYS MX jest w pełni 
kompatybilny z siecią zasilającą niskiego 
napięcia, a w szczególności z agregatami 
prądotwórczymi:
 • Sinusoidalny prąd na wejściu prostownika 
o niskim współczynniku THDI: < 4,5% bez 
stosowania filtra.

 • Wysoki współczynnik mocy za 
prostownikiem wynoszący 0,93 bez 
stosowania filtrów pozwala na zmniejszenie 
poboru mocy, a tym samym zmniejszenie 
przekrojów kabli i parametrów urządzeń 
zabezpieczających.

 • Stopniowy, sekwencyjny rozruch 
prostowników w konfiguracji równoległej 
ułatwia działanie agregatu prądotwórczego.

 • Opóźnione ładowanie baterii podczas pracy 
z agregatem prądotwórczym redukuje 
pobór mocy.

SVM (cyfrowa modulacja wektorowa) 
w połączeniu z transformatorem izolacyjnym 
zainstalowanym na wyjściu falownika zapewnia:
 • idealnie sinusoidalny kształt napięcia 
wyjściowego o współczynniku THDV < 2% 
dla odbiorów liniowych i < 3% dla odbiorów 
nieliniowych.

 • Stabilne napięcie wyjściowe także 
w przypadku niesymetrycznego obciążenia 
międzyfazowego.

 • Stabilne napięcie przy nagłych zmianach 
obciążenia bez zmiany wartości 
znamionowych napięcia wyjściowego (±2% 
w czasie poniżej 5 ms).

 • Wysoką przeciążalność zwarciową 
wynoszącą do 4 In (f/N), umożliwiającą 
selektywność przy doborze zabezpieczeń.

 • Całkowitą izolację galwaniczną między 
obwodem prądu stałego a wyjściem ładunku.

SVM, najnowsze, bardzo wydajne 
komponenty i mostki zasilania IGBT, 
umożliwiają zasilanie:
 • Nieliniowych obciążeń przy współczynniku 
szczytu wynoszącym nawet 3.

 • Pełną moc czynną dla obciążeń o 
współczynniku mocy od 1,0 ind. do 0,9 poj.

SVM, cyfrowa modulacja wektorowa

Topologie UPS
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Systemy przełączników statycznych (STS)

Systemy przełączników statycznych 
(STS) to urządzenia inteligentne, które 
przenoszą obciążenia na alternatywne 
źródła, gdy główne źródło jest poza 
tolerancją. Takie rozwiązanie zapewnia 
wysoką dostępność energii elektrycznej 
(niezawodności zasilania) dla odbiorów o 
znaczeniu krytycznym lub wrażliwych na 
zanik zasilania.
Przełączniki statyczne STS mają za 
zadanie:
 • zapewnienie redundancji zasilania 
odbiorów o znaczeniu krytycznym za 
pomocą dwóch odrębnych źródeł energii;

 • zwiększenie niezawodności zasilania 
wrażliwych odbiorów;

 • ułatwienie projektowania i rozbudowy 
systemów zapewniających wysoką 
niezawodność zasilania.

 • zwiększenie ogólnej elastyczności 
instalacji, umożliwiając łatwą i bezpieczną 
konserwację lub wymianę źródła.

W przełącznikach statycznych STS 
wykorzystuje się sprawdzone i niezawodne 
półprzewodnikowe układy przełączające 
(SCR), które zapewniają szybkie, całkowicie 
bezpieczne, automatyczne przełączanie bez 
konieczności wyłączania zasilania odbiorów.
Wykorzystanie wysokiej jakości 
komponentów, architektury odpornej 
na uszkodzenia, możliwość określenia 
miejsca usterki, zarządzanie błędami 
systemu i odbiorami z wysokimi prądami 
rozruchowymi: to tylko niektóre cechy, 
które sprawiają, że systemy STS są 
idealnym rozwiązaniem, pozwalającym 
osiągnąć maksymalną dostępność 
i niezawodność zasilania.

STS może również chronić przed:
 • uszkodzeniem głównego źródła zasilania,
 • przypadkowym zadziałaniem 
zabezpieczeń,

 • wzajemnymi zakłóceniami 
spowodowanymi uszkodzonym sprzętem 
(zwarcia) zasilanym przez to samo źródło 
zasilania,

 • błędami obsługi (otwarcie obwodu) 
występującymi w łańcuchu zasilania.

Systemy przełączników statycznych: przykładowe zastosowania

Zazwyczaj przełączniki STS zapewniają 
redundancję między dwoma niezależnymi 
systemami UPS.
Każdy STS ma moc odpowiadającą 
obciążeniu (lub zestawowi obciążeń), które 
chroni.

Zalecane jest zamontowanie przełącznika 
statycznego (STS) jak najbliżej odbioru, 
aby zapewnić redundancję zasilania przed 
urządzeniem i ograniczenie do minimum wielkość 
pojedynczego punktu awarii (toru między 
odbiorem a przełącznikiem STS). Wykorzystanie 
kilkunastu przełączników STS zapewnia również 
elektryczne rozdzielenie obciążenia.
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Systemy przełączników statycznych 
(STS) dla obiektów wymagających 
wysokiej dostępności zasilania
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Systemy przełączników statycznych (STS)

Przełączniki statyczne zapewniają wysoką 
dostępność i swobodę w konserwacji 
urządzeń w miejscu instalacji. 
Architektura „2N + STS” gwarantuje, że 
obciążenie na każdym wejściu jest zasilane 
energią wysokiej jakości, nawet jeśli jedna 
dystrybucja mocy nie działa ze względu na 
błąd krytyczny lub długotrwałą konserwację 
(np. wymiana źródła lub awaria infrastruktury 
elektrycznej).

Połączenie architektury wieloźródłowej 
i przełącznika STS łączącego obciążenie 
z dwoma niezależnymi źródłami gwarantuje, 
że są one zawsze zasilane, nawet jeśli jedno 
z nich nie działa. Kluczowe obiekty korzystają 
więc z bardzo wysokiej niezawodności 
systemu.

W obu przykładach przełącznik STS może być 
scentralizowany (jeden STS dla każdej tablicy 
rozdzielczej dystrybucji mocy) lub rozproszony 
(w pobliżu każdej serwerowni, rzędu 
urządzeń, racków itp.). Wybór odpowiedniego 
rozwiązania zależy od instalacji, która ma 
być chroniona, a także od oczekiwanej 
dostępności lub wymaganego poziomu 
dostępności serwisu.
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STS w architekturze 2N

STS w architekturze wieloźródłowej
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jest układem służącym do zarządzania 
ładowarką baterii. 
Steruje ona procesem ładowania 
w zależności od temperatury otoczenia, 
co pozwala na wydłużenie żywotności 
baterii i zmniejszenie kosztów 
eksploatacyjnych poprzez:
 • Ładowanie baterii według algorytmu 
w zależności od warunków 
środowiskowych oraz stanu baterii.

 • Eliminację zjawiska przeładowania 
podczas ładowania buforowego, 
które przyśpiesza proces korozji płytek 
dodatnich oraz wysychanie separatorów 
w baterii.

 • Izolację obwodu stałoprądowego 
baterii (funkcja niezależnej ładowarki). 
Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu 
się baterii spowodowanemu przez 
tętnienie napięcia pochodzącego 
z falownika.

Badania prowadzone przez firmę 
SOCOMEC na bateriach różnych marek 
oraz wieloletnie doświadczenie wskazują 
na to, iż okres eksploatacji baterii można 
wydłużyć nawet o 30% przy stosowaniu 
systemu EBS w porównaniu z tradycyjnymi 
systemami ładowania baterii.

System monitorowania baterii EBS: wydłużenie żywotności baterii

Dostępny z bateriami współdzielonymi 
DELPHYS GP umożliwia optymalizację 
pojemności baterii. Zmniejsza to całkowity 
wymiar systemu, wagę wymaganych baterii 
oraz systemu nadzoru baterii, niezbędną ilość 
okablowania oraz ilość ołowiu.
W powiązaniu z odpowiednio 
zaprojektowanym połączeniem (bezpieczniki 
i przełączniki sprzęgające), to rozwiązanie 
umożliwia również zwiększenie dostępności 
zestawu baterii i urządzeń UPS na wypadek 
awarii wewnętrznej.

Współdzielona bateria: optymalizacja pojemności baterii dla systemów równoległych.

Systemy przechowywania energii

Bateria w systemie rozproszonym Bateria współdzielona
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Systemy przełączników statycznych (STS)

Przełączniki statyczne zapewniają wysoką 
dostępność i swobodę w konserwacji 
urządzeń w miejscu instalacji. 
Architektura „2N + STS” gwarantuje, że 
obciążenie na każdym wejściu jest zasilane 
energią wysokiej jakości, nawet jeśli jedna 
dystrybucja mocy nie działa ze względu na 
błąd krytyczny lub długotrwałą konserwację 
(np. wymiana źródła lub awaria infrastruktury 
elektrycznej).

Połączenie architektury wieloźródłowej 
i przełącznika STS łączącego obciążenie 
z dwoma niezależnymi źródłami gwarantuje, 
że są one zawsze zasilane, nawet jeśli jedno 
z nich nie działa. Kluczowe obiekty korzystają 
więc z bardzo wysokiej niezawodności 
systemu.

W obu przykładach przełącznik STS może być 
scentralizowany (jeden STS dla każdej tablicy 
rozdzielczej dystrybucji mocy) lub rozproszony 
(w pobliżu każdej serwerowni, rzędu 
urządzeń, racków itp.). Wybór odpowiedniego 
rozwiązania zależy od instalacji, która ma 
być chroniona, a także od oczekiwanej 
dostępności lub wymaganego poziomu 
dostępności serwisu.
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STS w architekturze 2N

STS w architekturze wieloźródłowej
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jest układem służącym do zarządzania 
ładowarką baterii. 
Steruje ona procesem ładowania 
w zależności od temperatury otoczenia, 
co pozwala na wydłużenie żywotności 
baterii i zmniejszenie kosztów 
eksploatacyjnych poprzez:
 • Ładowanie baterii według algorytmu 
w zależności od warunków 
środowiskowych oraz stanu baterii.

 • Eliminację zjawiska przeładowania 
podczas ładowania buforowego, 
które przyśpiesza proces korozji płytek 
dodatnich oraz wysychanie separatorów 
w baterii.

 • Izolację obwodu stałoprądowego 
baterii (funkcja niezależnej ładowarki). 
Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu 
się baterii spowodowanemu przez 
tętnienie napięcia pochodzącego 
z falownika.

Badania prowadzone przez firmę 
SOCOMEC na bateriach różnych marek 
oraz wieloletnie doświadczenie wskazują 
na to, iż okres eksploatacji baterii można 
wydłużyć nawet o 30% przy stosowaniu 
systemu EBS w porównaniu z tradycyjnymi 
systemami ładowania baterii.

System monitorowania baterii EBS: wydłużenie żywotności baterii

Dostępny z bateriami współdzielonymi 
DELPHYS GP umożliwia optymalizację 
pojemności baterii. Zmniejsza to całkowity 
wymiar systemu, wagę wymaganych baterii 
oraz systemu nadzoru baterii, niezbędną ilość 
okablowania oraz ilość ołowiu.
W powiązaniu z odpowiednio 
zaprojektowanym połączeniem (bezpieczniki 
i przełączniki sprzęgające), to rozwiązanie 
umożliwia również zwiększenie dostępności 
zestawu baterii i urządzeń UPS na wypadek 
awarii wewnętrznej.

Współdzielona bateria: optymalizacja pojemności baterii dla systemów równoległych.

Systemy przechowywania energii

Bateria w systemie rozproszonym Bateria współdzielona
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Metody magazynowania 
energii w systemach UPS

Bateria to elektrochemiczny system 
magazynowania energii, mogący wygenerować 
różnicę potencjałów, dzięki której prąd 
elektryczny będzie krążył w obwodzie do 
momentu wyczerpania energii.
Baterie można podzielić na dwie kategorie:
 • Galwaniczne: baterie, których po 
wyczerpaniu nie da się ponownie 
naładować i przywrócić do pierwotnego 
stanu naładowania.

 • Akumulatorowe: te baterie, zwane 
też akumulatorami, można ładować 
i przywracać do pierwotnego stanu 
naładowania. Są one ładowane za 
pomocą ładowarki, która powinna 
charakteryzować się odpowiednimi 
cechami pozwalającymi na ładowanie 
danej technologii baterii.

Parametry baterii i definicje
 • Pojemność (C): średni prąd wyrażony 
w amperogodzinach, który bateria 
dostarcza w efekcie pełnego 
rozładowywania zachodzącego 
w określonym czasie. Przykładowo, 
C informuje o prądzie dostarczanym 
w czasie rozładowywania trwającym 
jedną godzinę, C/5 — o prądzie 
dostarczanym w czasie rozładowywania 
trwającym 5 godzin, C/10 o prądzie 
dostarczanym w czasie rozładowywania 
trwającym 10 godzin itd.

 • Pojemność znamionowa zależy od 
technologii baterii: przykładowo, 
pojemność znamionowa baterii 
kwasowo-ołowiowych to C/10, 
a pojemność znamionowa baterii 
niklowo-kadmowych to C/5.

 • Gęstość energii: ilość energii na 
jednostkę objętości lub wagi wyrażona 
w Ah/kg lub Wh/kg.

 • Głębokość rozładowywania (Depth of 
Discharge — DoD): część pojemności 
(lub energii) tracona przez baterię 
w trakcie fazy rozładowywania. Wyrażona 
jako procent pojemności, oblicza się ją 
następującym wzorem: 

DoD =
Pojemność rozładowywania

Pojemność znamionowa

 • Stan naładowania (State of Charge — 
SoC): część pojemności (lub energii) 
pozostałej w baterii. Wyrażony jako 
procent pojemności, oblicza się go 
następującym wzorem:

SoC =
Pozostała pojemność

= 1-DoD
Pojemność znamionowa

 
DoD + SoC = 100%

 • Kalendarzowy czas eksploatacji: czas, 
po jakim bateria — regularnie ładowana 
i przechowywana w temperaturze 
kontrolowanej, zmniejsza swoją 
początkową pojemność znamionową 
do 80%. Zazwyczaj producenci 
baterii mówią o „oczekiwanym czasie 
eksploatacji”, ponieważ jest to wartość 
szacowana uzyskiwana w efekcie testów 
laboratoryjnych. Trwałość użytkowa 
baterii to istotny parametr pozwalający na 
porównanie różnych technologii baterii.

 • Cykliczny czas eksploatacji: liczba 
cykli naładowań i rozładowań 
w temperaturze kontrolowanej, które 
bateria może wytrzymać, zanim jej 

pojemność znamionowa zmniejszy 
się do 80% wartości początkowej. 
Cykliczny czas eksploatacji jest bardzo 
wrażliwy na temperaturę oraz szybkość 
rozładowywania, w takim stopniu, że jest 
określany jako konkretna wartość DoD. 

 • Faktyczny czas eksploatacji: trwałość 
użytkowa baterii w rzeczywistych 
warunkach użytkowania. Jest on zależny 
od kalendarzowego czasu eksploatacji, 
cyklicznego czasu eksploatacji, 
temperatury otoczenia oraz rodzaju 
ładowania i rozładowania.

 • Samorozładowanie: procent pojemności 
naładowania, jaki traci bateria, 
gdy nie jest używana (np. podczas 
przechowywania w magazynie). Ten 
parametr jest powiązany z typem 
baterii, zależy też w dużym stopniu od 
temperatury (gdy temperatura rośnie, 
procent samowyładowania również 
rośnie).

 • Impedancja wewnętrzna: składa się 
z części indukcyjnej, pojemnościowej 
i rezystancyjnej. Hamuje on przepływ 
prądu, zwiększając wytwarzanie ciepła 
w fazie rozładowania. Najważniejszą 
częścią oporu, którą należy monitorować, 
jest część rezystancyjna, ponieważ 
informuje ona o stanie baterii i jego 
ewentualnym pogarszaniu się. Na 
rezystancje wewnętrzną wpływ mają 
różne czynniki, z których najważniejszym 
jest temperatura. Typowe wartości oporu 
zmieniają się w zależności od technologii 
oraz pojemności baterii.

Liczba cykli
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Kalendarzowy czas eksploatacji baterii ołowiowej a 
wpływ temperatury (Eurobat)

Metody magazynowania 
energii w systemach UPS

Baterie kwasowo-ołowiowe (LA)
Baterie kwasowo-ołowiowe to najczęściej używany 
rodzaj baterii w zastosowaniach stacjonarnych. 
Przewidywany czas eksploatacji tego typu baterii 
wg klasyfikacji Eurobat wynosi od 3 do 12 lat. 
Cykliczny czas eksploatacji jest zwykle krótki, nawet 
jeśli niektóre z takich baterii charakteryzują się 
dobrym poziomem wydajności w zastosowaniach 
cyklicznych. Baterie kwasowo-ołowiowe to znana 
od lat, dobrze zbadana i niedroga technologia. 
Dostępnych jest wiele rodzajów baterii kwasowo-
ołowiowych, np. z wentylowaną lub szczelną 
obudową (nazywane bateriami kwasowo-
ołowiowymi z regulacją zaworową, VRLA, które są 
praktycznie bezobsługowe). Baterie VRLA dzielą 
się na akumulatory AGM (absorbed glass material, 
elektrolit jest wchłaniany przez włókna szklane) 
lub żelowe (gdzie elektrolitem jest żel stosowany 
w wyższych temperaturach i w specyficznych 
zastosowaniach). Jedną z wad baterii kwasowo-
ołowiowych jest zmniejszenie pojemności użytkowej 
podczas rozładowywania dużymi prądami. 
Przykładowo, jeśli bateria jest rozładowywana 
w godzinę, dostępne jest jedynie 50%–70% jej 
pojemności znamionowej. Inne wady to niższa 
gęstość energii (ołów ma duży ciężar właściwy) 
i wykorzystanie ołowiu, niebezpiecznego materiału, 
którego używanie jest zakazane lub ograniczone 
w określonych środowiskach i zastosowaniach. 
Zalety to dobry stosunek ceny do wydajności, łatwy 
recykling i prosta technologia ładowania.

Baterie niklowo-kadmowe (NiCd)
W porównaniu z bateriami kwasowo-ołowiowymi, 
baterie NiCd mają wyższą gęstość mocy, nieco 
większą gęstość energii, a liczba cykli jest wyższa. 
Baterie NiCd są względnie trwałe, to jedyne 
baterie, które zachowują dobrą sprawność nawet 
w niskich temperaturach rzędu od -20°C do 
-40°C, a ich przewidywany okres eksploatacji 
jest nadal dobry nawet w wysokiej temperaturze. 
Są więc używane w krajach o ciepłym klimacie 
i w zastosowaniach, gdzie występuje wysoka 
temperatura. Duże systemy baterii wykorzystujące 
otwarte baterie NiCd działają na skalę podobną 
do baterii kwasowo-ołowiowych. Baterie NiCd to 
zwykle baterie otwarte, muszą więc być ustawiane 
pionowo z zachowaniem dobrej wentylacji. Nie 
można też ich transportować, gdy są naładowane 
(elektrolit jest transportowany oddzielnie).

Baterie litowo-jonowe (Li-ion)
Baterie litowo-jonowe mają wyższą gęstość 
grawimetryczną energii, co oznacza, że rozwiązanie 
wykorzystujące baterie Li-ion jest lżejsze i wymaga 
mniejszej powierzchni w porównaniu z bateriami 
kwasowo-ołowiowymi lub NiCd. W przypadku 
baterii Li-ion kalendarzowy czas eksploatacji (ponad 
10 lat) i cykliczny czas eksploatacji (tysiące cykli) są 
bardzo dobre, nawet w wysokich temperaturach. 
Biorąc pod uwagę, że sprawność w cyklu 
roboczym jest wysoka, nie ma też nadwymiaru 
w przypadku krótkiego czasu podtrzymania 
(typowego dla zastosowań UPS), technologia 
Li-ion ma kilka zalet technicznych. Większość 
elektrod z tlenku metalu jest termicznie nietrwałych 
i może ulegać rozkładowi przy podwyższonych 
temperaturach, uwalniając tlen i w efekcie 
powodując niekontrolowany wzrost temperatury. 
Aby zmniejszyć to ryzyko, baterie Li-ion łączone 
w serii w celu uzyskania napięcia kompatybilnego 
z zestawem UPS są wyposażane w urządzenie 

monitorujące, by zapobiec przeciążeniom 
i nadmiernemu rozładowywaniu. Instalowany jest 
również obwód równoważący napięcie, który 
monitoruje poziom każdej pojedynczej komórki 
i zapobiega odchyleniom napięcia między nimi.

Superkondensatory/
ultrakondensatory
Istnieje wiele różnych technologii określanych 
mianem „superkondensatorów” lub 
„ultrakondensatorów”. Dwie główne technologie to:
 • Symetryczne elektryczne kondensatory 
dwuwarstwowe (symetryczne EDLC), 
w których węgiel aktywny jest używany w obu 
elektrodach. Mechanizm ładowania jest 
czysto elektrostatyczny: żaden ładunek nie 
przemieszcza się w układzie elektrody/elektrolit.

 • Asymetryczne elektryczne kondensatory 
dwuwarstwowe (asymetryczne EDLC), w których 
jedną z elektrod jest elektroda baterii. Elektroda 
baterii charakteryzuje się dużą pojemnością 
w porównaniu z elektrodą węglową, tak więc 
jej napięcie nie zmienia się znacząco wraz 
z ładowaniem. Pozwala to uzyskać wyższe 
ogólne napięcie ogniwa.

Superkondensatory zapewniają szybkie impulsy 
energii podczas szczytowego zapotrzebowania na 
zasilanie, a następnie szybko magazynują energię; 
ich niezwykle niski opór wewnętrzny pozwala 
na bardzo szybkie rozładowywanie i ponowne 
naładowanie, a do tego mają niezrównaną 
sprawność w cyklu roboczym. Dodatkowo 
zwykle nie są w nich wykorzystywane materiały 
niebezpieczne, mają też bardzo niski poziom 
samowyładowania, zużywają więc niewiele prądu 
w trybie ładowania konserwacyjnego (co oznacza, 
że UPS zużywa mniej energii) i mogą działać przez 
dłuższy czas bez doładowywania.

Kondensatory litowo-jonowe (LIC)
Kondensator ten to hybryda baterii i kondensatora 
(asymetryczne EDLC). Kondensator litowo-jonowy 
zawiera katodę z węgla aktywnego (stąd nie ma 
zagrożeń wynikających z niekontrolowanego 
wzrostu temperatury(1)), anodę z węglem 
uszlachetnionym litem oraz elektrolit zawierający 
sole litu, tak jak w baterii. Taka konstrukcja 
hybrydowa tworzy kondensator, który oferuje 
najlepsze funkcje wydajnościowe baterii 
i kondensatorów. Hybrydowa konstrukcja baterii ma 
wiele zalet. Wśród nich jest wysoka gęstość energii 
i wysokie napięcie. Korzyść, jaka z tego wynika, 
jest taka, że przy połączeniu w serię potrzeba 
nawet o 1/3 mniej ogniw LIC w porównaniu do 
konwencjonalnych kondensator EDLC. Inną zaletą 
jest bardzo niski poziom samorozładowywania: 
LIC jest w stanie przechować 95% ładunku 
przez 3 miesiące. Ponieważ w trybie ładowania 
konserwacyjnego pobiera bardzo mało prądu, UPS 
zużywa mniej energii, a LIC może działać przez długi 
czas bez konieczności ponownego ładowania.
Wśród korzyści płynących z używania technologii 
LIC jest też wyższy poziom bezpieczeństwa 
(brak ryzyka związanego z niekontrolowanym 
wzrostem temperatury), wyższa gęstość energii 
oraz szybkie ładowanie i rozładowywanie. Jest 
też bardziej niezawodna, z długą pracą cykliczną 
(szacowany okres eksploatacji to milion cykli 
ładowania/rozładowania) i odpornością na szeroki 
zakres temperatur (od -20°C do 70°C). Dzięki temu 
sprawdza się idealnie w trudnych warunkach pracy.

Koło zamachowe
Koła zamachowe przechowują energię w postaci 
pędu w wirującej masie. Silnik elektryczny rozpędza 
wirnik do dużej prędkości w celu naładowania 
koła zamachowego. W trakcie rozładowywania 
silnik działa jako generator, przetwarzając 
energię obrotową na elektryczność. Energia 
magazynowana w kole zamachowym zależy 
od masy i prędkości, zgodnie z następującym 
równaniem:

E =
1

⌡ω2

2
Gdzie J to moment bezwładności, a ω to prędkość 
kątowa. Ponieważ energia jest w proporcji 
kwadratowej do prędkości kątowej, niezwykle 
ważne jest, by koło zamachowe pracowało 
z bardzo dużą prędkością (ponad 30 000 obr./min). 
Z tego względu nowoczesne koła zamachowe 
wykorzystują lewitację magnetyczną, która pozwala 
uniknąć strat powstałych wskutek tarcia, i obracają 
się w zamkniętej próżni. Koło zamachowe nie ma 
ograniczeń wynikających z wysokiej temperatury 
(kalendarzowy czas eksploatacji nie ulega 
skróceniu), w trakcie ponownego ładowania 
nie dochodzi do emisji wodoru (jak dzieje się 
w przypadku baterii kwasowo-ołowiowych), można 
je naładować w bardzo krótkim czasie, ma bardzo 
duży zakres cykli nieskracający szacowanego 
okresu eksploatacji, nie są w nim używane żadne 
materiały szkodliwe, można je montować tam, 
gdzie miejsce do instalacji jest ograniczone. Koła 
zamachowe mają moc wyjściową mierzoną 
w setkach kW, dlatego sprawdzają się idealnie 
w systemach UPS dużej mocy.

Magazynowanie energii za 
pomocą sprężonego powietrza 
(Compressed air energy storage — 
CAES)
W systemach magazynowania energii za pomocą 
sprężonego powietrza energia elektryczna jest 
wykorzystywana do skompresowania powietrza 
i zmagazynowania go w specjalnie do tego 
przeznaczonej konstrukcji. Gdy pojawia się 
zapotrzebowanie na energię elektryczną, sprężone 
powietrze jest natychmiast konwertowane 
na elektryczność poprzez przepuszczenie go 
przez sprężarkę spiralną, która z kolei napędza 
generator elektryczny. Typowym przykładem 
zastosowania jest zasilanie pomocnicze (zmiana 
zasilania z sieci na zasilanie z generatora), 
ale nie w przypadku częstych mikroprzerw. 
Systemy CAES można montować równolegle, 
by zwiększyć czas podtrzymania lub dodać 
redundancję. Systemy CAES można również 
wykorzystywać w uciążliwych warunkach pracy, a 
na ich długi kalendarzowy czas eksploatacji nie ma 
wpływu temperatura. Kiedy system jest całkowicie 
naładowany, nie wymaga żadnego znaczącego 
zużycia energii, zwiększając ogólną sprawność 
tradycyjnego systemu UPS wykorzystującego 
baterie.
(1)  Niekontrolowany wzrost temperatury: sytuacja, do 

której dochodzi w nieprawidłowych warunkach pracy, 
gdy bateria generuje ciepło w szybszym tempie niż 
jest w stanie je odprowadzić. Niekontrolowany wzrost 
temperatury może doprowadzić do stopienia się 
elementów z tworzyw sztucznych w baterii, uwalniając 
gazy, dym i kwas, które mogą uszkodzić sprzęt w pobliżu.
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Metody magazynowania 
energii w systemach UPS

Bateria to elektrochemiczny system 
magazynowania energii, mogący wygenerować 
różnicę potencjałów, dzięki której prąd 
elektryczny będzie krążył w obwodzie do 
momentu wyczerpania energii.
Baterie można podzielić na dwie kategorie:
 • Galwaniczne: baterie, których po 
wyczerpaniu nie da się ponownie 
naładować i przywrócić do pierwotnego 
stanu naładowania.

 • Akumulatorowe: te baterie, zwane 
też akumulatorami, można ładować 
i przywracać do pierwotnego stanu 
naładowania. Są one ładowane za 
pomocą ładowarki, która powinna 
charakteryzować się odpowiednimi 
cechami pozwalającymi na ładowanie 
danej technologii baterii.

Parametry baterii i definicje
 • Pojemność (C): średni prąd wyrażony 
w amperogodzinach, który bateria 
dostarcza w efekcie pełnego 
rozładowywania zachodzącego 
w określonym czasie. Przykładowo, 
C informuje o prądzie dostarczanym 
w czasie rozładowywania trwającym 
jedną godzinę, C/5 — o prądzie 
dostarczanym w czasie rozładowywania 
trwającym 5 godzin, C/10 o prądzie 
dostarczanym w czasie rozładowywania 
trwającym 10 godzin itd.

 • Pojemność znamionowa zależy od 
technologii baterii: przykładowo, 
pojemność znamionowa baterii 
kwasowo-ołowiowych to C/10, 
a pojemność znamionowa baterii 
niklowo-kadmowych to C/5.

 • Gęstość energii: ilość energii na 
jednostkę objętości lub wagi wyrażona 
w Ah/kg lub Wh/kg.

 • Głębokość rozładowywania (Depth of 
Discharge — DoD): część pojemności 
(lub energii) tracona przez baterię 
w trakcie fazy rozładowywania. Wyrażona 
jako procent pojemności, oblicza się ją 
następującym wzorem: 

DoD =
Pojemność rozładowywania

Pojemność znamionowa

 • Stan naładowania (State of Charge — 
SoC): część pojemności (lub energii) 
pozostałej w baterii. Wyrażony jako 
procent pojemności, oblicza się go 
następującym wzorem:

SoC =
Pozostała pojemność

= 1-DoD
Pojemność znamionowa

 
DoD + SoC = 100%

 • Kalendarzowy czas eksploatacji: czas, 
po jakim bateria — regularnie ładowana 
i przechowywana w temperaturze 
kontrolowanej, zmniejsza swoją 
początkową pojemność znamionową 
do 80%. Zazwyczaj producenci 
baterii mówią o „oczekiwanym czasie 
eksploatacji”, ponieważ jest to wartość 
szacowana uzyskiwana w efekcie testów 
laboratoryjnych. Trwałość użytkowa 
baterii to istotny parametr pozwalający na 
porównanie różnych technologii baterii.

 • Cykliczny czas eksploatacji: liczba 
cykli naładowań i rozładowań 
w temperaturze kontrolowanej, które 
bateria może wytrzymać, zanim jej 

pojemność znamionowa zmniejszy 
się do 80% wartości początkowej. 
Cykliczny czas eksploatacji jest bardzo 
wrażliwy na temperaturę oraz szybkość 
rozładowywania, w takim stopniu, że jest 
określany jako konkretna wartość DoD. 

 • Faktyczny czas eksploatacji: trwałość 
użytkowa baterii w rzeczywistych 
warunkach użytkowania. Jest on zależny 
od kalendarzowego czasu eksploatacji, 
cyklicznego czasu eksploatacji, 
temperatury otoczenia oraz rodzaju 
ładowania i rozładowania.

 • Samorozładowanie: procent pojemności 
naładowania, jaki traci bateria, 
gdy nie jest używana (np. podczas 
przechowywania w magazynie). Ten 
parametr jest powiązany z typem 
baterii, zależy też w dużym stopniu od 
temperatury (gdy temperatura rośnie, 
procent samowyładowania również 
rośnie).

 • Impedancja wewnętrzna: składa się 
z części indukcyjnej, pojemnościowej 
i rezystancyjnej. Hamuje on przepływ 
prądu, zwiększając wytwarzanie ciepła 
w fazie rozładowania. Najważniejszą 
częścią oporu, którą należy monitorować, 
jest część rezystancyjna, ponieważ 
informuje ona o stanie baterii i jego 
ewentualnym pogarszaniu się. Na 
rezystancje wewnętrzną wpływ mają 
różne czynniki, z których najważniejszym 
jest temperatura. Typowe wartości oporu 
zmieniają się w zależności od technologii 
oraz pojemności baterii.

Liczba cykli

Lit 75%

VRLA AGM 80%

VRLA AGM 50%

VRLA AGM 30%
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Kalendarzowy czas eksploatacji baterii ołowiowej a 
wpływ temperatury (Eurobat)

Metody magazynowania 
energii w systemach UPS

Baterie kwasowo-ołowiowe (LA)
Baterie kwasowo-ołowiowe to najczęściej używany 
rodzaj baterii w zastosowaniach stacjonarnych. 
Przewidywany czas eksploatacji tego typu baterii 
wg klasyfikacji Eurobat wynosi od 3 do 12 lat. 
Cykliczny czas eksploatacji jest zwykle krótki, nawet 
jeśli niektóre z takich baterii charakteryzują się 
dobrym poziomem wydajności w zastosowaniach 
cyklicznych. Baterie kwasowo-ołowiowe to znana 
od lat, dobrze zbadana i niedroga technologia. 
Dostępnych jest wiele rodzajów baterii kwasowo-
ołowiowych, np. z wentylowaną lub szczelną 
obudową (nazywane bateriami kwasowo-
ołowiowymi z regulacją zaworową, VRLA, które są 
praktycznie bezobsługowe). Baterie VRLA dzielą 
się na akumulatory AGM (absorbed glass material, 
elektrolit jest wchłaniany przez włókna szklane) 
lub żelowe (gdzie elektrolitem jest żel stosowany 
w wyższych temperaturach i w specyficznych 
zastosowaniach). Jedną z wad baterii kwasowo-
ołowiowych jest zmniejszenie pojemności użytkowej 
podczas rozładowywania dużymi prądami. 
Przykładowo, jeśli bateria jest rozładowywana 
w godzinę, dostępne jest jedynie 50%–70% jej 
pojemności znamionowej. Inne wady to niższa 
gęstość energii (ołów ma duży ciężar właściwy) 
i wykorzystanie ołowiu, niebezpiecznego materiału, 
którego używanie jest zakazane lub ograniczone 
w określonych środowiskach i zastosowaniach. 
Zalety to dobry stosunek ceny do wydajności, łatwy 
recykling i prosta technologia ładowania.

Baterie niklowo-kadmowe (NiCd)
W porównaniu z bateriami kwasowo-ołowiowymi, 
baterie NiCd mają wyższą gęstość mocy, nieco 
większą gęstość energii, a liczba cykli jest wyższa. 
Baterie NiCd są względnie trwałe, to jedyne 
baterie, które zachowują dobrą sprawność nawet 
w niskich temperaturach rzędu od -20°C do 
-40°C, a ich przewidywany okres eksploatacji 
jest nadal dobry nawet w wysokiej temperaturze. 
Są więc używane w krajach o ciepłym klimacie 
i w zastosowaniach, gdzie występuje wysoka 
temperatura. Duże systemy baterii wykorzystujące 
otwarte baterie NiCd działają na skalę podobną 
do baterii kwasowo-ołowiowych. Baterie NiCd to 
zwykle baterie otwarte, muszą więc być ustawiane 
pionowo z zachowaniem dobrej wentylacji. Nie 
można też ich transportować, gdy są naładowane 
(elektrolit jest transportowany oddzielnie).

Baterie litowo-jonowe (Li-ion)
Baterie litowo-jonowe mają wyższą gęstość 
grawimetryczną energii, co oznacza, że rozwiązanie 
wykorzystujące baterie Li-ion jest lżejsze i wymaga 
mniejszej powierzchni w porównaniu z bateriami 
kwasowo-ołowiowymi lub NiCd. W przypadku 
baterii Li-ion kalendarzowy czas eksploatacji (ponad 
10 lat) i cykliczny czas eksploatacji (tysiące cykli) są 
bardzo dobre, nawet w wysokich temperaturach. 
Biorąc pod uwagę, że sprawność w cyklu 
roboczym jest wysoka, nie ma też nadwymiaru 
w przypadku krótkiego czasu podtrzymania 
(typowego dla zastosowań UPS), technologia 
Li-ion ma kilka zalet technicznych. Większość 
elektrod z tlenku metalu jest termicznie nietrwałych 
i może ulegać rozkładowi przy podwyższonych 
temperaturach, uwalniając tlen i w efekcie 
powodując niekontrolowany wzrost temperatury. 
Aby zmniejszyć to ryzyko, baterie Li-ion łączone 
w serii w celu uzyskania napięcia kompatybilnego 
z zestawem UPS są wyposażane w urządzenie 

monitorujące, by zapobiec przeciążeniom 
i nadmiernemu rozładowywaniu. Instalowany jest 
również obwód równoważący napięcie, który 
monitoruje poziom każdej pojedynczej komórki 
i zapobiega odchyleniom napięcia między nimi.

Superkondensatory/
ultrakondensatory
Istnieje wiele różnych technologii określanych 
mianem „superkondensatorów” lub 
„ultrakondensatorów”. Dwie główne technologie to:
 • Symetryczne elektryczne kondensatory 
dwuwarstwowe (symetryczne EDLC), 
w których węgiel aktywny jest używany w obu 
elektrodach. Mechanizm ładowania jest 
czysto elektrostatyczny: żaden ładunek nie 
przemieszcza się w układzie elektrody/elektrolit.

 • Asymetryczne elektryczne kondensatory 
dwuwarstwowe (asymetryczne EDLC), w których 
jedną z elektrod jest elektroda baterii. Elektroda 
baterii charakteryzuje się dużą pojemnością 
w porównaniu z elektrodą węglową, tak więc 
jej napięcie nie zmienia się znacząco wraz 
z ładowaniem. Pozwala to uzyskać wyższe 
ogólne napięcie ogniwa.

Superkondensatory zapewniają szybkie impulsy 
energii podczas szczytowego zapotrzebowania na 
zasilanie, a następnie szybko magazynują energię; 
ich niezwykle niski opór wewnętrzny pozwala 
na bardzo szybkie rozładowywanie i ponowne 
naładowanie, a do tego mają niezrównaną 
sprawność w cyklu roboczym. Dodatkowo 
zwykle nie są w nich wykorzystywane materiały 
niebezpieczne, mają też bardzo niski poziom 
samowyładowania, zużywają więc niewiele prądu 
w trybie ładowania konserwacyjnego (co oznacza, 
że UPS zużywa mniej energii) i mogą działać przez 
dłuższy czas bez doładowywania.

Kondensatory litowo-jonowe (LIC)
Kondensator ten to hybryda baterii i kondensatora 
(asymetryczne EDLC). Kondensator litowo-jonowy 
zawiera katodę z węgla aktywnego (stąd nie ma 
zagrożeń wynikających z niekontrolowanego 
wzrostu temperatury(1)), anodę z węglem 
uszlachetnionym litem oraz elektrolit zawierający 
sole litu, tak jak w baterii. Taka konstrukcja 
hybrydowa tworzy kondensator, który oferuje 
najlepsze funkcje wydajnościowe baterii 
i kondensatorów. Hybrydowa konstrukcja baterii ma 
wiele zalet. Wśród nich jest wysoka gęstość energii 
i wysokie napięcie. Korzyść, jaka z tego wynika, 
jest taka, że przy połączeniu w serię potrzeba 
nawet o 1/3 mniej ogniw LIC w porównaniu do 
konwencjonalnych kondensator EDLC. Inną zaletą 
jest bardzo niski poziom samorozładowywania: 
LIC jest w stanie przechować 95% ładunku 
przez 3 miesiące. Ponieważ w trybie ładowania 
konserwacyjnego pobiera bardzo mało prądu, UPS 
zużywa mniej energii, a LIC może działać przez długi 
czas bez konieczności ponownego ładowania.
Wśród korzyści płynących z używania technologii 
LIC jest też wyższy poziom bezpieczeństwa 
(brak ryzyka związanego z niekontrolowanym 
wzrostem temperatury), wyższa gęstość energii 
oraz szybkie ładowanie i rozładowywanie. Jest 
też bardziej niezawodna, z długą pracą cykliczną 
(szacowany okres eksploatacji to milion cykli 
ładowania/rozładowania) i odpornością na szeroki 
zakres temperatur (od -20°C do 70°C). Dzięki temu 
sprawdza się idealnie w trudnych warunkach pracy.

Koło zamachowe
Koła zamachowe przechowują energię w postaci 
pędu w wirującej masie. Silnik elektryczny rozpędza 
wirnik do dużej prędkości w celu naładowania 
koła zamachowego. W trakcie rozładowywania 
silnik działa jako generator, przetwarzając 
energię obrotową na elektryczność. Energia 
magazynowana w kole zamachowym zależy 
od masy i prędkości, zgodnie z następującym 
równaniem:

E =
1

⌡ω2

2
Gdzie J to moment bezwładności, a ω to prędkość 
kątowa. Ponieważ energia jest w proporcji 
kwadratowej do prędkości kątowej, niezwykle 
ważne jest, by koło zamachowe pracowało 
z bardzo dużą prędkością (ponad 30 000 obr./min). 
Z tego względu nowoczesne koła zamachowe 
wykorzystują lewitację magnetyczną, która pozwala 
uniknąć strat powstałych wskutek tarcia, i obracają 
się w zamkniętej próżni. Koło zamachowe nie ma 
ograniczeń wynikających z wysokiej temperatury 
(kalendarzowy czas eksploatacji nie ulega 
skróceniu), w trakcie ponownego ładowania 
nie dochodzi do emisji wodoru (jak dzieje się 
w przypadku baterii kwasowo-ołowiowych), można 
je naładować w bardzo krótkim czasie, ma bardzo 
duży zakres cykli nieskracający szacowanego 
okresu eksploatacji, nie są w nim używane żadne 
materiały szkodliwe, można je montować tam, 
gdzie miejsce do instalacji jest ograniczone. Koła 
zamachowe mają moc wyjściową mierzoną 
w setkach kW, dlatego sprawdzają się idealnie 
w systemach UPS dużej mocy.

Magazynowanie energii za 
pomocą sprężonego powietrza 
(Compressed air energy storage — 
CAES)
W systemach magazynowania energii za pomocą 
sprężonego powietrza energia elektryczna jest 
wykorzystywana do skompresowania powietrza 
i zmagazynowania go w specjalnie do tego 
przeznaczonej konstrukcji. Gdy pojawia się 
zapotrzebowanie na energię elektryczną, sprężone 
powietrze jest natychmiast konwertowane 
na elektryczność poprzez przepuszczenie go 
przez sprężarkę spiralną, która z kolei napędza 
generator elektryczny. Typowym przykładem 
zastosowania jest zasilanie pomocnicze (zmiana 
zasilania z sieci na zasilanie z generatora), 
ale nie w przypadku częstych mikroprzerw. 
Systemy CAES można montować równolegle, 
by zwiększyć czas podtrzymania lub dodać 
redundancję. Systemy CAES można również 
wykorzystywać w uciążliwych warunkach pracy, a 
na ich długi kalendarzowy czas eksploatacji nie ma 
wpływu temperatura. Kiedy system jest całkowicie 
naładowany, nie wymaga żadnego znaczącego 
zużycia energii, zwiększając ogólną sprawność 
tradycyjnego systemu UPS wykorzystującego 
baterie.
(1)  Niekontrolowany wzrost temperatury: sytuacja, do 

której dochodzi w nieprawidłowych warunkach pracy, 
gdy bateria generuje ciepło w szybszym tempie niż 
jest w stanie je odprowadzić. Niekontrolowany wzrost 
temperatury może doprowadzić do stopienia się 
elementów z tworzyw sztucznych w baterii, uwalniając 
gazy, dym i kwas, które mogą uszkodzić sprzęt w pobliżu.
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info@socomec.ch
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Critical Power / Power Control & Safety
info.ups.au@socomec.com

CHINy
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