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IT uygulamaları - Critical Power (kritik güç) çözümleri hakkında genel bilgiler
IT & Ağ / Sunucu odaları / IT altyapısı / Veri merkezleri

Mimari Ürün Sayfa 0.5 1 2 3 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1500 kVA

Masaüstü /
Tower UPS

NETYS PL p. 

NETYS PE p. 

NETYS PR p. 

ITYS p. 

ITYS PRO p.

Dönüştürülebilir 
19" Rack & 
Rack/Tower 
UPS

NETYS PR p. 

NETYS PR p. 

NETYS RT p. 

MODULYS RM GP p.

Tek ünite 
ve 1+1 
yapılandırmalı 
UPS

MASTERYS BC 15-80

MASTERYS BC 100-120

p. 
p. 

DELPHYS BC p. 

Tek ve 
paralel UPS 
sistemleri

MASTERYS GP p. 

DELPHYS GP p. 

DELPHYS MX p. 

Modular & 
scalable UPS 
systems

MODULYS p. 

MODULYS GP p. 

MODULYS RM GP p. 

DELPHYS XTEND GP p.

IT harici uygulamalar
Critical Power çözümleri hakkında genel 
bilgiler ......................................................... p. 

Tamamlayıcı çözümler ................................ p. 

Yedek depolama, Statik Transfer Sistemleri (STS), 
Haberleşme ve bağlanabilirlik, Güç Dağıtım Ünitesi (PDU), 
Enerji Performans çözümleri

600 - 800 VA
1/1 Masaüstü

600 - 2000 VA
1/1 - Tower 

1 - 2 kVA
1/1 - Tower

1 - 10 kVA
1/1 - Tower

1 - 1,5 kVA
1/1 

19” Rack

1,7 - 3,3 kVA
1/1 Dönüştürülebilir Rack/

Tower

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

1,5 - 24 kVA
1/1 & 3/1 
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IT uygulamaları - Critical Power (kritik güç) çözümleri hakkında genel bilgiler
IT & Ağ / Sunucu odaları / IT altyapısı / Veri merkezleri

Mimari Ürün Sayfa 0.5 1 2 3 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1500 kVA

Masaüstü /
Tower UPS

NETYS PL p. 

NETYS PE p. 

NETYS PR p. 

ITYS p. 

ITYS PRO p.

Dönüştürülebilir 
19" Rack & 
Rack/Tower 
UPS

NETYS PR p. 

NETYS PR p. 

NETYS RT p. 

MODULYS RM GP p.

Tek ünite 
ve 1+1 
yapılandırmalı 
UPS

MASTERYS BC 15-80

MASTERYS BC 100-120

p. 
p. 

DELPHYS BC p. 

Tek ve 
paralel UPS 
sistemleri

MASTERYS GP p. 

DELPHYS GP p. 

DELPHYS MX p. 

Modular & 
scalable UPS 
systems

MODULYS p. 

MODULYS GP p. 

MODULYS RM GP p. 

DELPHYS XTEND GP p.

Bakım ve Profesyonel Hizmetler ................. p. 

1 - 10 kVA
1/1 - Tower

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

15 - 120 kVA
3/1 & 3/3

160 - 300 kVA
3/3

10 - 120 kVA/kW
3/1 & 3/3 - 720 kW'ye kadar

160 - 800 kVA/kW
3/3 - 4 MVA'ya kadar

250 - 900 kVA
3/3 - Trafo bazlı - 5,4 MVA'ya kadar

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

25 - 600 kVA/kW
3/3 - Tam modüler çözüm

4 x 25 kW’ye kadar
3/3 - Rack-monteli modüler 

UPS sistemi

1.2 MVA/MW’ye kadar
3/3 - Gerçek çalışma anında ölçeklenebilir UPS sistemi

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

4 x 25 kW’ye kadar
3/3 - Rack-monteli modüler 

UPS sistemi
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IT dışındaki uygulamalar - Critical Power (kritik güç) çözümleri hakkında genel bilgiler
Endüstriyel ve Üretim süreçleri / Ulaşım altyapıları / Tıbbi donanımlar / Acil durum sistemleri

Mimari Ürün Sayfa 0.5 1 2 3 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1500 kVA

Endüstriyel tip 
UPS
sert çevre şartları 
için

MASTERYS IP+

p. 

p. 

Transformatörlü 
UPS

DELPHYS MP Elite p. 

DELPHYS MX p. 

Endüstriyel 
modüler DC güç

SHARYS IP p. 

Acil durum 
sistemleri için 
Merkezi Güç 
Kaynağı

EMergency CPSS p. 

Transformatörsüz
tek, paralel
& modüler
UPS sistemleri

MASTERYS GP p.

DELPHYS GP p.

MODULYS GP p.

MODULYS RM GP p.

DELPHYS XTEND GP p.

Belirli ortamlar 
için çözümler

NETYS RT-M p. 

ITYS ES p. 

DELPHYS GP-S p. 

IT uygulamaları
Critical Power çözümleri hakkında genel 
bilgiler ......................................................... p. 

Tamamlayıcı çözümler ................................ p. 

Yedek depolama, Statik Transfer Sistemleri (STS), 
Haberleşme ve bağlanabilirlik, Güç Dağıtım Ünitesi (PDU), 
Enerji Performans çözümleri

24/48/108/120 V, 15 ila 200 A arası
Doğrultucular - 200 A'ya kadar

3 - 6 kVA
1/1

1,1 - 3 kVA
1/1 - denizcilik uygulamaları için

1 - 3 kVA
1/1 - elektriksel trafo merkezleri için

6 Genel Katalog 2016-2017

4

75

64

62

62

66

68

72

44

46

52

58

48

102

104

106



IT dışındaki uygulamalar - Critical Power (kritik güç) çözümleri hakkında genel bilgiler
Endüstriyel ve Üretim süreçleri / Ulaşım altyapıları / Tıbbi donanımlar / Acil durum sistemleri

Mimari Ürün Sayfa 0.5 1 2 3 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1500 kVA

Endüstriyel tip 
UPS
sert çevre şartları 
için

MASTERYS IP+

p. 

p. 

Transformatörlü 
UPS

DELPHYS MP Elite p. 

DELPHYS MX p. 

Endüstriyel 
modüler DC güç

SHARYS IP p. 

Acil durum 
sistemleri için 
Merkezi Güç 
Kaynağı

EMergency CPSS p. 

Transformatörsüz
tek, paralel
& modüler
UPS sistemleri

MASTERYS GP p.

DELPHYS GP p.

MODULYS GP p.

MODULYS RM GP p.

DELPHYS XTEND GP p.

Belirli ortamlar 
için çözümler

NETYS RT-M p. 

ITYS ES p. 

DELPHYS GP-S p. 

Bakım ve Profesyonel Hizmetler ................. p. 

10 - 60 kVA
3/1

10 - 80 kVA
3/3

80 - 200 kVA
3/3 - 1,2 MVA'ya kadar

250 - 900 kVA
3/3 - 5,4 MVA'ya kadar

24/48/108/120 V, 15 ila 200 A arası
Doğrultucular - 200 A'ya kadar

10 - 20 kVA
3/1

10 - 200 kVA
3/3

160 - 500 kVA
3/3 - sismik uygulamalar için

160 - 800 kVA/kW
3/3 - 4 MVA'ya kadar

10 - 120 kVA/kW
3/1 & 3/3 - 720 kW'ye kadar

25 - 600 kVA/kW
3/3 - Tam modüler çözüm

4 x 25 kW’ye kadar
3/3 - Rack-monteli modüler 

UPS sistemi

1.2 MVA/MW’ye kadar
3/3 - Gerçek çalışma anında ölçeklenebilir UPS sistemi
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Bağımsız bir üretici
Bir uzmanın faydası

S
Y

D
IV

 1
81

 B

90 yıldan uzun bir süre önce kurulduğu 
günden bu yana SOCOMEC, temel 
ürünlerini Avrupa'da tasarlamaya ve 
üretmeye devam etmektedir. Öncelikli 
misyonuna yönelik açık çözümler: 
alçak gerilimli elektrik şebekelerinin 
sürdürülebilirliği, kontrolü ve güvenliği.

Bağımsız bir üretici olarak Grup, 
endüstriyel ve ticari sitelerin yanı sıra 
altyapılardaki elektrik tesisatlarının 
enerji performansını geliştirmek için 
kendisini devamlı yeniliğe adamıştır.

SOCOMEC geçmişi boyunca, ileri 
teknolojiler geliştirerek, müşteri 
gereksinimlerine adapte edilebilen 
çözümler sunarak, uluslararası 
standartlara tamamen uyarak piyasa 
değişikliklerini daima önceden 
görmüştür.

“Kullanım ömrü boyunca sisteminizin 
performansını optimize etme” - bu, 
SOCOMEC takımlarının dünyanın dört 
bir yanında, işinizin olduğu her yerde ve 
her gün yerine getirdiği bir taahhüttür.

 innovative!
test platformları
3.500 m2

Avrupa'daki lider, bağımsız güç 
testi laboratuvarlarından birisi

60,000
yerinde müdahale 
(yılda)
İşletime sokma, teknik 
denetim, danışmanlık ve 
bakımdan sorumlu yaklaşık 
400 uzman

cirodan AR&GE'ye 
aktarım

%10

Yenilikçi, yüksek kalitede 
ürünler için daima ileri teknoloji 
kullanımı

MADE IN

EUROPE
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Enerjiniz, deneyimimiz

Sürekli gelişen ürünler, çözümler ve 
hizmetlerden oluşan geniş ürün yelpazesi ile 
Socomec, aşağıdakiler de dahil olmak üzere 
kritik tesislere ve binalara mümkün olan en 
yüksek süreklilikte elektrik enerjisi sağlamak 
için kullanılan ileri teknoloji alanında kabul 
görmüş bir uzmandır:
•  öncelikli güç kaynağında olabilecek 

bozunum ve kesintilerin yaşanmadığı 

yüksek kalitede güç için statik kesintisiz güç 
kaynakları (UPS), 

•  beslemeyi, çalışır durumdaki yedekleme 
kaynağına transfer etmek için statik, yüksek 
sürekliliğe sahip kaynak transferi, 

•  güç kesintilerini önlemek ve çalışma 
kayıplarını azaltmak için elektrik tesislerinin 
devamlı izlenmesi, 

•  binaların uygun enerji karışımını sağlamak 
için ve güç şebekesinin stabilizasyonu için 
enerji depolama.

Critical Power
Yüksek kalitede güç temini ve 
sürekliliği

Endüstriyel anahtarlama pazarında kurulduğu 
1922 yılından bu yana faal olan Socomec, 
aşağıda belirtilen işlevleri sunan uzman 
çözümleriyle günümüzde alçak gerilimli şalt 
tesisi alanının tartışılmaz lideridir:

•  en çok talep gören uygulamalar için 
izolasyon ve yüklü durumda kesme, 

•  manuel veya otomatik transferli anahtarlama 
sistemleri ile elektrik tesislerine güç 
beslemesi sürekliliği, 

•  sigorta tabanlı ve diğer uzman çözümlerle 
insanların ve varlıkların korunması.

Power Control & Safety
Güç yönetimi ve insanların ve 
tesislerin korunması 

Socomec kendini, son kullanıcı ekipmanlarının 
güvenirliğini ve optimizasyonunu sağlamaya 
yönelik geniş bir katma değerli hizmetler 
sunmaya adamıştır:
•  riskleri azaltmak ve faaliyetlerin verimini 

artırmak için önleme ve hizmet faaliyetleri,

•  çok geniş kapsamlı elektrik parametrelerinin 
ölçümü ve analizi ve dolayısıyla sitenin güç 
kalitesini geliştirmek için sağlanan öneriler,

•  toplam sahip olma maliyetinin optimizasyonu 
ve eski jenerasyon bir ekipmandan yenisine 
geçiş yaparken güvenli bir geçiş desteği.

•  proje mühendislik aşamasından 
nihai satınalmaya kadar danışmanlık, 
konuşlandırma ve eğitim.

Expert Services
Sürekli, güvenli ve verimli 
enerji için...

©
 D

at
ad

oc
k
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P
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75
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P
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60
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Socomec çözümleri, akım sensörlerinden, 
yenilikçi, kapsamlı ölçeklendirilebilir yazılım 
paketleri yelpazesine kadar, enerji performansı 
uzmanları tarafından yürütülmektedir. Ticari, 
endüstriyel ve yerel makam binalarının 
tesis yöneticileri ve operatörlerinin aşağıda 
belirtilenler açısından kritik ihtiyaçlarını 
karşılamaktadırlar:

•  enerji tüketiminin ölçümü, aşırı tüketim 
kaynaklarının belirlenmesi ve etkileri hakkında 
kullanıcı farkındalığını yükseltmek, 

•  reaktif enerjinin sınırlanması ve ilgili tarife 
cezalarının önlenmesi, 

•  mevcut en iyi tarifelerin kullanılması, hizmet 
faturalarının kontrol edilmesi ve enerji 
faturalarının tüketici grupları arasında doğru 
şekilde dağıtılması, 

•  yalıtım hatalarının izlenmesi ve tespiti.

Energy Efficiency
Binaların enerji 
performansının yönetilmesi 

A
P

P
LI

 5
71

A
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Enerji hedeflerinizi karşılamak için
uyarlanmış çözümler

Sert kısıtlamalara sahip ortamlarda enerji dönüşümü

DENİZ GEMİLERİ

NETYS RT-M
UPS

SHARYS IP 
doğrultucu

UPS ve diğer 
özelleştirilmiş 
ürünler

MODULYS RM GP
Rack-monteli 
modüler UPS

ATYS otomatik ve 
uzaktan kontrollü 
transfer şalteri

Enerjinizin sürekliliğinin ve performansının 
önündeki zorlukları kaldırır

VERI MERKEZLERI

Enerji faturalarınızı ve enerjiye bağımlılığınızı azaltır

AKILLI BINALAR

ENERGY 
MANAGEMENT 
yazılım paketleri

DIRIS Digiware 
çok-devreli 
ölçüm sistemi

SUNSYS 
PCS² enerji 
konvertörü ve 
enerji depolama 
sistemi

ATyS otomatik ve 
uzaktan kontrollü 
transfer şalteri

Trip fonksiyonlu 
INOSYS yük kesici 
anahtarları

Fotovoltaik tesislerin güvenliğini ve sağlamlığını 
garanti eder

YENILENEBILIR ENERJI

SUNSYS PCS²
Güç Dönüştürme 
Sistemi ve 
Depolama

Fotovoltaik grup 
toplayıcı kutusu

Enerji talep ve arzı zorluklarının üstesinden gelmenize yardım eder

KAMU DAĞITIMI VE SMART GRID

SUNSYS PCS² 
Güç Dönüştürme 
Sistemi ve 
Depolama

DIRIS çok işlevli 
sayaçlı TIPI 
alçak gerilimli 
besleme kolonu

ATyS transfer 
şalterli 
yardımcı 
ünite

SIRCO ve SIDER 
yük kesiciler

DIRIS Digiware 
çok-devreli ölçüm 
sistemi

İşinizin devamlılığını ve ziyaretçi güvenliğini garanti eder

ALIŞVERIŞ MERKEZLERI

ENERGY 
MANAGEMENT 
yazılım 
paketleri

COUNTIS 
E enerji 
sayacı ve çok 
amaçlı darbe 
yoğunlaştırıcı

ATyS M otomatik 
ve uzaktan 
kontrollü ray 
montajlı transfer 
şalteri

EMERGENCY 
CPSS, acil 
durum sistemleri 
için güvenli güç 
kaynağı

Enerjinizi kontrol eder ve emniyete alır

DELPHYS MX 
UPS

COUNTIS E enerji 
sayacı ve DIRIS A 
çok fonksiyonlu 
sayaç (PMD)

FUSERBLOC sigortalı 
yük ayırıcılar

Hasta güvenliğini ve hastanenizin enerji 
performansını garanti eder

MEDİKAL TESİSLER

Green Power 2.0 
UPS

AĞIR  SANAYI

SIRCO yük 
kesiciler

MODULYS RM GP
Rack-monteli 
modüler UPS

ATYS otomatik ve 
uzaktan kontrollü 
transfer şalteri

Enerjinizin sürekliliğinin ve performansının 
önündeki zorlukları kaldırır

VERI MERKEZLERI

MASTERYS IP+ 
Rail UPS

ATS Bypass ‘sıfır 
ihlal’ çözümü

DIRIS A çok 
işlevli sayaç 
(PMD)

Tesisatlarınızın devamlılığını emniyete alır

TAŞIMACILIK

FUSERBLOC sigortalı 
yük kesici kutuları için 
bileşenler

İşletmenizin rekabet gücünü teminat altına alır

ENDÜSTRI

ENERGY 
MANAGEMENT 
yazılım 
paketleri

MASTERYS 
IP+ UPS, zor 
endüstriyel 
ortamlar için

Yüksek güvenlikli tesislerinizin ve sismik kısıtlamalı 
tesislerinizin kılavuzluğunu emniyete alır

GÜÇ SANTRALLERI

PHASYS 
DC / AC 
konvertör

tesislerinizin kılavuzluğunu emniyete alır

SHARYS IP 
doğrultucu

UPS ve diğer 
özelleştirilmiş 
ürünler

Enerjinizi kontrol eder ve emniyete alır

COUNTIS E enerji 
sayacı ve DIRIS A 
çok fonksiyonlu 
sayaç (PMD)

FUSERBLOC sigortalı 
yük ayırıcılar

Normal ve patlayıcı 
ortamlar için anahtar 
ayırıcılı güvenlik 
muhafazası

ATyS otomatik ve 
uzaktan kontrollü 
transfer şalteri

Hasta güvenliğini ve hastanenizin enerji 
performansını garanti eder

MEDİKAL TESİSLER

Green Power 2.0 
UPS

DIRIS Digiware 
çok-devreli 
ölçüm sistemi

DIRIS Digiware 
çok-devreli ölçüm 
sistemi

AĞIR  SANAYI

DELPHYS Xtend GP
çalışma anında ölçeklenebilir 
UPS sistemi

DIRIS Digiware 
çok-devreli ölçüm 
sistemi

DIRIS Digiware 
çok-devreli ölçüm 
sistemi

SIRCO yük 
kesiciler

10 Genel Katalog 2016-2017



Enerji hedeflerinizi karşılamak için
uyarlanmış çözümler

Sert kısıtlamalara sahip ortamlarda enerji dönüşümü

DENİZ GEMİLERİ

NETYS RT-M
UPS

SHARYS IP 
doğrultucu

UPS ve diğer 
özelleştirilmiş 
ürünler

MODULYS RM GP
Rack-monteli 
modüler UPS

ATYS otomatik ve 
uzaktan kontrollü 
transfer şalteri

Enerjinizin sürekliliğinin ve performansının 
önündeki zorlukları kaldırır

VERI MERKEZLERI

Enerji faturalarınızı ve enerjiye bağımlılığınızı azaltır

AKILLI BINALAR

ENERGY 
MANAGEMENT 
yazılım paketleri

DIRIS Digiware 
çok-devreli 
ölçüm sistemi

SUNSYS 
PCS² enerji 
konvertörü ve 
enerji depolama 
sistemi

ATyS otomatik ve 
uzaktan kontrollü 
transfer şalteri

Trip fonksiyonlu 
INOSYS yük kesici 
anahtarları

Fotovoltaik tesislerin güvenliğini ve sağlamlığını 
garanti eder

YENILENEBILIR ENERJI

SUNSYS PCS²
Güç Dönüştürme 
Sistemi ve 
Depolama

Fotovoltaik grup 
toplayıcı kutusu

Enerji talep ve arzı zorluklarının üstesinden gelmenize yardım eder

KAMU DAĞITIMI VE SMART GRID

SUNSYS PCS² 
Güç Dönüştürme 
Sistemi ve 
Depolama

DIRIS çok işlevli 
sayaçlı TIPI 
alçak gerilimli 
besleme kolonu

ATyS transfer 
şalterli 
yardımcı 
ünite

SIRCO ve SIDER 
yük kesiciler

DIRIS Digiware 
çok-devreli ölçüm 
sistemi

İşinizin devamlılığını ve ziyaretçi güvenliğini garanti eder

ALIŞVERIŞ MERKEZLERI

ENERGY 
MANAGEMENT 
yazılım 
paketleri

COUNTIS 
E enerji 
sayacı ve çok 
amaçlı darbe 
yoğunlaştırıcı

ATyS M otomatik 
ve uzaktan 
kontrollü ray 
montajlı transfer 
şalteri

EMERGENCY 
CPSS, acil 
durum sistemleri 
için güvenli güç 
kaynağı

Enerjinizi kontrol eder ve emniyete alır

DELPHYS MX 
UPS

COUNTIS E enerji 
sayacı ve DIRIS A 
çok fonksiyonlu 
sayaç (PMD)

FUSERBLOC sigortalı 
yük ayırıcılar

Hasta güvenliğini ve hastanenizin enerji 
performansını garanti eder

MEDİKAL TESİSLER

Green Power 2.0 
UPS

AĞIR  SANAYI

SIRCO yük 
kesiciler

MODULYS RM GP
Rack-monteli 
modüler UPS

ATYS otomatik ve 
uzaktan kontrollü 
transfer şalteri

Enerjinizin sürekliliğinin ve performansının 
önündeki zorlukları kaldırır

VERI MERKEZLERI

MASTERYS IP+ 
Rail UPS

ATS Bypass ‘sıfır 
ihlal’ çözümü

DIRIS A çok 
işlevli sayaç 
(PMD)

Tesisatlarınızın devamlılığını emniyete alır

TAŞIMACILIK

FUSERBLOC sigortalı 
yük kesici kutuları için 
bileşenler

İşletmenizin rekabet gücünü teminat altına alır

ENDÜSTRI

ENERGY 
MANAGEMENT 
yazılım 
paketleri

MASTERYS 
IP+ UPS, zor 
endüstriyel 
ortamlar için

Yüksek güvenlikli tesislerinizin ve sismik kısıtlamalı 
tesislerinizin kılavuzluğunu emniyete alır

GÜÇ SANTRALLERI

PHASYS 
DC / AC 
konvertör

tesislerinizin kılavuzluğunu emniyete alır

SHARYS IP 
doğrultucu

UPS ve diğer 
özelleştirilmiş 
ürünler

Enerjinizi kontrol eder ve emniyete alır

COUNTIS E enerji 
sayacı ve DIRIS A 
çok fonksiyonlu 
sayaç (PMD)

FUSERBLOC sigortalı 
yük ayırıcılar

Normal ve patlayıcı 
ortamlar için anahtar 
ayırıcılı güvenlik 
muhafazası

ATyS otomatik ve 
uzaktan kontrollü 
transfer şalteri

Hasta güvenliğini ve hastanenizin enerji 
performansını garanti eder

MEDİKAL TESİSLER

Green Power 2.0 
UPS

DIRIS Digiware 
çok-devreli 
ölçüm sistemi

DIRIS Digiware 
çok-devreli ölçüm 
sistemi

AĞIR  SANAYI

DELPHYS Xtend GP
çalışma anında ölçeklenebilir 
UPS sistemi

DIRIS Digiware 
çok-devreli ölçüm 
sistemi

DIRIS Digiware 
çok-devreli ölçüm 
sistemi

SIRCO yük 
kesiciler

11Genel Katalog 2016-2017



 Endüstriyel siteler 

 Yerel uygunluk Ürünler 

 Ortam 

Kritik cihazlar için yüksek kaliteli 
enerji ve hatasız, kesintisiz çalışan 
bir güç kaynağı gerekir.
Kesintisiz güç kaynağı 
sistemlerimiz (UPS), statik transfer 
sistemlerimiz (STS) ve DC/AC ve 
AC/DC çeviricilerimiz (sırasıyla 
inverterler ve doğrultucular) 
dünyadaki en kapsamlı ürün 
serilerindendir ve tüm sektörlerde 
çok geniş bir uygulama alanına 
sahiptir.

İhtiyaçları karşılayan ürün 
çözümleri
Müşterilerimizle irtibatımız sonucunda, önemli 
AR-GE kaynaklarıyla desteklediğimiz ürün 
teklifimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.
Ürünlerimiz, en talepkar kullanıcıların onayını 
almıştır: Telekom operatörleri, denizcilik 
endüstrisi, vs.

Müşteri-odaklı hizmet
Satış ve satış sonrası kapsamlı ağımızla her 
zaman yanınızdayız. Partner-müşterilerimiz, 
esnekliğimiz ve ihtiyaçları karşılamaya yönelik 
taahhüdümüzün yanı sıra ürünlerimizin 
kalitesini ve sürekliliğini kabul etmektedir.

Yüksek kaliteli güç kaynağı
Yenilikçi güç çözümleri

Yüksek kullanılabilirlik
Elektrik enerjisinin sürekli kullanılabilirliği 
telekomünikasyon, veri işleme merkezleri 
ve endüstriyel prosesler gibi birçok endüstri 
alanında stratejik bir faktördür. Ayrıca bazı tıbbi 
uygulamalarda da hayati önem taşır. Tüm bu 
sektörlerde, SOCOMEC, 45 yıllık deneyiminin 
sağladığı tüm avantajları size sunmaktadır.

> Kesintisiz güç kaynağı sistemleri (UPS)
> Statik transfer sistemleri (STS)
> Yedek depolama sistemleri
> Endüstriyel doğrultucular
> DC / AC çeviriciler (invertörler)
> Haberleşme ve yönetim yazılımı
> Bakım ve Profesyonel Hizmetler

Onaylı bir organizasyon

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 (Rusya) TLC (Çin)
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2003
Müşteri Hizmetleri Mükemmelliği

2004
Müşteri Hizmetleri Mükemmelliği

2006
Ürün İnnovasyonu

2009
Enerji ve Güç Sistemleri Ürün Yelpazesi 
Stratejisi 

2011
Ürün İnnovasyonu

2013
Ürün Farklılaştırma Mükemmelliği

2014
Avrupa'da Yılın UPS Şirketi

2015
European UPS Technology Leadership 
Award

 Hizmete odaklanma 
>  Tasarım aşamalarında proje danışmanlığı

>  CIM dünya genelinde organizasyon

>  Denetimler & danışmanlık

 Bir uzmanın görüşü 
>  Müşteri uygulamaları odaklı çözümler

>  Müşterilerin ihtiyaçlarına kulak verme

>  Deneyimli personel

 Yenilikçi ruh
>  İleri teknolojiler

>  Düzenli olarak geliştirilen yeni çözümler

>  Ürünler ve çözümler

 Üreticiden gelen deneyim ve bilgi 
>  Kalite taahhüdü

>  YALIN imalat

>  Avrupa'daki en geniş UPS üretim tesisi

4 performans kaldıracı

Sürekli innovasyon “Sınıfının en 
iyisi” üretici1968 

1. UPS

1987
1. Statik Transfer Sistemi (STS)

1988
Transistör teknolojisi (600 kVA)

1989
IGBT & mikroişlemci

1990
Dağıtımlı paralel mimari

1994
Transformatörsüz teknoloji

1996
800 kVA'ya kadar IGBT

1998
Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP)

2001
1. modüler UPS

2003
200 kVA'ya kadar IGBT doğrultucuları

2004
Yeni akü şarj etme tasarımı

2006
Dinamik Enerji Depolama Sistemi (Volan)

2008
Yüksek verimli UPS

2010
En kompakt 900 kVA UPS

2012
Yüksek güçlü 3-seviye teknolojisi

2014
Modüler UPS için “Sonsuza Dek Genç” 
tasarımı
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Enerji tüketimini ve çevreye verilen olumsuz 
etkiyi azaltmak için yeşil çözüm
Sürdürülebilir uygulamalar için daha iyi ürünler
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M
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 A

Veri Merkezleri için AB Mesleki Ahlak Tüzüğü, 
Avrupalı paydaşları enerji verimini artırmayı 
amaçlayan gönüllü faaliyetler konusunda 
tartışmak ve mutabakat sağlamak için bir araya 
getiren bir platform sağlamaktadır.

AB’de faaliyet gösteren ve veri merkezlerince 
sunulan hizmetlerin güvenilirliğini ve sürekliliğini 
tehlikeye sokmadan enerjinin daha etkin ve 
ekonomik kullanımını amaçlayan veri merkezleri 
bünyesindeki tüm taraflarca uyulması gereken 
genel prensipleri ve uygulama faaliyetlerini 
sunmaktadır.

Taahhütte bulunan taraflardan biri olarak 
Socomec, yüksek verimli ürünlerin kullanımını 
özendirmek veya teşvik etmek ve Mesleki 
Ahlak Tüzüğünde belirtilen en iyi uygulamaları 
desteklemek için enerji etkinliği konularına 
yönelik kullanıcı farkındalığını artırmaya yardımcı 
olma taahhüdü vermiştir. Socomec ayrıca, 
ürünler, bilgi, hizmetler, eğitim veya başka 
programlar geliştirmek suretiyle Tüzüğü ve 
Katılımcılarını destekleme taahhüdünde de 
bulunmuştur.  Tüzüğü, veri merkezi sahiplerinin 
ve operatörlerinin Mesleki Ahlak Tüzüğünün 
beklentilerini karşılayabilmesini sağlamak 
amacıyla ürünler ve çözümler geliştirmek için de 
kullanmaktadır.

Green Power 2.0 UPS çözümleri
10 kVA/kW’den to 1.2 MVA/MW’
ye kadar

UPS Mesleki Ahlak Tüzüğü, Avrupa Birliği 
dahilinde enerji-etkinliği donanımları konusunda 
faaliyet gösteren Kesintisiz Güç Sistemleri 
bünyesinde yer alan tüm taraflarca uyulması 
gereken temel prensipleri belirlemektedir. UPS 
donanımlarının etkinliğini geliştirmek için azami 
gayret göstermeyi taahhüt eden üreticileri işaret 
eder.

Socomec, gönüllü anlaşmaya imza koyan 
ilk üreticilerden biridir. Bu vesile ile Socomec, 
yüksek verimli UPS tasarımında yenilikçi 
teknolojilere önemli yatırımlar yapmayı 
taahhüt etmiştir. Günümüzde, tüm ürün 
gamlarımızın gerekli seviyelerin üzerinde 
olduğunu belirtmekten gurur duyuyoruz ki 
bu da bizi müşterilerimize piyasadaki en 
yüksek performans seviyelerini sunma imkanı 
tanımaktadır.
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gereken temel prensipleri belirlemektedir. UPS 
donanımlarının etkinliğini geliştirmek için azami 
gayret göstermeyi taahhüt eden üreticileri işaret 
eder.

Socomec, gönüllü anlaşmaya imza koyan 
ilk üreticilerden biridir. Bu vesile ile Socomec, 
yüksek verimli UPS tasarımında yenilikçi 
teknolojilere önemli yatırımlar yapmayı 
taahhüt etmiştir. Günümüzde, tüm ürün 
gamlarımızın gerekli seviyelerin üzerinde 
olduğunu belirtmekten gurur duyuyoruz ki 
bu da bizi müşterilerimize piyasadaki en 
yüksek performans seviyelerini sunma imkanı 
tanımaktadır.

2011 Yılında Brüksel’de kurulmuş olan 
EUDCA, veri merkezi operatörlerinden 
veri merkezi kullanıcılarına, tedarikçilerine, 
danışmanlarına ve üreticilerine kadar 
endüstrinin tüm yönlerini temsil eden 
Avrupa-seviyesinde kar amacı gütmeyen tek 
kuruluştur. Ulusal kuruluşları temsil etmek 
EUDCA’nın DNA’sında olan bir özellik olmakla 
birlikte, endüstrinin gelişmesi için onlarla birlikte 
çalışmakta ve onları desteklemektedir.

EUDCA, Avrupa’daki veri merkezi endüstrisinin 
sesi ve kulağı olmanın yanı sıra, en iyi 
uygulamaların geliştirilmesinde endüstriye 
yardım etmesinin yanı sıra AB makamlarının 
bu endüstrinin önemini ve durumunu daha iyi 
anlaması için de çalışmaktadır.

Socomec, veri merkezi sektörünün gelecekteki 
gelişimi ve sağlığı açısından büyük önem arz 
eden anahtar hedefleri desteklemeye yardımcı 
olma rolünü üstlenmek amacıyla 2011 yılında 
EUDCA üyelik sözleşmesini imzalamıştır.

PEP Eco-passport®, elektrik ve elektronikten 
ısıtma & soğutmaya kadar birçok endüstri 
ürünlerinin çevresel beyanları için bir 
uluslararası referans programıdır. Socomec, 
5 yılı aşkın bir süredir PEP Eco-passport 
birliği bünyesinde yer almaktadır. Şirket, 
PEP Eco-passport programının uluslararası 
hale getirilmesinde ve ayrıca Avrupa 
uyumlulaştırılmış kuralları paralelinde UPS 

çevre beyanlarına bir çerçeve belirlemeyi 
amaçlayan Avrupa PEF inisiyatifinde 
(Ürünün Çevreye Olan Etkisi) aktif bir görev 
üstlenmiştir. 

Socomec’in UPS ürün gamları, Green Power 
2.0 UPS gamımızdan da anlaşılacağı üzere 
PEP Eco-passport’a sahiptir.

Socomec, veri merkezleri için enerji etkinliğini 
geliştirme ve destekleme amacıyla faaliyet 
gösteren küresel bir konsorsiyum olan 
TGG birliğinin bir üyesidir. Green Grid, veri 
merkezlerinde enerjinin daha etkin kullanımına 
yönelik standartlar oluşturmak için dünyanın 
dört bir yanından son kullanıcılarla, teknoloji 
tedarikçileriyle ve hükümetlerle çalışmaktadır.

Üyeleri, dünyanın dört bir yanında IT ve veri 
merkezi kaynak etkinliğini geliştirmek için 
çalışmaktadır. 

Green Grid, çeşitli ICT endüstri liderlerinin 
kombine edilmiş etkinliğini uygulamaya 
koyarak, hükümetlerin endüstri içgörüsü ve 
tavsiyesi için dikkatlerini yönelttiği veri merkezi 
deneyimleri sunmaktadır. Konsorsiyumun 
bayi-nötr dinamiği, organizasyonun 
misyonunu ileriye götürmek için yakın işbirliği 
içerisinde çalışan üyeler, rakipler ve endüstri 
uzmanlarından oluşan zengin ve işbirlikçi bir 
ortam yaratmaktadır. 
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Critical Power çözümleri
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p. 
p. 
p. 
p. 
p.
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p.  
p.  
p. 
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DELPHYS BC  ...................................................................................................................................................................

p. 
p. 
p. 

Tek ve paralel UPS sistemleri
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p. 
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p. 
p. 
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p. 
p. 
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Acil durum sistemleri için Merkezi Güç Kaynağı
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Yenilikçi bir çözüm ve üstün 
tasarım
 • �Kompakt�ve�pratik�fişe�takılabilen�güç�
koruması,�küçük�ofis�ve�ev�ofisi�ortamlarında�
bilgisayar�ve�IT�çevre�birimlerine�uyarlanmış�
daha�çok�sayıda�soketin�entegrasyonunu�
sağlar,�bağlantıyı�kolaylaştırır�ve�kablolamayı�
daha�derli�toplu�kılar.

 • �Modern�tasarım,�masa�üstü/altı�veya�zemin�
kurulumlarını�konumlamaya�uygundur.

 • �Mobil�cihazlara�şarj�dolumu�yapmak�
için�üst�tarafta�takviye�USB�portu�
(örn. telefonlar,MP3�vb.).

Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak 
için uyarlanmış koruma
 • �Uygulamalarınıza�doğrudan�kolay�dağıtım�
için�6�çıkış�soketi�(İngiliz,�Fransız�veya�
Alman/İtalyan�standartları):
-��Güç�kesintilerine�ve�aşırı�gerilimlere�karşı�
korumalı,�en�hassas�uygulamalarınız�
(profesyonel�masaüstü�sistemleri,�iş�
istasyonu�ve�monitörler)�için�tasarlanmış�
4�soket.�Destekleme�süresi�(30�dakikaya�
kadar)�standart�PC�görevlerinin�ve�
yapılandırmasının�kaydedilebilmesini�sağlar.
-��Yalnızca�aşırı�gerilime�karşı�korumalı�
2 soket,�daha�az�kritik�uygulamalar�ve�
yüksek�emilimli�tüketiciler�(örn.�lazer�
yazıcılar)�içindir.

Kullanımı kolay
 • �Çalışma�modu,�akıllı�LED�gösterge�ışıkları�
aracılığıyla�gösterilir.

 • �Kolay�akü�bakımı�ve�değişimi.
 • �Yan�tarafta�entegre�şebeke�giriş�kablosu,�
altı soketin�tamamının�kullanılmasını�sağlar.

Uygulama alanları

>  PC: LCD veya CRT monitörler, 
tarayıcılar, yazıcılar vs.

> Yazar kasalar
> İnteraktif terminaller

Teknoloji

> VFD “Off-Line”

G
A
M
M
E
�2
55
�A

NETYS PL
600 VA

NETYS PL
800 VA

Onaylar

RoHS
COMPLIANT

NETYS PL
Kullanıcıyla dost çok-soketli koruma
600�ve�800�VA

NETYS PL 
Tek fazlı UPS

600 ve 800 VA

Teknik�bilgiler

NETYS PL
Sn 600 VA 800 VA
Pn 360 W 480 W
Güç (Darbe) 1200 VA
Giriş / çıkış 1/1

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V
Gerilim toleransı 180 ÷ 270 V
Nominal frekans Otomatik seçimli 50/60 Hz
Şebeke bağlantısı Fişli kablo

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 230 V ±%10
Nominal frekans 50/60 Hz ±%1
Dalga biçimi Kare dalga
Koruma Aşırı yük, şiddetli akım boşalması ve kısa devre
Soketler UPS ve atlama koruması için 4 soket, atlama koruması için 2 soket
Soket standardı İngiliz, Fransız veya Alman/İtalyan

AKÜLER
Tip Kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3/5 yıl
Destekleme süresi (1) 15 dak. 20 dak.

HABERLEŞME
Arayüzler USB
Yerel haberleşme yazılımı Local View

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 220 x 220 x 123 mm
Ağırlık 3,6 kg 4,1 kg
Renk Siyah Beyaz

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)
(1) PC + 17" LCD monitör.

Standart�elektriksel�özellikler

 • �Mobil�cihazları�şarj�etmek�için�USB�portu

1. Filtreli�çıkış�soketleri
2. Çevirici�çıkış�soketleri
3. LED
4. Açma/Kapatma�düğmesi
5. Mobil�cihazları�şarj�etmek�için�USB�portu
6. Sigorta
7. USB�seri�portu
8. Şebeke�giriş�kablosu

N
E
TY
S
�0
28
�A

Fransız�
soket

N
E
TY
S
�0
27
�A

Alman/İtalyan
soket

N
E
TY
S
�0
33
�A

İngiliz
soket

Soket�tipleriBağlantılar
1
2

6

3

7
8

4
5

N
E
TY
S
�1
35
�B

N
E
TY
S
�1
50
�B

Standart�haberleşme�özellikleri

 • �LOCAL VIEW:�Windows®,�Linux® ve 
Mac OS�X®�işletim�sistemleri�için�ideal�UPS�
denetim�ve�sistem�kapatma�çözümü.
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Yenilikçi bir çözüm ve üstün 
tasarım
 • �Kompakt�ve�pratik�fişe�takılabilen�güç�
koruması,�küçük�ofis�ve�ev�ofisi�ortamlarında�
bilgisayar�ve�IT�çevre�birimlerine�uyarlanmış�
daha�çok�sayıda�soketin�entegrasyonunu�
sağlar,�bağlantıyı�kolaylaştırır�ve�kablolamayı�
daha�derli�toplu�kılar.

 • �Modern�tasarım,�masa�üstü/altı�veya�zemin�
kurulumlarını�konumlamaya�uygundur.

 • �Mobil�cihazlara�şarj�dolumu�yapmak�
için�üst�tarafta�takviye�USB�portu�
(örn. telefonlar,MP3�vb.).

Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak 
için uyarlanmış koruma
 • �Uygulamalarınıza�doğrudan�kolay�dağıtım�
için�6�çıkış�soketi�(İngiliz,�Fransız�veya�
Alman/İtalyan�standartları):
-��Güç�kesintilerine�ve�aşırı�gerilimlere�karşı�
korumalı,�en�hassas�uygulamalarınız�
(profesyonel�masaüstü�sistemleri,�iş�
istasyonu�ve�monitörler)�için�tasarlanmış�
4�soket.�Destekleme�süresi�(30�dakikaya�
kadar)�standart�PC�görevlerinin�ve�
yapılandırmasının�kaydedilebilmesini�sağlar.
-��Yalnızca�aşırı�gerilime�karşı�korumalı�
2 soket,�daha�az�kritik�uygulamalar�ve�
yüksek�emilimli�tüketiciler�(örn.�lazer�
yazıcılar)�içindir.

Kullanımı kolay
 • �Çalışma�modu,�akıllı�LED�gösterge�ışıkları�
aracılığıyla�gösterilir.

 • �Kolay�akü�bakımı�ve�değişimi.
 • �Yan�tarafta�entegre�şebeke�giriş�kablosu,�
altı soketin�tamamının�kullanılmasını�sağlar.

Uygulama alanları

>  PC: LCD veya CRT monitörler, 
tarayıcılar, yazıcılar vs.

> Yazar kasalar
> İnteraktif terminaller

Teknoloji

> VFD “Off-Line”

G
A
M
M
E
�2
55
�A

NETYS PL
600 VA

NETYS PL
800 VA

Onaylar

RoHS
COMPLIANT

NETYS PL
Kullanıcıyla dost çok-soketli koruma
600�ve�800�VA

NETYS PL 
Tek fazlı UPS

600 ve 800 VA

Teknik�bilgiler

NETYS PL
Sn 600 VA 800 VA
Pn 360 W 480 W
Güç (Darbe) 1200 VA
Giriş / çıkış 1/1

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V
Gerilim toleransı 180 ÷ 270 V
Nominal frekans Otomatik seçimli 50/60 Hz
Şebeke bağlantısı Fişli kablo

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 230 V ±%10
Nominal frekans 50/60 Hz ±%1
Dalga biçimi Kare dalga
Koruma Aşırı yük, şiddetli akım boşalması ve kısa devre
Soketler UPS ve atlama koruması için 4 soket, atlama koruması için 2 soket
Soket standardı İngiliz, Fransız veya Alman/İtalyan

AKÜLER
Tip Kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3/5 yıl
Destekleme süresi (1) 15 dak. 20 dak.

HABERLEŞME
Arayüzler USB
Yerel haberleşme yazılımı Local View

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 220 x 220 x 123 mm
Ağırlık 3,6 kg 4,1 kg
Renk Siyah Beyaz

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)
(1) PC + 17" LCD monitör.

Standart�elektriksel�özellikler

 • �Mobil�cihazları�şarj�etmek�için�USB�portu

1. Filtreli�çıkış�soketleri
2. Çevirici�çıkış�soketleri
3. LED
4. Açma/Kapatma�düğmesi
5. Mobil�cihazları�şarj�etmek�için�USB�portu
6. Sigorta
7. USB�seri�portu
8. Şebeke�giriş�kablosu

N
E
TY
S
�0
28
�A

Fransız�
soket

N
E
TY
S
�0
27
�A

Alman/İtalyan
soket

N
E
TY
S
�0
33
�A

İngiliz
soket

Soket�tipleriBağlantılar
1
2

6

3

7
8

4
5

N
E
TY
S
�1
35
�B

N
E
TY
S
�1
50
�B

Standart�haberleşme�özellikleri

 • �LOCAL VIEW:�Windows®,�Linux® ve 
Mac OS�X®�işletim�sistemleri�için�ideal�UPS�
denetim�ve�sistem�kapatma�çözümü.
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SOHO veya POS uygulamaları 
için ideal ve maliyet-etkin 
koruma
 • �Ev,�ofis�ve�mağaza�ortamlarında�BT�
uygulamalarını�korumak�için�uyarlanmıştır.

 • �Altı�model�barındıran�eksiksiz�ürün�yelpazesi,�
cihaz�tüketimine�sağlanan�gücü�gerekli�
yedekleme�süresine�göre�adapte�eder.

Kullanımı kolay
 • �Çalıştırma�modunun�kolayca�izlenmesine�
olanak�sağlayan,�grafik�göstergeli�
LCD�/�LED'lere�sahip�kontrol�paneli.

Şebeke güç kesintileri ve gerilim 
dalgalanmaları için çözüm
 • �Entegre�AVR�fonksiyonu�(Otomatik�
Gerilim�Regülasyonu),�çıkış�geriliminin�
sabitlenmesine�olanak�sağlar�ve�Akü�Modu�
çalışmasına�geçmeyi�önler,�böylelikle�kritik�
güç�kesintilerini�desteklemek�için�aküden�
tasarruf�eder.

Basitleştirilmiş bağlantı
 • �Çok�sayıda�IEC 320�soketi�(IT�standardı),�
bilgisayar�ve�IT�çevre�birimlerine�bağlanmayı�
kolaylaştırır.

Veri hattınız için koruma
 • �LAN/ADSL�bağlantısında�aşırı�gerilim�
nedeniyle�veri�hattının�riske�girmemesi�için�
entegre�NTP�koruması.

NETYS PE
Pratik ve uygun maliyetli koruma 
600�ile�2000�VA�arası

Uygulama alanları 

>  CAD, grafik iş istasyonları
>  Multimedya iş istasyonları ve 

çevrebirimleri
>  LCD ekranlar ve monitörler
>  POS (Satış Noktaları)

Teknoloji

>  AVR ile VI “Line interaktif”, 
kare dalgalı

G
A
M
M
E
�2
53
�A

NETYS PE
600 / 650 / 850 VA

NETYS PE
1000 VA NETYS PE

1500 / 2000 VA

Onaylar

RoHS
COMPLIANT

NETYS PE 
Tek fazlı UPS 

600 ile 2000 VA arası

NETYS PE
Pratik ve uygun maliyetli koruma 
600�ile�2000�VA�arası

Teknik�bilgiler

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

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V
Gerilim toleransı 170 - 280 V
Nominal frekans Otomatik seçimli 50/60 Hz
Şebeke bağlantısı IEC 320 soketi

ÇIKIŞ
Otomatik Gerilim Regülasyonu (AVR) • • • • • •
Nominal gerilim 230 V ±%10
Nominal frekans 50/60 Hz ±%1
Dalga biçimi Kare dalga
Koruma Aşırı yük, şiddetli akım boşalması ve kısa devre
Bağlantılar 4 x IEC 320 (C13)(1) 6 x IEC 320 (C13)(1)

AKÜLER
Tip Kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3/5 yıl
Destekleme süresi (2) 15 dak. 15 dak. 20 dak. 45 dak. 55 dak. 60 dak.

HABERLEŞME
Arayüzler - USB
Yerel haberleşme yazılımı - Local View
Veri Hattı koruması - NTP veri hattı bastırıcısı

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 100 x 290 x 145 mm 145 x 345 x 165 mm 145 x 390 x 205 mm
Ağırlık 5,0 kg 5,2 kg 6,0 kg 9,7 kg 11,2 kg 12 kg

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Netys PE modellerindeki Avustralya standart soketleri, Avustralya'ya özgüdür.
(2) PC + 17" LCD monitör.

Standart�haberleşme�özellikleri

 • �LOCAL VIEW:�Windows®,�Linux® ve 
Mac OS X®�işletim�sistemleri�için�ideal�UPS�
denetim�ve�sistem�kapatma�çözümü.

600�/�650�/�850�VA

Kontrol�paneli

1. Alarm
2. Aküyle�çalıştırma
3. Normal�çalıştırma
4. Açma�/�Kapatma
5. Mevcut�yük
6. Yük�seviyesi�(5�adım)

7. Genel�Alarm
8. Akü�arızası�/�Aküyü�değiştirin
9. Aşırı�yük
10. Akü�kapasitesi
11. Normal�mod�/�Akü�modu�(yanıp�söner)
12. Otomatik�Gerilim�/�Düzenleme�aktif

N
E
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S
�1
36
�A

3

4

1
2

N
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S
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45
�A
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4

7
6
5

9
8

10

12

1000�/�1500�/�2000�VA

Bağlantılar

1. USB�seri�portu
2. NTP�veri�hattı�bastırıcısı
3. UPS�çıkış�soketleri
4. Giriş�soketi�ve�sigorta
5. Fan�/�havalandırma�delikleri

600�/�650�/�850�VA

1000�VA

1500�/�2000�VA

N
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S
�1
37
�A

4
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2

3

N
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S
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4

N
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2

4
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SOHO veya POS uygulamaları 
için ideal ve maliyet-etkin 
koruma
 • �Ev,�ofis�ve�mağaza�ortamlarında�BT�
uygulamalarını�korumak�için�uyarlanmıştır.

 • �Altı�model�barındıran�eksiksiz�ürün�yelpazesi,�
cihaz�tüketimine�sağlanan�gücü�gerekli�
yedekleme�süresine�göre�adapte�eder.

Kullanımı kolay
 • �Çalıştırma�modunun�kolayca�izlenmesine�
olanak�sağlayan,�grafik�göstergeli�
LCD�/�LED'lere�sahip�kontrol�paneli.

Şebeke güç kesintileri ve gerilim 
dalgalanmaları için çözüm
 • �Entegre�AVR�fonksiyonu�(Otomatik�
Gerilim�Regülasyonu),�çıkış�geriliminin�
sabitlenmesine�olanak�sağlar�ve�Akü�Modu�
çalışmasına�geçmeyi�önler,�böylelikle�kritik�
güç�kesintilerini�desteklemek�için�aküden�
tasarruf�eder.

Basitleştirilmiş bağlantı
 • �Çok�sayıda�IEC 320�soketi�(IT�standardı),�
bilgisayar�ve�IT�çevre�birimlerine�bağlanmayı�
kolaylaştırır.

Veri hattınız için koruma
 • �LAN/ADSL�bağlantısında�aşırı�gerilim�
nedeniyle�veri�hattının�riske�girmemesi�için�
entegre�NTP�koruması.

NETYS PE
Pratik ve uygun maliyetli koruma 
600�ile�2000�VA�arası

Uygulama alanları 

>  CAD, grafik iş istasyonları
>  Multimedya iş istasyonları ve 

çevrebirimleri
>  LCD ekranlar ve monitörler
>  POS (Satış Noktaları)

Teknoloji

>  AVR ile VI “Line interaktif”, 
kare dalgalı

G
A
M
M
E
�2
53
�A

NETYS PE
600 / 650 / 850 VA

NETYS PE
1000 VA NETYS PE

1500 / 2000 VA

Onaylar

RoHS
COMPLIANT

NETYS PE 
Tek fazlı UPS 

600 ile 2000 VA arası

NETYS PE
Pratik ve uygun maliyetli koruma 
600�ile�2000�VA�arası

Teknik�bilgiler

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

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V
Gerilim toleransı 170 - 280 V
Nominal frekans Otomatik seçimli 50/60 Hz
Şebeke bağlantısı IEC 320 soketi

ÇIKIŞ
Otomatik Gerilim Regülasyonu (AVR) • • • • • •
Nominal gerilim 230 V ±%10
Nominal frekans 50/60 Hz ±%1
Dalga biçimi Kare dalga
Koruma Aşırı yük, şiddetli akım boşalması ve kısa devre
Bağlantılar 4 x IEC 320 (C13)(1) 6 x IEC 320 (C13)(1)

AKÜLER
Tip Kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3/5 yıl
Destekleme süresi (2) 15 dak. 15 dak. 20 dak. 45 dak. 55 dak. 60 dak.

HABERLEŞME
Arayüzler - USB
Yerel haberleşme yazılımı - Local View
Veri Hattı koruması - NTP veri hattı bastırıcısı

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 100 x 290 x 145 mm 145 x 345 x 165 mm 145 x 390 x 205 mm
Ağırlık 5,0 kg 5,2 kg 6,0 kg 9,7 kg 11,2 kg 12 kg

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Netys PE modellerindeki Avustralya standart soketleri, Avustralya'ya özgüdür.
(2) PC + 17" LCD monitör.

Standart�haberleşme�özellikleri

 • �LOCAL VIEW:�Windows®,�Linux® ve 
Mac OS X®�işletim�sistemleri�için�ideal�UPS�
denetim�ve�sistem�kapatma�çözümü.

600�/�650�/�850�VA

Kontrol�paneli

1. Alarm
2. Aküyle�çalıştırma
3. Normal�çalıştırma
4. Açma�/�Kapatma
5. Mevcut�yük
6. Yük�seviyesi�(5�adım)

7. Genel�Alarm
8. Akü�arızası�/�Aküyü�değiştirin
9. Aşırı�yük
10. Akü�kapasitesi
11. Normal�mod�/�Akü�modu�(yanıp�söner)
12. Otomatik�Gerilim�/�Düzenleme�aktif

N
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5
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1000�/�1500�/�2000�VA

Bağlantılar

1. USB�seri�portu
2. NTP�veri�hattı�bastırıcısı
3. UPS�çıkış�soketleri
4. Giriş�soketi�ve�sigorta
5. Fan�/�havalandırma�delikleri

600�/�650�/�850�VA

1000�VA

1500�/�2000�VA

N
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NETYS PR
Yerden tasarruf sağlayan güvenilir koruma
1000 ile 2000 VA arası - Mini Tower

Uygulama alanları 

>  Profesyonel ve IT cihazları
>  Sunucular ve ağ oluşturma 

cihazları
>  Monitör ve çevre birimleriyle 

CAD / grafik iş istasyonları
>  Kontrol sistemleri

Teknoloji

>  AVR ile VI “Line interaktif”, 
sinüs dalgalı

G
A

M
M

E
 2

58
 A

NETYS PR
1000 VA NETYS PR

1500 / 2000 VA

Profesyonel hat etkileşimli UPS
 •  Küçük sunucuların ve yüksek performanslı 
CAD veya grafik iş istasyonlarının korunması 
için ideal çözüm.

 •  Kritik uygulamalar için hizmet sürekliliği 
sağlar.

 •  Profesyonel uygulamalar için tasarlanmıştır: 
sinüs dalgalı çevirici teknolojisi, her türlü yük 
ve güç kaynağı ile tam uyumluluk sağlar.

 •  Beslenecek ve korunacak IT yüküne yakın 
şekilde kolay monte edilen minitower kasa.

Şebeke güç kesintileri ve gerilim 
dalgalanmaları için çözüm
 •  Entegre AVR fonksiyonu (Otomatik 
Gerilim Regülasyonu), çıkış geriliminin 
sabitlenmesine olanak sağlar ve Akü Modu 
çalışmasına geçmeyi önler, böylelikle kritik 
güç kesintilerini desteklemek için aküden 
tasarruf eder.

Kullanımı kolay
 •  Çalıştırma modunun kolayca izlenmesine 
olanak sağlayan, grafik simgeli LCD'ye sahip 
kontrol paneli.

Basitleştirilmiş bağlantı
 •  Çok sayıda IEC 320 soketi (IT standardı), 
bilgisayar ve IT çevre birimlerine bağlanmayı 
kolaylaştırır.

Veri hattınız için koruma
 •  LAN/ADSL bağlantısında aşırı gerilim 
nedeniyle veri hattının riske girmemesi için 
entegre NTP koruması.

Onaylar

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
Tek fazlı UPS 

1000 ile 2000 VA arası - Mini Tower

Teknik bilgiler

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

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V
Gerilim toleransı 170 - 280 V
Nominal frekans Otomatik seçimli 50/60 Hz
Şebeke bağlantısı IEC 320 soketi

ÇIKIŞ
Otomatik Gerilim Regülasyonu (AVR) • • •
Nominal gerilim 230 V ±%10
Nominal frekans 50/60 Hz ±%1
Dalga biçimi Sinüs dalgası
Koruma Aşırı yük, şiddetli akım boşalması ve kısa devre
Bağlantılar 4 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 (C13)

AKÜLER
Tip Kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3/5 yıl
Destekleme süresi (1) 45 dak. 55 dak. 60 dak.

HABERLEŞME
Arayüzler USB
Yerel haberleşme yazılımı Local View
Veri Hattı koruması NTP veri hattı bastırıcısı

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 145 x 345 x 165 mm 145 x 390 x 205 mm
Ağırlık 9,2 kg 12,3 kg 13,2 kg

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)
(1) PC + 17” LCD monitör.

Standart haberleşme özellikleri

 •  LOCAL VIEW: Windows®, Linux® ve 
Mac OS X® işletim sistemleri için ideal UPS 
denetim ve sistem kapatma çözümü.

Bağlantılar Kontrol paneli

1. USB seri portu
2. NTP veri hattı bastırıcısı
3. UPS çıkış soketleri

4. Giriş soketi ve sigorta
5. Fan / havalandırma delikleri

1. Açma / Kapatma
2. Mevcut yük
3. Yük seviyesi (5 adım)
4. Genel Alarm
5. Akü arızası / Aküyü değiştirin
6. Aşırı yük
7. Akü kapasitesi
8. Normal mod / Akü modu (yanıp söner)
9. Otomatik Gerilim / Düzenleme aktif
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NETYS PR
Yerden tasarruf sağlayan güvenilir koruma
1000 ile 2000 VA arası - Mini Tower

Uygulama alanları 

>  Profesyonel ve IT cihazları
>  Sunucular ve ağ oluşturma 

cihazları
>  Monitör ve çevre birimleriyle 

CAD / grafik iş istasyonları
>  Kontrol sistemleri

Teknoloji

>  AVR ile VI “Line interaktif”, 
sinüs dalgalı
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NETYS PR
1000 VA NETYS PR

1500 / 2000 VA

Profesyonel hat etkileşimli UPS
 •  Küçük sunucuların ve yüksek performanslı 
CAD veya grafik iş istasyonlarının korunması 
için ideal çözüm.

 •  Kritik uygulamalar için hizmet sürekliliği 
sağlar.

 •  Profesyonel uygulamalar için tasarlanmıştır: 
sinüs dalgalı çevirici teknolojisi, her türlü yük 
ve güç kaynağı ile tam uyumluluk sağlar.

 •  Beslenecek ve korunacak IT yüküne yakın 
şekilde kolay monte edilen minitower kasa.

Şebeke güç kesintileri ve gerilim 
dalgalanmaları için çözüm
 •  Entegre AVR fonksiyonu (Otomatik 
Gerilim Regülasyonu), çıkış geriliminin 
sabitlenmesine olanak sağlar ve Akü Modu 
çalışmasına geçmeyi önler, böylelikle kritik 
güç kesintilerini desteklemek için aküden 
tasarruf eder.

Kullanımı kolay
 •  Çalıştırma modunun kolayca izlenmesine 
olanak sağlayan, grafik simgeli LCD'ye sahip 
kontrol paneli.

Basitleştirilmiş bağlantı
 •  Çok sayıda IEC 320 soketi (IT standardı), 
bilgisayar ve IT çevre birimlerine bağlanmayı 
kolaylaştırır.

Veri hattınız için koruma
 •  LAN/ADSL bağlantısında aşırı gerilim 
nedeniyle veri hattının riske girmemesi için 
entegre NTP koruması.

Onaylar

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
Tek fazlı UPS 

1000 ile 2000 VA arası - Mini Tower

Teknik bilgiler

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

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V
Gerilim toleransı 170 - 280 V
Nominal frekans Otomatik seçimli 50/60 Hz
Şebeke bağlantısı IEC 320 soketi

ÇIKIŞ
Otomatik Gerilim Regülasyonu (AVR) • • •
Nominal gerilim 230 V ±%10
Nominal frekans 50/60 Hz ±%1
Dalga biçimi Sinüs dalgası
Koruma Aşırı yük, şiddetli akım boşalması ve kısa devre
Bağlantılar 4 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 (C13)

AKÜLER
Tip Kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3/5 yıl
Destekleme süresi (1) 45 dak. 55 dak. 60 dak.

HABERLEŞME
Arayüzler USB
Yerel haberleşme yazılımı Local View
Veri Hattı koruması NTP veri hattı bastırıcısı

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 145 x 345 x 165 mm 145 x 390 x 205 mm
Ağırlık 9,2 kg 12,3 kg 13,2 kg

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)
(1) PC + 17” LCD monitör.

Standart haberleşme özellikleri

 •  LOCAL VIEW: Windows®, Linux® ve 
Mac OS X® işletim sistemleri için ideal UPS 
denetim ve sistem kapatma çözümü.

Bağlantılar Kontrol paneli

1. USB seri portu
2. NTP veri hattı bastırıcısı
3. UPS çıkış soketleri

4. Giriş soketi ve sigorta
5. Fan / havalandırma delikleri

1. Açma / Kapatma
2. Mevcut yük
3. Yük seviyesi (5 adım)
4. Genel Alarm
5. Akü arızası / Aküyü değiştirin
6. Aşırı yük
7. Akü kapasitesi
8. Normal mod / Akü modu (yanıp söner)
9. Otomatik Gerilim / Düzenleme aktif
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Rack veya Tower tipi yüksek performanslı koruma
1700 ile 3300 VA arası - Rack/Tower

Uygulama alanları 

> Profesyonel ve IT cihazları
>  Sunucular ve ağ oluşturma 

cihazları
>  Monitör ve çevre birimleriyle 

CAD / grafik iş istasyonları
> Kontrol sistemleri

Teknoloji

>  AVR ile VI “Line interaktif”, 
sinüs dalgalıG
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Güvenli ve profesyonel bir 
besleme sürekliliği
 • Küçük sunucuların, ağ oluşturma cihazlarının 
ve çevre birimlerinin korunması için ideal 
çözüm.

 • Kritik uygulamalar için hizmet sürekliliği 
sağlar.

 • Profesyonel uygulamalar için tasarlanmıştır: 
sinüs dalgalı çevirici teknolojisi, her türlü yük 
ve güç kaynağı ile tam uyumluluk sağlar.

IT ağ oluşturma için 
özelleştirilmiştir
 • Alan ve zaman tasarrufu sağlayan 
tower/rack dönüştürme seçeneğinin anlamı, 
kullanıcının ihtiyacına göre tower modunda 
kolayca takılabilmesi veya standart 19" rack 
kasaların içine monte edilebilmesidir.

Kurulumu basit
 • İlk başlatmada hiçbir yapılandırma 
gerektirmez.

 • Rack dolaplarına kurulum için kompakt 
taban alanı (2U/89 mm).

 • Ofislere görülebilir kurulum için çekici 
tasarım.

 • İlave uzman yazılımına ihtiyaç duymaksızın, 
Windows® sistemleri ile doğrudan arayüzle 
bağlamak için standart olarak UsB portu ve 
HID protokolü.

Veri hattınız için koruma
 • LAn/ADsL bağlantısında aşırı gerilim 
nedeniyle veri hattının riske girmemesi için 
entegre nTP koruması.

Pratik ihtiyaçları karşılar
 • Her türlü yedekleme zamanı gerekliliklerini, 
kurulumdan sonra dahi karşılamak için 
isteğe bağlı ek akü modülleri (eBM).

 • UPs'in çalışma durumunu, daha az uzman 
kullanıcılar için dahi, anında gösteren sesli 
uyarıcılarla açık ve düzenli LCD arayüzü.

 • Kolaylaştırılmış bakım ve diğer uygulamaları 
kapatmadan Akü “hot swap” özelliği.

Kullanımı ve birleştirmesi kolay
 • LAn ağlarına veya bina yönetim sistemlerine 
(BMs) entegrasyon için seçenekler halinde 
geniş bir haberleşme protokolleri dizisi 
(JBUs, TCP/IP ve snMP dahil) mevcuttur. 

 • Uygulamalara kolay bağlanmak için 
(güce bağlı olarak) 8+1 IeC 320 
(IT standardı) soketleri.

 • yükleri öncelik sırasına koymak ve kritik 
durumları yönetmek için yük bölümleme 
fonksiyonu.

 • ePO (Acil Güç Kapatma) acil durdurma.
 • Güç kaynağının yönetilmesi ve uygulamaların 
yerel/uzaktan kapatılması için Rs232 
gelişmiş bağlantıları.

Onaylar

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
Tek fazlı UPS

1700 ile 3300 VA arası - Rack/Tower

NETYS PR
Rack veya Tower tipi yüksek performanslı koruma
1700 ile 3300 VA arası - Rack/Tower

Teknik bilgiler
NETYS PR Rack/Tower

Sn 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Pn 1350 W 1800 W 2700 W
Giriş / çıkış 1/1

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V
Gerilim toleransı 161 V ±%4 (geniş mod seçildiğinde) -276 V ±%4
Nominal frekans Otomatik seçimli 50/60 Hz
Şebeke bağlantısı IEC 320-C14 (10 A) IEC 320-C20 (16 A)

ÇIKIŞ

Otomatik Gerilim Regülasyonu (AVR)

Giriş gerilimi nominal değerin %90'ının altına düşerse, AVR çıkış gerilimini %14 yükseltir 
(yükseltme 1).

Giriş gerilimi nominal değerin %106'sının üzerine çıkarsa, AVR çıkış gerilimini %12 düşürür 
(kısma).

Nominal gerilim 230 V ±%5
Nominal frekans 50/60 Hz ±%0,1

Güç faktörü 0.9
@ 1500 VA

0.9
@ 2000 VA

0.9
@ 3000 VA

Dalga biçimi Sinüs dalgası

Koruma Normal Mod: aşırı yük (3 dakika için %110)
Akü Modu: aşırı yük (30 saniye için %110); kısa devre korumalı

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

AKÜLER
Tip Kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3/5 yıl
Destekleme süresi (1) 6 dak. 8 dak. 6 dak.

HABERLEŞME
Arayüzler RS232 - USB
Ethernet adaptörü NET VISION (TCP/IP & SNMP) opsiyonel kart
Yerel haberleşme yazılımı Local View
Veri hattı koruması NTP veri hattı bastırıcısı: RJ45 10 Base T

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 440 x 436 x 87 mm 440 x 608 x 87 mm
Ağırlık 18 kg 28,2 kg 31,5 kg

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)
(1) yükün %75'inde.

standart haberleşme özellikleri

 • LOCAL VIeW: Windows®, Linux® ve 
Mac Os X® işletim sistemleri için ideal UPs 
denetim ve sistem kapatma çözümü.

 • HID: Windows® ve Mac Os X® tümleşik 
hizmet temelli UPs yönetimi - UsB arayüzü.

 • MODBUs RTU (Rs232).

Haberleşme seçenekleri

 • neT VIsIOn: Birçok işletim sisteminde UPs 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WeB/snMP arayüzü.

 • Kuru kontak arayüzü.
 • Raylar.

Akü ilaveleri

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

1700 VA 22 dak. 42 dak.

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

2200 VA 37 dak. 72 dak.

3300 VA 22 dak. 43 dak.

Bağlantılar Kontrol paneli

1. Fan / havalandırma delikleri
2. ePO Acil Güç Kapatma
3. UsB seri portu
4. Rs232 seri portu
5. Harici akü ilavesi için bağlantı
6. UPs çıkış soketleri (2 bölüm)
7. nTP korumaları (RJ45)
8. Opsiyonel haberleşme kartları için yuva
9. Giriş soketi
10. UPs tam güç çıkış soketi 1. Açma / Kapatma

2. Mevcut yük
3. yük seviyesi (5 adım)
4. Genel Alarm
5. Akü arızası / Aküyü değiştirin
6. Aşırı yük
7. Akü kapasitesi
8. normal mod / Akü modu (yanıp söner)
9. Otomatik Gerilim / Düzenleme aktif
10. yapılandırma
11. Programlanabilir prizler
12. Giriş değeri
13. UPs testi / sesli uyarıcı kapalı
14. navigatör düğmesi
15. Giriş
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NETYS PR
Rack veya Tower tipi yüksek performanslı koruma
1700 ile 3300 VA arası - Rack/Tower

Uygulama alanları 

> Profesyonel ve IT cihazları
>  Sunucular ve ağ oluşturma 

cihazları
>  Monitör ve çevre birimleriyle 

CAD / grafik iş istasyonları
> Kontrol sistemleri

Teknoloji

>  AVR ile VI “Line interaktif”, 
sinüs dalgalıG
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Güvenli ve profesyonel bir 
besleme sürekliliği
 • Küçük sunucuların, ağ oluşturma cihazlarının 
ve çevre birimlerinin korunması için ideal 
çözüm.

 • Kritik uygulamalar için hizmet sürekliliği 
sağlar.

 • Profesyonel uygulamalar için tasarlanmıştır: 
sinüs dalgalı çevirici teknolojisi, her türlü yük 
ve güç kaynağı ile tam uyumluluk sağlar.

IT ağ oluşturma için 
özelleştirilmiştir
 • Alan ve zaman tasarrufu sağlayan 
tower/rack dönüştürme seçeneğinin anlamı, 
kullanıcının ihtiyacına göre tower modunda 
kolayca takılabilmesi veya standart 19" rack 
kasaların içine monte edilebilmesidir.

Kurulumu basit
 • İlk başlatmada hiçbir yapılandırma 
gerektirmez.

 • Rack dolaplarına kurulum için kompakt 
taban alanı (2U/89 mm).

 • Ofislere görülebilir kurulum için çekici 
tasarım.

 • İlave uzman yazılımına ihtiyaç duymaksızın, 
Windows® sistemleri ile doğrudan arayüzle 
bağlamak için standart olarak UsB portu ve 
HID protokolü.

Veri hattınız için koruma
 • LAn/ADsL bağlantısında aşırı gerilim 
nedeniyle veri hattının riske girmemesi için 
entegre nTP koruması.

Pratik ihtiyaçları karşılar
 • Her türlü yedekleme zamanı gerekliliklerini, 
kurulumdan sonra dahi karşılamak için 
isteğe bağlı ek akü modülleri (eBM).

 • UPs'in çalışma durumunu, daha az uzman 
kullanıcılar için dahi, anında gösteren sesli 
uyarıcılarla açık ve düzenli LCD arayüzü.

 • Kolaylaştırılmış bakım ve diğer uygulamaları 
kapatmadan Akü “hot swap” özelliği.

Kullanımı ve birleştirmesi kolay
 • LAn ağlarına veya bina yönetim sistemlerine 
(BMs) entegrasyon için seçenekler halinde 
geniş bir haberleşme protokolleri dizisi 
(JBUs, TCP/IP ve snMP dahil) mevcuttur. 

 • Uygulamalara kolay bağlanmak için 
(güce bağlı olarak) 8+1 IeC 320 
(IT standardı) soketleri.

 • yükleri öncelik sırasına koymak ve kritik 
durumları yönetmek için yük bölümleme 
fonksiyonu.

 • ePO (Acil Güç Kapatma) acil durdurma.
 • Güç kaynağının yönetilmesi ve uygulamaların 
yerel/uzaktan kapatılması için Rs232 
gelişmiş bağlantıları.

Onaylar

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
Tek fazlı UPS

1700 ile 3300 VA arası - Rack/Tower

NETYS PR
Rack veya Tower tipi yüksek performanslı koruma
1700 ile 3300 VA arası - Rack/Tower

Teknik bilgiler
NETYS PR Rack/Tower

Sn 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Pn 1350 W 1800 W 2700 W
Giriş / çıkış 1/1

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V
Gerilim toleransı 161 V ±%4 (geniş mod seçildiğinde) -276 V ±%4
Nominal frekans Otomatik seçimli 50/60 Hz
Şebeke bağlantısı IEC 320-C14 (10 A) IEC 320-C20 (16 A)

ÇIKIŞ

Otomatik Gerilim Regülasyonu (AVR)

Giriş gerilimi nominal değerin %90'ının altına düşerse, AVR çıkış gerilimini %14 yükseltir 
(yükseltme 1).

Giriş gerilimi nominal değerin %106'sının üzerine çıkarsa, AVR çıkış gerilimini %12 düşürür 
(kısma).

Nominal gerilim 230 V ±%5
Nominal frekans 50/60 Hz ±%0,1

Güç faktörü 0.9
@ 1500 VA

0.9
@ 2000 VA

0.9
@ 3000 VA

Dalga biçimi Sinüs dalgası

Koruma Normal Mod: aşırı yük (3 dakika için %110)
Akü Modu: aşırı yük (30 saniye için %110); kısa devre korumalı

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

AKÜLER
Tip Kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3/5 yıl
Destekleme süresi (1) 6 dak. 8 dak. 6 dak.

HABERLEŞME
Arayüzler RS232 - USB
Ethernet adaptörü NET VISION (TCP/IP & SNMP) opsiyonel kart
Yerel haberleşme yazılımı Local View
Veri hattı koruması NTP veri hattı bastırıcısı: RJ45 10 Base T

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 440 x 436 x 87 mm 440 x 608 x 87 mm
Ağırlık 18 kg 28,2 kg 31,5 kg

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)
(1) yükün %75'inde.

standart haberleşme özellikleri

 • LOCAL VIeW: Windows®, Linux® ve 
Mac Os X® işletim sistemleri için ideal UPs 
denetim ve sistem kapatma çözümü.

 • HID: Windows® ve Mac Os X® tümleşik 
hizmet temelli UPs yönetimi - UsB arayüzü.

 • MODBUs RTU (Rs232).

Haberleşme seçenekleri

 • neT VIsIOn: Birçok işletim sisteminde UPs 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WeB/snMP arayüzü.

 • Kuru kontak arayüzü.
 • Raylar.

Akü ilaveleri

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

1700 VA 22 dak. 42 dak.

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

2200 VA 37 dak. 72 dak.

3300 VA 22 dak. 43 dak.

Bağlantılar Kontrol paneli

1. Fan / havalandırma delikleri
2. ePO Acil Güç Kapatma
3. UsB seri portu
4. Rs232 seri portu
5. Harici akü ilavesi için bağlantı
6. UPs çıkış soketleri (2 bölüm)
7. nTP korumaları (RJ45)
8. Opsiyonel haberleşme kartları için yuva
9. Giriş soketi
10. UPs tam güç çıkış soketi 1. Açma / Kapatma

2. Mevcut yük
3. yük seviyesi (5 adım)
4. Genel Alarm
5. Akü arızası / Aküyü değiştirin
6. Aşırı yük
7. Akü kapasitesi
8. normal mod / Akü modu (yanıp söner)
9. Otomatik Gerilim / Düzenleme aktif
10. yapılandırma
11. Programlanabilir prizler
12. Giriş değeri
13. UPs testi / sesli uyarıcı kapalı
14. navigatör düğmesi
15. Giriş
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Profesyonel bir UPS
 • Profesyonel ortamlar için tasarlanmıştır, 
elektrik kesintilerine ve yüksek gerilime karşı 
koruma, Otomatik Gerilim Regülasyonu 
(AVR) özelliğine sahip Line Interactive 
teknolojisi aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ağ oluşturma ortamına 
uyarlanmış bir kurulum
 • NETYS PR rack, diğer ekipmanların 
rack'ında değerli alanı koruyan, yüksek güç 
yoğunluğu (1U - 45 mm) sağlamaktadır.

 • Kullanıcının ihtiyaçlarına bağlı olarak, 19" ve 
23" rack kabinlerine kolaylıkla kurulabilir. 
UPS ile birlikte raylar ve montaj aksesuarları 
da sağlanmaktadır.

Uyarlanmış bağlantılar
 • Uygulamalara kolay bağlanmak için 4 
IEC 320 (IT standardı) soketleri.

Veri hattı koruması
 • RJ45 konektörü dahil.

Bilgisayar sistemiyle 
haberleşme
 • Güç kaynağının yönetilmesi ve uygulamaların 
yerel/uzaktan kapatılması için RS232 veya 
ileri USB bağlantıları.

 • Çeşitli protokoller ve kullanıcı ortamları 
vasıtasıyla gelişmiş arıza teşhisleri ve 
uzaktan kontrol: JBUS, HID, SNMP, TCP / IP.

NETYS PR 
Yüksek yoğunlukta, kompakt, rack tipi güç koruması 
1000 ve 1500 VA arası - Rack 1U

Uygulama alanları 

> Profesyonel ve IT cihazları
>  Sunucular ve ağ oluşturma 

cihazları
>  Monitör ve çevre birimleriyle 

CAD / grafik iş istasyonları
> Kontrol sistemleri

Teknoloji

>  AVR ile VI “Line interaktif”, 
sinüs dalgalı
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Onaylar

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
Tek fazlı UPS

1000 ve 1500 VA arası - Rack 1U
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Çalışma anında değiştirilebilir (hot-swap) akü

 • Bağlı ekipmanı kapatmaya gerek duymadan 
aküye hot-swap işlemi yapılabilir.

 • Aküler, UPS'i çıkarmadan veya bağlantısını 
kesmeden önden değiştirilebilir.

 • Akü kontrol sistemi ve değiştirme 
göstergesi.

NETYS PR 
Yüksek yoğunlukta, kompakt, rack tipi güç koruması 
1000 ve 1500 VA arası - Rack 1U

Teknik bilgiler

NETYS PR Rack 1U
Sn 1000 VA 1500 VA
Pn 670 W 1000 W
Giriş / çıkış 1/1

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V (varsayılan), 220 V, 230 V, 240 V seçilebilir
Nominal frekans 50/60 Hz otomatik algılamalı

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 230 V
Nominal frekans 50/60 Hz
Soketler 4 x IEC 320 (10 A)
Veri hattı koruması NTP veri hattı bastırıcısı: RJ45 10 Base T

AKÜLER
Tip kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3/5 yıl
Destekleme süresi (1) 12 dak.

HABERLEŞME
Arayüzler RS232 - USB
Yerel haberleşme yazılımı Local View

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 440 x 578 x 44,5 mm
Ağırlık 21 kg 23 kg

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)
(1) PC + 15” LCD monitör.

Standart haberleşme özellikleri

 • LOCAL VIEW: Windows®, Linux® ve 
Mac OS X® işletim sistemleri için ideal UPS 
denetim ve sistem kapatma çözümü.

 • HID: Windows® ve Mac OS X® tümleşik 
hizmet temelli UPS yönetimi - USB arayüzü.

 • MODBUS RTU (RS232).

Haberleşme seçenekleri

 • NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Bağlantılar

1. Opsiyonel haberleşme kartları için yuva
2. Giriş koruması
3. Ağ Geçici Durum Koruyucusu
4. Çıkış soketleri (IEC 320 10 A)
5. DIP anahtarları
6. RS232 seri portu
7. USB Portu
8. Ana giriş soketi (IEC 320)
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Kontrol paneli

1. AÇMA-KAPATMA düğmesi
2. Test / Alarm sıfırlama düğmesi
3. Güç AÇIK 
4. Aşırı yük 
5. Akü modu 
6. Servis 
7. Yük bölümü 2 
8. Yük bölümü 1 

1

5
6
7

2
3
4

8

Dahil

 • 19” rack için montaj braketi

1. Montaj braketi
2. M3 x 6 braket vidaları

 • Ayarlanabilir raylar

1. Arka Kısmı Aşağıda Tutan Braket
2. Ray tertibatı
3. Kanatlı Montaj Somunları
4.  Arka Kısmı Aşağıda Tutan Braket için kanatlı 

somun
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Profesyonel bir UPS
 • Profesyonel ortamlar için tasarlanmıştır, 
elektrik kesintilerine ve yüksek gerilime karşı 
koruma, Otomatik Gerilim Regülasyonu 
(AVR) özelliğine sahip Line Interactive 
teknolojisi aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ağ oluşturma ortamına 
uyarlanmış bir kurulum
 • NETYS PR rack, diğer ekipmanların 
rack'ında değerli alanı koruyan, yüksek güç 
yoğunluğu (1U - 45 mm) sağlamaktadır.

 • Kullanıcının ihtiyaçlarına bağlı olarak, 19" ve 
23" rack kabinlerine kolaylıkla kurulabilir. 
UPS ile birlikte raylar ve montaj aksesuarları 
da sağlanmaktadır.

Uyarlanmış bağlantılar
 • Uygulamalara kolay bağlanmak için 4 
IEC 320 (IT standardı) soketleri.

Veri hattı koruması
 • RJ45 konektörü dahil.

Bilgisayar sistemiyle 
haberleşme
 • Güç kaynağının yönetilmesi ve uygulamaların 
yerel/uzaktan kapatılması için RS232 veya 
ileri USB bağlantıları.

 • Çeşitli protokoller ve kullanıcı ortamları 
vasıtasıyla gelişmiş arıza teşhisleri ve 
uzaktan kontrol: JBUS, HID, SNMP, TCP / IP.

NETYS PR 
Yüksek yoğunlukta, kompakt, rack tipi güç koruması 
1000 ve 1500 VA arası - Rack 1U

Uygulama alanları 

> Profesyonel ve IT cihazları
>  Sunucular ve ağ oluşturma 

cihazları
>  Monitör ve çevre birimleriyle 

CAD / grafik iş istasyonları
> Kontrol sistemleri

Teknoloji

>  AVR ile VI “Line interaktif”, 
sinüs dalgalı
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Onaylar

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
Tek fazlı UPS

1000 ve 1500 VA arası - Rack 1U
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Çalışma anında değiştirilebilir (hot-swap) akü

 • Bağlı ekipmanı kapatmaya gerek duymadan 
aküye hot-swap işlemi yapılabilir.

 • Aküler, UPS'i çıkarmadan veya bağlantısını 
kesmeden önden değiştirilebilir.

 • Akü kontrol sistemi ve değiştirme 
göstergesi.

NETYS PR 
Yüksek yoğunlukta, kompakt, rack tipi güç koruması 
1000 ve 1500 VA arası - Rack 1U

Teknik bilgiler

NETYS PR Rack 1U
Sn 1000 VA 1500 VA
Pn 670 W 1000 W
Giriş / çıkış 1/1

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V (varsayılan), 220 V, 230 V, 240 V seçilebilir
Nominal frekans 50/60 Hz otomatik algılamalı

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 230 V
Nominal frekans 50/60 Hz
Soketler 4 x IEC 320 (10 A)
Veri hattı koruması NTP veri hattı bastırıcısı: RJ45 10 Base T

AKÜLER
Tip kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3/5 yıl
Destekleme süresi (1) 12 dak.

HABERLEŞME
Arayüzler RS232 - USB
Yerel haberleşme yazılımı Local View

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 440 x 578 x 44,5 mm
Ağırlık 21 kg 23 kg

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)
(1) PC + 15” LCD monitör.

Standart haberleşme özellikleri

 • LOCAL VIEW: Windows®, Linux® ve 
Mac OS X® işletim sistemleri için ideal UPS 
denetim ve sistem kapatma çözümü.

 • HID: Windows® ve Mac OS X® tümleşik 
hizmet temelli UPS yönetimi - USB arayüzü.

 • MODBUS RTU (RS232).

Haberleşme seçenekleri

 • NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Bağlantılar

1. Opsiyonel haberleşme kartları için yuva
2. Giriş koruması
3. Ağ Geçici Durum Koruyucusu
4. Çıkış soketleri (IEC 320 10 A)
5. DIP anahtarları
6. RS232 seri portu
7. USB Portu
8. Ana giriş soketi (IEC 320)
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Kontrol paneli

1. AÇMA-KAPATMA düğmesi
2. Test / Alarm sıfırlama düğmesi
3. Güç AÇIK 
4. Aşırı yük 
5. Akü modu 
6. Servis 
7. Yük bölümü 2 
8. Yük bölümü 1 

1

5
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8

Dahil

 • 19” rack için montaj braketi

1. Montaj braketi
2. M3 x 6 braket vidaları

 • Ayarlanabilir raylar

1. Arka Kısmı Aşağıda Tutan Braket
2. Ray tertibatı
3. Kanatlı Montaj Somunları
4.  Arka Kısmı Aşağıda Tutan Braket için kanatlı 

somun
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Yüksek koruma ve süreklilik
 • Şebeke güç kaynağındaki her türlü 
bozukluğu tamamen filtrelemek ve 
maksimum hizmet koruması sağlamak 
için, sinüzoidal dalga formuyla on line - çift 
çevrim teknolojisi.

 • Çıkış voltajı ve frekansı için kalıcı regülasyon.
 • Giriş voltajı için geniş tolerans aralığı, akü 
moduna geçiş sayısını azaltarak akü ömrünü 
uzatır. 

Kurulumu basit
 • İlk başlangıçta hiçbir yapılandırma 
gerektirmez.

 • Yerden ve zamandan tasarruf sağlayan 
‘tower-rack’ dönüştürme modu.

 • IEC giriş ve çıkış bağlantıları (1100-3300 VA) 
veya dahili manyeto-termal giriş anahtarına 
sahip (5000-11000 VA), terminal giriş ve 
çıkış bağlantıları.

 • Kompakt taban alanı (tower modu).
 • Değerli kabin raf alanı sağlayan kompakt raf 
kutusu.

Kullanımı kolay
 • UPS'in çalışma durumunu, daha az uzman 
kullanıcılar için dahi, anında gösteren sesli 
uyarıcılarla açık ve düzenli LCD arayüzü.

 • LAN ağlarına veya Bina Yönetim 
Sistemlerine (BMS) entegre edilmek üzere 
geniş iletişim protokolü seçenekleri.

 • Yükleri öncelik sırasına koymak ve kritik 
durumları yönetmek için yük bölümleme 
fonksiyonu.

 • EPO (Acil Durum Güç Kapama).
 • Güç kaynağının yönetilmesi ve uygulamaların 
yerel/uzaktan kapatılması için gelişmiş 
RS232 bağlantısı.

Pratik ihtiyaçları karşılar
 •   Her türlü destekleme süresi gerekliliklerini, 
kurulumdan sonra dahi karşılamak için 
modüler akü ilavesi (EBM).

 •   Bir modülün bozulması halinde dahi 
kritik hizmetlerin sürekliliğini en üst 
seviyeye çıkarmak için 1+1 paralel yedekli 
yapılandırma imkanı (5000-11000 VA). 

NETYS RT
Rack veya Tower tipi komple koruma
1100 ile 11000 VA arası

Uygulama alanları 

>  Anahtarlama
>  Depolama
>  Sunucular ve ağ oluşturma 

cihazları
>  VoIP haberleşme sistemleri
>  Yapılandırılmış kablolama 

sistemleri
>  Kontrol sistemleri
>  Video denetleme sistemleri

Teknoloji

> VFI “online çift çevrim”
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Avantajlar

Onaylar

RoHS
COMPLIANT

NETYS RT 
Tek fazlı UPS

1100 ile 11000 VA arası

NETYS RT
Rack veya Tower tipi komple koruma
1100 ile 11000 VA arası

Teknik bilgiler

NETYS RT 

Sn 1100 VA 1700 VA 2200 VA 3300 VA 5000 VA 7000 VA 9000 VA 11000 VA
Pn 900 W 1350 W 1800 W 2700 W 4500 W 5400 W 7200 W 9000 W
Mimari PFC girişi ve otomatik bypass ile On line - çift çevrim VFI
Paralel yedekli işlev - - - - 1+1 1+1 1+1 1+1

GİRİŞ
Gerilim 230 V (1 faz) 175÷280 V; %70 yükte 120 V'ye kadar 230 V (1 faz) 181÷280 V; %50 yükte 100 V'ye kadar
Frekans 50/60 Hz +/-%10 (Otomatik Olarak Seçilebilir)
Güç faktörü / THDI >0.99 / <%5
Giriş soketi  IEC 320-C14 (10 A) IEC 320-C20 (16 A) terminaller

ÇIKIŞ
Gerilim 230 V (1 faz) seçilebilir 200 / 208 / 220 / 240 V - 50 veya 60 Hz ± %2 (± 0.05 Hz, akü modunda)
Güç faktörü 0.9 @ 1000 VA 0.9 @ 1500 VA 0.9 @ 2000 VA 0.9 @ 3000 VA 0.9 @ 5000 VA 0.9 @ 6000 VA 0.9 @ 8000 VA 0.9 @ 10000 VA
Verimlilik %93'ye kadar on line mod %92'ye kadar on line mod
Aşırı yük kapasitesi sürekli olarak %105'e kadar; %125 x 3 dk.; %150 x 30 sn. sürekli olarak %105'e kadar; %125 x 5 dk.; %150 x 30 sn.
Çıkış bağlantıları 6 x IEC 320-C13 (10 A) 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A) terminaller

AKÜ
Standart otonomi(1) 8 12 8 10 8 6 8 6
Gerilim 24 VDC 48 VDC 48 VDC 72 VDC 192 VDC 192 VDC 240 VDC 240 VDC
Şarj süresi < %90 kapasiteye ulaşması için 3 s. < %90 kapasiteye ulaşması için 6 s.

HABERLEŞME
Mimik panel Grafik simgeli LCD 6 Dilde menüsü olan LCD ekran
RS232 MODBUS protokolü • • • • • • • •
USB HID protokolü • • • • - - - -
WEB/SNMP (Ethernet RJ45 
bağlantı noktası) seçenek seçenek seçenek seçenek • • • •

COMM yuvası • • • • • • • •
Kuru kontak kartı seçenek seçenek seçenek seçenek seçenek seçenek seçenek seçenek 
EPO girişi (RJ11 bağlantı noktası) • • • • • • • •
Paralel bağlantı noktası - - - - • • • •

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1 (TÜV-GS onaylı), AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Güvenlik /EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.1.1, AS 62040.2
Ürün bildirimi CE, TÜV-GS, RCM (E2376)
IP derecesi IP20

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0°C ile +40 °C (en iyi akü ömrü için 15 °C ile 25 °C)
Depolama sıcaklığı aralığı -15°C ile +50 °C (en iyi akü ömrü için 15 °C ile 25 °C)
Bağıl Nem %5-95 yoğuşmasız
Gürültü seviyesi (ISO 3746) < 45 dBA < 50 dBA < 55 dBA

BOYUTLAR VE AĞIRLIK
Standart UPS boyutları (G x D x Y) 89x333x440 mm 89x430x440 mm 89x430x440 mm 89x608x440 mm 177.5 x 670 x 440 mm 177.5 x 670 x 440 mm 261 x 623 x440  mm 261 x 623 x 440 mm
UPS RACK boyutu 2U 2U 2U 2U 2U+2U 2U+2U 3U+3U 3U+3U
Standart UPS ağırlığı 13 kg 18 kg 19 kg 30 kg 15.5+40 kg 16+40 kg 19.5+66 kg 20+66 kg
EBM modülü boyutu (G x D x Y) 89x340x440 mm 89x438x440 mm 89x438x440 mm 89x610x440 mm 89 x 608 x 440 mm 89 x 608 x 440 130.5 x 623 x 440 mm 130.5 x 623 x 440 mm
EBM modülü RACK 2U 2U 2U 2U 2U 2U 3U 3U

EBM modülü ağırlığı 16 kg 29 kg 29 kg 43 kg 40 kg 40 kg 66 kg 66 kg

(1) nominal yükün %75'i, PF (Güç faktörü) 0.7.  (2) 5000 VA modeli için BIS uyumluluğu.

Standart elektriksel özellikler

 • Entegre geri besleme koruması.
 •  Acil Güç Kapatma (EPO) için RJ11 
bağlantısı.

 •  Ek akü modülleri için bağlantı.
 •  Paralel işletim için port (5000-11000 VA).

Elektrik seçenekleri

 •  1+1 paralel modül (5000-11000 VA).
 • Ek Akü modülleri.
 •  Kesintisiz manuel baypas (5000-11000 VA).
 • Çalışma anında değiştirilebilir manuel 
bypass (1100-3300 VA).

 • Portatif, çoklu, Alman standardına uygun, 
kablolu ve IEC 320-C20 fişli çıkışlar.

Standart haberleşme özellikleri

 •  LOCAL VIEW: Windows®, Linux® ve Mac 
OS X® işletim sistemleri için ideal UPS 
denetim ve sistem kapatma çözümü.

 •  HID: Windows® ve Mac OS X® tümleşik 
hizmet temelli UPS yönetimi - USB arayüzü 
(1100-3300 VA).

 •  MODBUS RTU (RS232).
 •  RT-VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü (5000-11000 VA).

Haberleşme seçenekleri

 •  RT-VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü (1100-3300 VA).

 •  Kuru kontak arayüzü.
 • Çevresel İzleme Cihazı (EMD).
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Yüksek koruma ve süreklilik
 • Şebeke güç kaynağındaki her türlü 
bozukluğu tamamen filtrelemek ve 
maksimum hizmet koruması sağlamak 
için, sinüzoidal dalga formuyla on line - çift 
çevrim teknolojisi.

 • Çıkış voltajı ve frekansı için kalıcı regülasyon.
 • Giriş voltajı için geniş tolerans aralığı, akü 
moduna geçiş sayısını azaltarak akü ömrünü 
uzatır. 

Kurulumu basit
 • İlk başlangıçta hiçbir yapılandırma 
gerektirmez.

 • Yerden ve zamandan tasarruf sağlayan 
‘tower-rack’ dönüştürme modu.

 • IEC giriş ve çıkış bağlantıları (1100-3300 VA) 
veya dahili manyeto-termal giriş anahtarına 
sahip (5000-11000 VA), terminal giriş ve 
çıkış bağlantıları.

 • Kompakt taban alanı (tower modu).
 • Değerli kabin raf alanı sağlayan kompakt raf 
kutusu.

Kullanımı kolay
 • UPS'in çalışma durumunu, daha az uzman 
kullanıcılar için dahi, anında gösteren sesli 
uyarıcılarla açık ve düzenli LCD arayüzü.

 • LAN ağlarına veya Bina Yönetim 
Sistemlerine (BMS) entegre edilmek üzere 
geniş iletişim protokolü seçenekleri.

 • Yükleri öncelik sırasına koymak ve kritik 
durumları yönetmek için yük bölümleme 
fonksiyonu.

 • EPO (Acil Durum Güç Kapama).
 • Güç kaynağının yönetilmesi ve uygulamaların 
yerel/uzaktan kapatılması için gelişmiş 
RS232 bağlantısı.

Pratik ihtiyaçları karşılar
 •   Her türlü destekleme süresi gerekliliklerini, 
kurulumdan sonra dahi karşılamak için 
modüler akü ilavesi (EBM).

 •   Bir modülün bozulması halinde dahi 
kritik hizmetlerin sürekliliğini en üst 
seviyeye çıkarmak için 1+1 paralel yedekli 
yapılandırma imkanı (5000-11000 VA). 

NETYS RT
Rack veya Tower tipi komple koruma
1100 ile 11000 VA arası

Uygulama alanları 

>  Anahtarlama
>  Depolama
>  Sunucular ve ağ oluşturma 

cihazları
>  VoIP haberleşme sistemleri
>  Yapılandırılmış kablolama 

sistemleri
>  Kontrol sistemleri
>  Video denetleme sistemleri

Teknoloji

> VFI “online çift çevrim”
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Onaylar

RoHS
COMPLIANT

NETYS RT 
Tek fazlı UPS

1100 ile 11000 VA arası

NETYS RT
Rack veya Tower tipi komple koruma
1100 ile 11000 VA arası

Teknik bilgiler

NETYS RT 

Sn 1100 VA 1700 VA 2200 VA 3300 VA 5000 VA 7000 VA 9000 VA 11000 VA
Pn 900 W 1350 W 1800 W 2700 W 4500 W 5400 W 7200 W 9000 W
Mimari PFC girişi ve otomatik bypass ile On line - çift çevrim VFI
Paralel yedekli işlev - - - - 1+1 1+1 1+1 1+1

GİRİŞ
Gerilim 230 V (1 faz) 175÷280 V; %70 yükte 120 V'ye kadar 230 V (1 faz) 181÷280 V; %50 yükte 100 V'ye kadar
Frekans 50/60 Hz +/-%10 (Otomatik Olarak Seçilebilir)
Güç faktörü / THDI >0.99 / <%5
Giriş soketi  IEC 320-C14 (10 A) IEC 320-C20 (16 A) terminaller

ÇIKIŞ
Gerilim 230 V (1 faz) seçilebilir 200 / 208 / 220 / 240 V - 50 veya 60 Hz ± %2 (± 0.05 Hz, akü modunda)
Güç faktörü 0.9 @ 1000 VA 0.9 @ 1500 VA 0.9 @ 2000 VA 0.9 @ 3000 VA 0.9 @ 5000 VA 0.9 @ 6000 VA 0.9 @ 8000 VA 0.9 @ 10000 VA
Verimlilik %93'ye kadar on line mod %92'ye kadar on line mod
Aşırı yük kapasitesi sürekli olarak %105'e kadar; %125 x 3 dk.; %150 x 30 sn. sürekli olarak %105'e kadar; %125 x 5 dk.; %150 x 30 sn.
Çıkış bağlantıları 6 x IEC 320-C13 (10 A) 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A) terminaller

AKÜ
Standart otonomi(1) 8 12 8 10 8 6 8 6
Gerilim 24 VDC 48 VDC 48 VDC 72 VDC 192 VDC 192 VDC 240 VDC 240 VDC
Şarj süresi < %90 kapasiteye ulaşması için 3 s. < %90 kapasiteye ulaşması için 6 s.

HABERLEŞME
Mimik panel Grafik simgeli LCD 6 Dilde menüsü olan LCD ekran
RS232 MODBUS protokolü • • • • • • • •
USB HID protokolü • • • • - - - -
WEB/SNMP (Ethernet RJ45 
bağlantı noktası) seçenek seçenek seçenek seçenek • • • •

COMM yuvası • • • • • • • •
Kuru kontak kartı seçenek seçenek seçenek seçenek seçenek seçenek seçenek seçenek 
EPO girişi (RJ11 bağlantı noktası) • • • • • • • •
Paralel bağlantı noktası - - - - • • • •

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1 (TÜV-GS onaylı), AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Güvenlik /EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.1.1, AS 62040.2
Ürün bildirimi CE, TÜV-GS, RCM (E2376)
IP derecesi IP20

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0°C ile +40 °C (en iyi akü ömrü için 15 °C ile 25 °C)
Depolama sıcaklığı aralığı -15°C ile +50 °C (en iyi akü ömrü için 15 °C ile 25 °C)
Bağıl Nem %5-95 yoğuşmasız
Gürültü seviyesi (ISO 3746) < 45 dBA < 50 dBA < 55 dBA

BOYUTLAR VE AĞIRLIK
Standart UPS boyutları (G x D x Y) 89x333x440 mm 89x430x440 mm 89x430x440 mm 89x608x440 mm 177.5 x 670 x 440 mm 177.5 x 670 x 440 mm 261 x 623 x440  mm 261 x 623 x 440 mm
UPS RACK boyutu 2U 2U 2U 2U 2U+2U 2U+2U 3U+3U 3U+3U
Standart UPS ağırlığı 13 kg 18 kg 19 kg 30 kg 15.5+40 kg 16+40 kg 19.5+66 kg 20+66 kg
EBM modülü boyutu (G x D x Y) 89x340x440 mm 89x438x440 mm 89x438x440 mm 89x610x440 mm 89 x 608 x 440 mm 89 x 608 x 440 130.5 x 623 x 440 mm 130.5 x 623 x 440 mm
EBM modülü RACK 2U 2U 2U 2U 2U 2U 3U 3U

EBM modülü ağırlığı 16 kg 29 kg 29 kg 43 kg 40 kg 40 kg 66 kg 66 kg

(1) nominal yükün %75'i, PF (Güç faktörü) 0.7.  (2) 5000 VA modeli için BIS uyumluluğu.

Standart elektriksel özellikler

 • Entegre geri besleme koruması.
 •  Acil Güç Kapatma (EPO) için RJ11 
bağlantısı.

 •  Ek akü modülleri için bağlantı.
 •  Paralel işletim için port (5000-11000 VA).

Elektrik seçenekleri

 •  1+1 paralel modül (5000-11000 VA).
 • Ek Akü modülleri.
 •  Kesintisiz manuel baypas (5000-11000 VA).
 • Çalışma anında değiştirilebilir manuel 
bypass (1100-3300 VA).

 • Portatif, çoklu, Alman standardına uygun, 
kablolu ve IEC 320-C20 fişli çıkışlar.

Standart haberleşme özellikleri

 •  LOCAL VIEW: Windows®, Linux® ve Mac 
OS X® işletim sistemleri için ideal UPS 
denetim ve sistem kapatma çözümü.

 •  HID: Windows® ve Mac OS X® tümleşik 
hizmet temelli UPS yönetimi - USB arayüzü 
(1100-3300 VA).

 •  MODBUS RTU (RS232).
 •  RT-VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü (5000-11000 VA).

Haberleşme seçenekleri

 •  RT-VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü (1100-3300 VA).

 •  Kuru kontak arayüzü.
 • Çevresel İzleme Cihazı (EMD).
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NETYS RT 
Tek fazlı UPS
1100 ile 11000 VA arası

Bağlantılar

Elektrik seçenekleri

1. Şebeke giriş soketi (IEC 320)
2. Fan
3. Çıkış prizi (tam güç)
4. EPO (Acil Güç Kapatma) girişi
5.  RS232 arayüzü (MODBUS protokolü)
6. USB portu
7. Giriş koruması
8. Çıkış soketleri (IEC 320 - 10 A)

9. Ek akü bağlantısı
10. Opsiyonel haberleşme kartları için yuva
11. Ek akü bağlantısı
12. Çıkış terminalleri
13. Giriş terminalleri
14. Giriş anahtarı
15.  RJ45 LAN ethernet bağlantısı
16.  Paralel port bağlantısı
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1100 VA

9000 VA - 11000 VA + akü5000 VA - 7000 VA + akü

Portatif, çoklu, Alman 
standardına uygun çıkışlar

Manuel bypass 
(5000-11000 VA)

Çalışma anında değiştirilebilir manuel 
bypass (1100-3300 VA)
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Tower'dan Rack monteli hale 
dönüştürülebilir

1700 VA - 2200 VA - 3300 VA
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NETYS RT 
Tek fazlı UPS

1100 ile 11000 VA arası

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
UPS EBM Besleme süresi (dakika)

NRT2-5000K Standart

NRT2-5000K 1 x NRT-B7000

NRT2-5000K 2 x NRT-B7000

NRT2-7000K Standart

NRT2-7000K 1 x NRT-B7000

NRT2-7000K 2 x NRT-B7000

NRT2-9000K Standart

NRT2-9000K 1 x NRT-B11000

NRT2-9000K 2 x NRT-B11000

NRT2-11000K Standart

NRT2-11000K 1 x NRT-B11000

NRT2-11000K 2 x NRT-B11000

Nominal yükün %50'si, 
PF (Güç faktörü) 0.7

Nominal yükün %75'si, 
PF (Güç faktörü) 0.7

Nominal yükün %100'si, 
PF (Güç faktörü) 0.7

   

UPS EBM
Besleme süresi (dakika)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

NRT2-U1100 Internal

NRT2-U1100 1 x NRT-B1100

NRT2-U1100 2 x NRT-B1100

NRT2-U1700 Internal

NRT2-U1700 1 x NRT-B2200

NRT2-U1700 2 x NRT-B2200

NRT2-U2200 Internal

NRT2-U2200 1 x NRT-B2200

NRT2-U2200 2 x NRT-B2200

NRT2-U3300 Internal

NRT2-U3300 1 x NRT-B3000

NRT2-U3300 2 x NRT-B3000

Nominal yükün %50'si, 
PF (Güç faktörü) 0.7

Nominal yükün %75'si, 
PF (Güç faktörü) 0.7

Nominal yükün %100'si, 
PF (Güç faktörü) 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 - Akü ilavesi

NETYS RT 5000-11000 VA - Akü ilavesi
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Kontrol paneli

1. Sarı LED yanar. Bypass modunda çalışma
2. Yeşil LED yanar. Şebeke sağlam
3. KAPATMA düğmesi
4.  Yeşil LED yanar. Normal çalışma (çevirici hatta)
5.  AÇMA / TEST ve sesli uyarı devre dışı bırakma 

düğmesi
6.  Navigatör düğmesi
7.  Alfanümerik LCD ekran
8. Yeşil LED yanar. Yükün durumu
9. Yük durumu
10. Yapılandırma
11. Programlanabilir prizler
12. Akü durumu
13. Yük seviyesi (5 adım)
14. Uyarı zili kapalı
15. Mevcut yük
16. Akü arızası / Aküyü değiştirin
17. Genel alarm
18. Aşırı yük
19. Giriş değeri
20. Normal mod / Akü modu (yanıp söner)
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Load

Load

Ticari süreklilik için paralel yedekli 
işletim

En yüksek kullanılabilirlik seviyesine ulaşmak 
ve kritik hizmetlere güç sağlamak için, 3,3 kVA 
üstü NETYS RT UPS modülleri 1+1 yedeklilik 
için yapılandırılabilir.
Yedekli işletimin (1+1) anlamı: Sistem, yükü 
korumak için gerekli olandan bir fazla UPS 
modülünü devreye sokar; bir arıza durumunda, 
on line korumayı sürdürerek yük için yeterli güç 
besleme kapasitesini garanti eder.
Paralel teknolojisi, yük paylaşımı prensibine 
dayalıdır, burada her iki birim de daima çalışır 
durumda tutulur.
Yedekli bir yapılandırmada, toplam sistem 
kullanılabilirliği benzer teknoloji kullanan, 
geleneksel bir UPS sistemine göre çok daha 
yüksek olur.
1+1 yedekli yapılandırma, ilave devreler 
gerektirmez ve dolayısıyla gelecekte 
kurulabilir, bunun için sadece iki UPS modülü 
ve kablolama ile UPS tesisatının bakımını 
kolaylaştıran bir toplayıcı / manuel bypass 
modülü kullanılır.
Çözümü daha da akıcı kılmak için, ayrı bir akü 
veya ortak aküyle çalıştırmak da mümkündür, 
bu şekilde yüksek seviyede besleme süresi 
gerektiren uygulamalarda büyük fayda sağlanır.
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NETYS RT 
Tek fazlı UPS
1100 ile 11000 VA arası

Bağlantılar

Elektrik seçenekleri

1. Şebeke giriş soketi (IEC 320)
2. Fan
3. Çıkış prizi (tam güç)
4. EPO (Acil Güç Kapatma) girişi
5.  RS232 arayüzü (MODBUS protokolü)
6. USB portu
7. Giriş koruması
8. Çıkış soketleri (IEC 320 - 10 A)

9. Ek akü bağlantısı
10. Opsiyonel haberleşme kartları için yuva
11. Ek akü bağlantısı
12. Çıkış terminalleri
13. Giriş terminalleri
14. Giriş anahtarı
15.  RJ45 LAN ethernet bağlantısı
16.  Paralel port bağlantısı
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1100 VA

9000 VA - 11000 VA + akü5000 VA - 7000 VA + akü

Portatif, çoklu, Alman 
standardına uygun çıkışlar

Manuel bypass 
(5000-11000 VA)

Çalışma anında değiştirilebilir manuel 
bypass (1100-3300 VA)
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Tower'dan Rack monteli hale 
dönüştürülebilir

1700 VA - 2200 VA - 3300 VA
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NETYS RT 
Tek fazlı UPS

1100 ile 11000 VA arası

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
UPS EBM Besleme süresi (dakika)

NRT2-5000K Standart

NRT2-5000K 1 x NRT-B7000

NRT2-5000K 2 x NRT-B7000

NRT2-7000K Standart

NRT2-7000K 1 x NRT-B7000

NRT2-7000K 2 x NRT-B7000

NRT2-9000K Standart

NRT2-9000K 1 x NRT-B11000

NRT2-9000K 2 x NRT-B11000

NRT2-11000K Standart

NRT2-11000K 1 x NRT-B11000

NRT2-11000K 2 x NRT-B11000

Nominal yükün %50'si, 
PF (Güç faktörü) 0.7

Nominal yükün %75'si, 
PF (Güç faktörü) 0.7

Nominal yükün %100'si, 
PF (Güç faktörü) 0.7

   

UPS EBM
Besleme süresi (dakika)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

NRT2-U1100 Internal

NRT2-U1100 1 x NRT-B1100

NRT2-U1100 2 x NRT-B1100

NRT2-U1700 Internal

NRT2-U1700 1 x NRT-B2200

NRT2-U1700 2 x NRT-B2200

NRT2-U2200 Internal

NRT2-U2200 1 x NRT-B2200

NRT2-U2200 2 x NRT-B2200

NRT2-U3300 Internal

NRT2-U3300 1 x NRT-B3000

NRT2-U3300 2 x NRT-B3000

Nominal yükün %50'si, 
PF (Güç faktörü) 0.7

Nominal yükün %75'si, 
PF (Güç faktörü) 0.7

Nominal yükün %100'si, 
PF (Güç faktörü) 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 - Akü ilavesi

NETYS RT 5000-11000 VA - Akü ilavesi
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Kontrol paneli

1. Sarı LED yanar. Bypass modunda çalışma
2. Yeşil LED yanar. Şebeke sağlam
3. KAPATMA düğmesi
4.  Yeşil LED yanar. Normal çalışma (çevirici hatta)
5.  AÇMA / TEST ve sesli uyarı devre dışı bırakma 

düğmesi
6.  Navigatör düğmesi
7.  Alfanümerik LCD ekran
8. Yeşil LED yanar. Yükün durumu
9. Yük durumu
10. Yapılandırma
11. Programlanabilir prizler
12. Akü durumu
13. Yük seviyesi (5 adım)
14. Uyarı zili kapalı
15. Mevcut yük
16. Akü arızası / Aküyü değiştirin
17. Genel alarm
18. Aşırı yük
19. Giriş değeri
20. Normal mod / Akü modu (yanıp söner)
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Load

Ticari süreklilik için paralel yedekli 
işletim

En yüksek kullanılabilirlik seviyesine ulaşmak 
ve kritik hizmetlere güç sağlamak için, 3,3 kVA 
üstü NETYS RT UPS modülleri 1+1 yedeklilik 
için yapılandırılabilir.
Yedekli işletimin (1+1) anlamı: Sistem, yükü 
korumak için gerekli olandan bir fazla UPS 
modülünü devreye sokar; bir arıza durumunda, 
on line korumayı sürdürerek yük için yeterli güç 
besleme kapasitesini garanti eder.
Paralel teknolojisi, yük paylaşımı prensibine 
dayalıdır, burada her iki birim de daima çalışır 
durumda tutulur.
Yedekli bir yapılandırmada, toplam sistem 
kullanılabilirliği benzer teknoloji kullanan, 
geleneksel bir UPS sistemine göre çok daha 
yüksek olur.
1+1 yedekli yapılandırma, ilave devreler 
gerektirmez ve dolayısıyla gelecekte 
kurulabilir, bunun için sadece iki UPS modülü 
ve kablolama ile UPS tesisatının bakımını 
kolaylaştıran bir toplayıcı / manuel bypass 
modülü kullanılır.
Çözümü daha da akıcı kılmak için, ayrı bir akü 
veya ortak aküyle çalıştırmak da mümkündür, 
bu şekilde yüksek seviyede besleme süresi 
gerektiren uygulamalarda büyük fayda sağlanır.
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Yüksek koruma ve süreklilik
 • Gerçek On Line - çift çevrim teknolojisi (VFI) 
yüksek süreklilik ve eksiksiz yük koruması 
sağlar.

 • ITYS, sabit çıkış gerilimi ve frekans 
regülasyonu sayesinde çeşitli uygulamalar, 
çalışma ortamları ve jeneratör setleri ile 
uyumludur.

 • Otomatik bypass, aşırı yük veya arıza 
durumunda yükleri besler.

Sağlam ve çok yönlü
 • Kompakt tower UPS sistemi, çalışma 
ortamında yerden tasarruf sağlar.

 • İlk başlatmada hiçbir yapılandırma 
gerektirmez.

 • IEC 320 soketleri veya terminalleriyle kolay 
bağlantılar.

 • Geniş giriş gerilimi toleransı, akü ömrünü 
uzatacak şekilde akü moduna geçmeyi 
sınırlandırır.

 • Periyodik ve acil durumda bakım için manuel 
bypass.

Geniş akü yapılandırılabilirliği
 • Bir kesinti durumunda güç beslemesinde 
süreklilik sağlamak amacıyla, tüm ITYS 
modelleri için esnek akü yönetimi olanağı 
mevcuttur.

 • Modüler akü uzatması, beslenecek olan 
yüke göre çok geniş bir güç destekleme 
süresini karşılamaktadır.

 • Modüler akü uzatması, kurulumdan sonra 
bile besleme süresinde sınırsız bir artış 
sağlamaktadır.

 • Güçlü akü şarj cihazı modelleri, harici 
yüksek kapasiteli aküler kullanarak sürekli 
ve güvenilir çalışmayı garanti etmekte ve 
bu sayede uzun süreli kesintilerde besleme 
sürekliliği sağlamaktadır.

ITYS
Güvenilir ve çok yönlü güç koruması
1'den 10 kVA'ya kadar

Besleme süresi yapılandırmaları 
(1/1 modelller)

> Esnek besleme süresi

> Genişletilebilir besleme süresi

> Uzun besleme süresi 

Dahili akülü
UPS

(standart model) 

1 veya 2 dizili
Modüler akü 
genişletmesi

1 veya 2 dizili N+1 
modüler akü genişletmesi

Dahili aküsüz ve güçlü 
akü şarj cihazlı UPS

Harici akü kabini

+

+

+

Uygulama alanları

> Profesyonel iş istasyonları
> Sunucu ve şirket ağları
> Depolama sistemleri
> Endüstriyel otomasyon
> Güvenlik sistemleri
> Telekom sistemleri

Onaylar

RoHS
COMPLIANT

+

Dahili aküsüz ve 
güçlü akü şarj 

cihazlı UPS

Teknoloji

>  VFI “On Line - çift çevrim”
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ITYS 
Tek fazlı UPS

1'den 10 kVA'ya kadar

Bağlantılar

(1) Nominal yükün %75'inde (dahili akülü modeller) PF 0,7
(2) Dahili akülü modelller. (3) Aküsüz modelller.

Gelişmiş haberleşme

Yerel ve IP ağı yönetim çözümleri

 • LAN ağlarına veya Bina Yönetim 
Sistemlerine (BMS) entegre edilmek üzere 
geniş haberleşme protokolü seçenekleri 
(JBUS, TCP / IP ve SNMP dahil) mevcuttur.

 • Windows®, Linux ve Mac OS X® sistemleri 
ile güç kaynağı yönetimi ve yerinde/uzaktan 
uygulama kapatma için gelişmiş RS232 
bağlantısı.

 • Windows® ve Mac OS X® sistemleriyle 
doğrudan arayüz oluşturmak için USB portu.

 • UPS cihazının uzman olmayan kullanıcılar 
tarafından bile kolayca kullanılabilmesi için 
net ve kolay anlaşılan LCD arayüzü.

 • LOCAL VIEW: UPS cihazının Windows®, 
Linux ve MAC OS X® işletim sistemlerinde 
gözetimi ve kapatılması için noktadan 
noktaya ideal yazılım (tüm modeller için 
standarttır).

 • NET VISION: UPS birimlerinin uzak bir 
konumdan gözetimi ve kontrolü için 
profesyonel ağ adaptörü (tüm modellerde 
isteğe bağlı).

ITYS 1-2-3 kVA ITYS 6-10 kVA
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Teknik bilgiler

1. USB seri portu
2. RS232 seri portu
3. EPO (Acil Durum Güç Kapama)
4. Kuru kontak arayüzü (DB9)
5.  Opsiyonel haberleşme kartları için yuva(1)

6. Manuel bypass
7. Giriş koruması (termal kesici)
8. Akü sigortası tutucusu
9. Güvenlik kilitli tekerlek
10.  Giriş, çıkış ve harici akü terminal kartı

11. Ek akü modülleri için bağlantı
12. Çıkış soketleri (IEC 320)
13. giriş koruması
14. Giriş soketi (IEC 320)
15. Çıkış terminalleri
(1)  Kuru kontak arayüzü veya WEB / SNMP ağ adaptörü.

ITYS 1 kVA ITYS 2 kVA ITYS 6 - 10 kVAITYS 3 kVA
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ITYS - UPS
Sn 1000 VA 2000 VA 3000 VA 6000 VA 10000 VA 10000 VA
Pn 800 W 1600 W 2400 W 5400 W 9000 W 9000 W
Giriş / çıkış 1 / 1 1/1 or 3/1

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V (110÷300 V) 230 V (176÷276 V) 400 V (3/1), 230 V (1/1)
Nominal frekans 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz ± 10 %
Güç faktörü 0.98 0.99

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 208 / 220 / 230 / 240 V (± 2 %) 208 / 220 / 230 / 240 V (± 1 %)
Nominal frekans 50 / 60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz)

Aşırı yük 10 saniye için %150'ye kadar 1 dakika için 
%150'ye kadar

10 saniye için 
%150'ye kadar

Crest faktörü 3:1

Bağlantılar 3 x IEC 320 
(C13)

6 x IEC 320 
(C13)

4 x IEC 320 
(C13)+ terminalleri terminalleri

AKÜLER
Tip kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3/5 yıl
Voltaj 36 V DC 96 V DC 240 V DC 288 V DC
Destekleme süresi(1)(2) 10 dak 17 dak 9 dak 13 dak 9 dak 9 dak
Akü şarj cihazı(3) 8 A 4 A -

HABERLEŞME
Arayüzler RS232 - USB RS232 - USB - Kuru kontak RS232 - USB
Ethernet adaptörü NET VISION (TCP / IP & SNMP) opsiyonel kart
Yerel haberleşme yazılımı Local View

VERİM
On Line modu %92'e kadar %94'e kadar

ÇEVRE
Ortam çalışma sıcaklığı 0 °C ile +40 °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem < %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m
1 m'deki gürültü seviyesi < 50 dBA < 55 dBA

UPS KABİNİ

Boyutlar G x D x Y 145 x 400 x 
220 mm 192 x 460 x 347 mm 260 x 550 x 708 mm 350 x 650 x 890 

mm
Ağırlık (dahili akülü modeller) 13 kg 31 kg 80 kg 84 kg 115 kg
Ağırlık (dahili aküsüz modeller) 7 kg 13 kg 25.5 kg 29.5 kg -
Koruma derecesi IP20

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

ITYS 10 kVA  - X/1
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Yüksek koruma ve süreklilik
 • Gerçek On Line - çift çevrim teknolojisi (VFI) 
yüksek süreklilik ve eksiksiz yük koruması 
sağlar.

 • ITYS, sabit çıkış gerilimi ve frekans 
regülasyonu sayesinde çeşitli uygulamalar, 
çalışma ortamları ve jeneratör setleri ile 
uyumludur.

 • Otomatik bypass, aşırı yük veya arıza 
durumunda yükleri besler.

Sağlam ve çok yönlü
 • Kompakt tower UPS sistemi, çalışma 
ortamında yerden tasarruf sağlar.

 • İlk başlatmada hiçbir yapılandırma 
gerektirmez.

 • IEC 320 soketleri veya terminalleriyle kolay 
bağlantılar.

 • Geniş giriş gerilimi toleransı, akü ömrünü 
uzatacak şekilde akü moduna geçmeyi 
sınırlandırır.

 • Periyodik ve acil durumda bakım için manuel 
bypass.

Geniş akü yapılandırılabilirliği
 • Bir kesinti durumunda güç beslemesinde 
süreklilik sağlamak amacıyla, tüm ITYS 
modelleri için esnek akü yönetimi olanağı 
mevcuttur.

 • Modüler akü uzatması, beslenecek olan 
yüke göre çok geniş bir güç destekleme 
süresini karşılamaktadır.

 • Modüler akü uzatması, kurulumdan sonra 
bile besleme süresinde sınırsız bir artış 
sağlamaktadır.

 • Güçlü akü şarj cihazı modelleri, harici 
yüksek kapasiteli aküler kullanarak sürekli 
ve güvenilir çalışmayı garanti etmekte ve 
bu sayede uzun süreli kesintilerde besleme 
sürekliliği sağlamaktadır.

ITYS
Güvenilir ve çok yönlü güç koruması
1'den 10 kVA'ya kadar

Besleme süresi yapılandırmaları 
(1/1 modelller)

> Esnek besleme süresi

> Genişletilebilir besleme süresi

> Uzun besleme süresi 

Dahili akülü
UPS

(standart model) 

1 veya 2 dizili
Modüler akü 
genişletmesi

1 veya 2 dizili N+1 
modüler akü genişletmesi

Dahili aküsüz ve güçlü 
akü şarj cihazlı UPS

Harici akü kabini

+

+

+

Uygulama alanları

> Profesyonel iş istasyonları
> Sunucu ve şirket ağları
> Depolama sistemleri
> Endüstriyel otomasyon
> Güvenlik sistemleri
> Telekom sistemleri

Onaylar

RoHS
COMPLIANT

+

Dahili aküsüz ve 
güçlü akü şarj 

cihazlı UPS

Teknoloji

>  VFI “On Line - çift çevrim”
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ITYS 
Tek fazlı UPS

1'den 10 kVA'ya kadar

Bağlantılar

(1) Nominal yükün %75'inde (dahili akülü modeller) PF 0,7
(2) Dahili akülü modelller. (3) Aküsüz modelller.

Gelişmiş haberleşme

Yerel ve IP ağı yönetim çözümleri

 • LAN ağlarına veya Bina Yönetim 
Sistemlerine (BMS) entegre edilmek üzere 
geniş haberleşme protokolü seçenekleri 
(JBUS, TCP / IP ve SNMP dahil) mevcuttur.

 • Windows®, Linux ve Mac OS X® sistemleri 
ile güç kaynağı yönetimi ve yerinde/uzaktan 
uygulama kapatma için gelişmiş RS232 
bağlantısı.

 • Windows® ve Mac OS X® sistemleriyle 
doğrudan arayüz oluşturmak için USB portu.

 • UPS cihazının uzman olmayan kullanıcılar 
tarafından bile kolayca kullanılabilmesi için 
net ve kolay anlaşılan LCD arayüzü.

 • LOCAL VIEW: UPS cihazının Windows®, 
Linux ve MAC OS X® işletim sistemlerinde 
gözetimi ve kapatılması için noktadan 
noktaya ideal yazılım (tüm modeller için 
standarttır).

 • NET VISION: UPS birimlerinin uzak bir 
konumdan gözetimi ve kontrolü için 
profesyonel ağ adaptörü (tüm modellerde 
isteğe bağlı).
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Teknik bilgiler

1. USB seri portu
2. RS232 seri portu
3. EPO (Acil Durum Güç Kapama)
4. Kuru kontak arayüzü (DB9)
5.  Opsiyonel haberleşme kartları için yuva(1)

6. Manuel bypass
7. Giriş koruması (termal kesici)
8. Akü sigortası tutucusu
9. Güvenlik kilitli tekerlek
10.  Giriş, çıkış ve harici akü terminal kartı

11. Ek akü modülleri için bağlantı
12. Çıkış soketleri (IEC 320)
13. giriş koruması
14. Giriş soketi (IEC 320)
15. Çıkış terminalleri
(1)  Kuru kontak arayüzü veya WEB / SNMP ağ adaptörü.

ITYS 1 kVA ITYS 2 kVA ITYS 6 - 10 kVAITYS 3 kVA
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ITYS - UPS
Sn 1000 VA 2000 VA 3000 VA 6000 VA 10000 VA 10000 VA
Pn 800 W 1600 W 2400 W 5400 W 9000 W 9000 W
Giriş / çıkış 1 / 1 1/1 or 3/1

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V (110÷300 V) 230 V (176÷276 V) 400 V (3/1), 230 V (1/1)
Nominal frekans 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz ± 10 %
Güç faktörü 0.98 0.99

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 208 / 220 / 230 / 240 V (± 2 %) 208 / 220 / 230 / 240 V (± 1 %)
Nominal frekans 50 / 60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz)

Aşırı yük 10 saniye için %150'ye kadar 1 dakika için 
%150'ye kadar

10 saniye için 
%150'ye kadar

Crest faktörü 3:1

Bağlantılar 3 x IEC 320 
(C13)

6 x IEC 320 
(C13)

4 x IEC 320 
(C13)+ terminalleri terminalleri

AKÜLER
Tip kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3/5 yıl
Voltaj 36 V DC 96 V DC 240 V DC 288 V DC
Destekleme süresi(1)(2) 10 dak 17 dak 9 dak 13 dak 9 dak 9 dak
Akü şarj cihazı(3) 8 A 4 A -

HABERLEŞME
Arayüzler RS232 - USB RS232 - USB - Kuru kontak RS232 - USB
Ethernet adaptörü NET VISION (TCP / IP & SNMP) opsiyonel kart
Yerel haberleşme yazılımı Local View

VERİM
On Line modu %92'e kadar %94'e kadar

ÇEVRE
Ortam çalışma sıcaklığı 0 °C ile +40 °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem < %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m
1 m'deki gürültü seviyesi < 50 dBA < 55 dBA

UPS KABİNİ

Boyutlar G x D x Y 145 x 400 x 
220 mm 192 x 460 x 347 mm 260 x 550 x 708 mm 350 x 650 x 890 

mm
Ağırlık (dahili akülü modeller) 13 kg 31 kg 80 kg 84 kg 115 kg
Ağırlık (dahili aküsüz modeller) 7 kg 13 kg 25.5 kg 29.5 kg -
Koruma derecesi IP20

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)
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Ürün yelpazesi açıklaması ve 
özellikleri
Zaman içinde yükseltilebilir
 • MODULYS, değişikliklere ve sisteminizin 
genişlemesine kolayca adapte olur. Kule, raf 
ve sistem sürümleri olan 1,5, 3, 4,5 ve 6 kVA 
güç modülleri, ideal yapılandırmayı sağlamak 
için kolayca birleştirilebilir.

Tam koruma
 • MODULYS, modüler bir UPS'dir. Mod-Güç 
ve Mod-Akü birimlerinin sayısı, yedekli 
işletim sağlamak için N + 1'den N + X'e 
kolayca yükseltilebilir. Bu şekilde, bir veya 
daha fazla modül çalışmasa bile sistem tam 
kullanılabilir durumda kalır.

Daimi koruma
 • MODULYS'de sistem çalışırken 
değiştirilebilen veya takılabilen “hot swap” 
güç ve destekleme modülleri mevcuttur. 
Bu şekilde, herhangi bir hizmet kesintisi 
olmadan yüke uygulanan güç için gerçek 
süreklilik sağlanır.

Gelecekteki ihtiyaçlarınız için 
düzenleme
 • MODULYS modüler tasarımı, modül 
sayısının yükseltilebilmesini sağlar ve 
dolayısıyla UPS'inizin güç ve destekleme 
süresi artar. Bu şekilde, bugünden tahmin 
edemediğiniz, gelecekte olabilecek 
durumlarla kolayca başa çıkabilirsiniz.

Çalışma alanı
 • MODULYS, kategorisindeki en kompakt 
UPS'dir. Kendi kendine çalışan sürümü ya 
da birçok sistem yapılandırmasından biri 
olsun, tesisat çalışma alanınızın çok az bir 
kısmını kaplar.

“Tek Bir Noktada Arıza Yok” 
çözümleri
 • Her bir güç modülünün kendine ait entegre 
kontrol cihazı ve otomatik bypass özelliği 
vardır. Sistem sürümünde, bu tasarım ek 
bir güvence sağlar, çünkü modüllerden 
biri çalışmasa bile yüke her zaman güç 
verilecektir.

MODULYS 
Ölçeklendirilebilir ve esnek modüler çözüm 
1,5'den 24 kVA'ya kadar

Uygulama alanları

> e.ticaret
> Sunucu çiftlikleri
> Telekomikasyon
> Medikal
> Bilgisayar ağları

Teknoloji

>  VFI “On Line - çift çevrim”
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MODULYS 
Tek fazlı UPS 

1,5'den 24 kVA'ya kadar

Teknik bilgiler

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

Pn [W] 1050 2100 3150 4200
Giriş / çıkış 1/1 1/1, 3/1

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V (1 faz) 230 V (1 faz + N) veya 400 V (3 faz + N)
Gerilim toleransı ± %20 (%70 nominal yükte azami %-30)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %10
Güç faktörü/ THDI > 0,99 / %6

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 230 V (1 faz + N)
Gerilim toleransı ± %3 (208/220/240 V olarak ayarlanabilir)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (± %0,1 otonom frekans)
Aşırı yük 1 dakika boyunca %110, 10 saniye boyunca %130, 5 döngü için %200
Crest faktörü 3:1

BYPASS
Nominal gerilim seçilen gerilim
Gerilim toleransı ± %15
Nominal frekans seçilen frekans
Frekans toleransı ± %2

VERİM
On line modu %91'e kadar
Ekonomi modu %97

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ile + 40 °C arası (en iyi akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %90, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik (deniz seviyesinden) indirgemesiz 1000 m (maksimum 3000 m)

Mod-Sistem MODULYS MC
Mod-MC 4XX - 4 yuvalı G x D x Y  550 x 625 x 760 mm
Mod-MC 6XX - 6 yuvalı G x D x Y  550 x 625 x 1026 mm
Mod-MC 9XX - 9 yuvalı G x D x Y  550 x 625 x 1425 mm
Ağırlık yapılandırmaya bağlıdır
Koruma derecesi IP20
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 52 dBA (Mod-MC 4XX) < 60 dBA (Mod-MC 6XX ve Mod-MC 9XX)
Isı dağılımı 530 W (Mod-MC 4XX) 700 W (Mod-MC 6XX) 2090 W (Mod-MC 9XX)
Bağlantılar terminal

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

Standart elektriksel özellikler

 • Ayrı baypas girişi.
 • 4 kuru kontaklı röle kartı.

Elektrik seçenekleri

 • Sıcaklık sensörü.

Standart haberleşme özellikleri

 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.
 • MODBUS/JBUS RTU (RS232).

Haberleşme seçenekleri

 • Kuru kontak arayüzü.
 • Uzaktan mimik paneli.
 • NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Uyarlanabilir bir sistem

25 50 75 100 125 150 175 200
UPS

Besleme süresi (dakika)(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

 Standart (1) Maks. otonomi @75% yük
Maksimum 
Genişleyebilen

kVA

6 kVA

6 kVA

13.5 kVA

12 kVA

18 kVA

12 kVA

18 kVA

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

Besleme süresi (dakika)(1)

Mod-EB 1290 9

12Mod-EB 1212 six

Standart (1) Maks. otonomi @75% yük
Maksimum 
Genişleyebilen

kVA

18 kVA

24 kVAM
O
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 0
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
VA

Besleme süresi (dakika)(1)

1500

3000

4500

9000

Standart (1) Maks. otonomi @75% yük
Maksimum

 
 

M
O

D
 0

78
 B

Seri

 
Model RM 315 RM 330 MC 415 MC 430 MC 645 MC 660 MC 660 SIX MC 960 MC 990 SIX MC 912 SIX EB1290 EB 1212 SIX
Mod-Güç 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
Akü paketi 1 2 1 2 3 4 4 4 6 8 6 8

MODULYS

MODULYS M
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Mod-RM, 1,5'ten 9 kVA'ya kadar 
genişletilebilir

Mod-RM

Mod-EB

Mod-MC

Mod-MC, 1,5'ten 24 kVA'ya kadar 
genişletilebilir

MODULYS

MODULYS

M
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MODULYS

MODULYS
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MODULYS

MODULYS

MODULYS
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MODULYS

MODULYS

MODULYS
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Mod-EB, 9'dan 24 kVA'ya kadar 
genişletilebilir

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

Besleme süresi (dakika)(1)

Mod-EB 1290 9

12Mod-EB 1212 six

Standart (1) Maks. otonomi @75% yük
Maksimum 
Genişleyebilen

kVA

18 kVA

24 kVA
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Ürün yelpazesi açıklaması ve 
özellikleri
Zaman içinde yükseltilebilir
 • MODULYS, değişikliklere ve sisteminizin 
genişlemesine kolayca adapte olur. Kule, raf 
ve sistem sürümleri olan 1,5, 3, 4,5 ve 6 kVA 
güç modülleri, ideal yapılandırmayı sağlamak 
için kolayca birleştirilebilir.

Tam koruma
 • MODULYS, modüler bir UPS'dir. Mod-Güç 
ve Mod-Akü birimlerinin sayısı, yedekli 
işletim sağlamak için N + 1'den N + X'e 
kolayca yükseltilebilir. Bu şekilde, bir veya 
daha fazla modül çalışmasa bile sistem tam 
kullanılabilir durumda kalır.

Daimi koruma
 • MODULYS'de sistem çalışırken 
değiştirilebilen veya takılabilen “hot swap” 
güç ve destekleme modülleri mevcuttur. 
Bu şekilde, herhangi bir hizmet kesintisi 
olmadan yüke uygulanan güç için gerçek 
süreklilik sağlanır.

Gelecekteki ihtiyaçlarınız için 
düzenleme
 • MODULYS modüler tasarımı, modül 
sayısının yükseltilebilmesini sağlar ve 
dolayısıyla UPS'inizin güç ve destekleme 
süresi artar. Bu şekilde, bugünden tahmin 
edemediğiniz, gelecekte olabilecek 
durumlarla kolayca başa çıkabilirsiniz.

Çalışma alanı
 • MODULYS, kategorisindeki en kompakt 
UPS'dir. Kendi kendine çalışan sürümü ya 
da birçok sistem yapılandırmasından biri 
olsun, tesisat çalışma alanınızın çok az bir 
kısmını kaplar.

“Tek Bir Noktada Arıza Yok” 
çözümleri
 • Her bir güç modülünün kendine ait entegre 
kontrol cihazı ve otomatik bypass özelliği 
vardır. Sistem sürümünde, bu tasarım ek 
bir güvence sağlar, çünkü modüllerden 
biri çalışmasa bile yüke her zaman güç 
verilecektir.

MODULYS 
Ölçeklendirilebilir ve esnek modüler çözüm 
1,5'den 24 kVA'ya kadar

Uygulama alanları

> e.ticaret
> Sunucu çiftlikleri
> Telekomikasyon
> Medikal
> Bilgisayar ağları

Teknoloji

>  VFI “On Line - çift çevrim”
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MODULYS 
Tek fazlı UPS 

1,5'den 24 kVA'ya kadar

Teknik bilgiler

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

Pn [W] 1050 2100 3150 4200
Giriş / çıkış 1/1 1/1, 3/1

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V (1 faz) 230 V (1 faz + N) veya 400 V (3 faz + N)
Gerilim toleransı ± %20 (%70 nominal yükte azami %-30)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %10
Güç faktörü/ THDI > 0,99 / %6

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 230 V (1 faz + N)
Gerilim toleransı ± %3 (208/220/240 V olarak ayarlanabilir)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (± %0,1 otonom frekans)
Aşırı yük 1 dakika boyunca %110, 10 saniye boyunca %130, 5 döngü için %200
Crest faktörü 3:1

BYPASS
Nominal gerilim seçilen gerilim
Gerilim toleransı ± %15
Nominal frekans seçilen frekans
Frekans toleransı ± %2

VERİM
On line modu %91'e kadar
Ekonomi modu %97

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ile + 40 °C arası (en iyi akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %90, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik (deniz seviyesinden) indirgemesiz 1000 m (maksimum 3000 m)

Mod-Sistem MODULYS MC
Mod-MC 4XX - 4 yuvalı G x D x Y  550 x 625 x 760 mm
Mod-MC 6XX - 6 yuvalı G x D x Y  550 x 625 x 1026 mm
Mod-MC 9XX - 9 yuvalı G x D x Y  550 x 625 x 1425 mm
Ağırlık yapılandırmaya bağlıdır
Koruma derecesi IP20
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 52 dBA (Mod-MC 4XX) < 60 dBA (Mod-MC 6XX ve Mod-MC 9XX)
Isı dağılımı 530 W (Mod-MC 4XX) 700 W (Mod-MC 6XX) 2090 W (Mod-MC 9XX)
Bağlantılar terminal

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

Standart elektriksel özellikler

 • Ayrı baypas girişi.
 • 4 kuru kontaklı röle kartı.

Elektrik seçenekleri

 • Sıcaklık sensörü.

Standart haberleşme özellikleri

 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.
 • MODBUS/JBUS RTU (RS232).

Haberleşme seçenekleri

 • Kuru kontak arayüzü.
 • Uzaktan mimik paneli.
 • NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Uyarlanabilir bir sistem

25 50 75 100 125 150 175 200
UPS

Besleme süresi (dakika)(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

 Standart (1) Maks. otonomi @75% yük
Maksimum 
Genişleyebilen

kVA

6 kVA

6 kVA

13.5 kVA

12 kVA

18 kVA

12 kVA

18 kVA

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

Besleme süresi (dakika)(1)

Mod-EB 1290 9

12Mod-EB 1212 six

Standart (1) Maks. otonomi @75% yük
Maksimum 
Genişleyebilen

kVA

18 kVA

24 kVAM
O

D
 0
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
VA

Besleme süresi (dakika)(1)

1500

3000

4500

9000

Standart (1) Maks. otonomi @75% yük
Maksimum

 
 

M
O

D
 0

78
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Seri

 
Model RM 315 RM 330 MC 415 MC 430 MC 645 MC 660 MC 660 SIX MC 960 MC 990 SIX MC 912 SIX EB1290 EB 1212 SIX
Mod-Güç 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
Akü paketi 1 2 1 2 3 4 4 4 6 8 6 8

MODULYS

MODULYS M
O

D
 0
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 A

Mod-RM, 1,5'ten 9 kVA'ya kadar 
genişletilebilir

Mod-RM

Mod-EB

Mod-MC

Mod-MC, 1,5'ten 24 kVA'ya kadar 
genişletilebilir

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, 9'dan 24 kVA'ya kadar 
genişletilebilir

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

Besleme süresi (dakika)(1)

Mod-EB 1290 9

12Mod-EB 1212 six

Standart (1) Maks. otonomi @75% yük
Maksimum 
Genişleyebilen

kVA

18 kVA

24 kVA
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Kompakt, maliyet-etkin koruma
 • Sipariş etmesi, kurulumu ve çalıştırması 
kolaydır.

 • En yüksek performans seviyelerini oldukça 
kompakt bir ünite dahilinde sunan en 
gelişmiş teknoloji.

 • 0,9 Güç faktörüne sahip online çift çevrim 
modu, 0,8 güç faktörlü bir UPS'ye kıyasla 
%12 daha fazla aktif güç sağlar.

 • Sınıfının en iyisi online verim. 
 • Akü ömrünü uzatan yenilikçi akü yönetimi 
(akülerde sanal SIFIR dalgalanması).

 • Güç kesintisi risklerini azaltan yedekli bypass 
koruması.

 • Web tarayıcı üzerinden entegre LAN ağı 
izlemesi. Çok dilli gösterge.

Ortamınıza göre uyarlanır
 • Zor elektrik koşullarında çalışmak üzere 
tasarlanmıştır.

 • Hassas IT ve IT-olmayan uygulamaları 
korumada idealdir.

 • Kapladığı alanda değişiklik olmadan esnek 
akü yapılandırması

 • Dahili izolasyonlu transformatör (talep 
üzerine temin edilir).

 • Ticari kuruluşlar için uygun düşük 
elektromanyetik emisyonları.

ITYS PRO
Güvenilir maliyet-etkin güç koruması
10'den 20 kVA'ya kadar
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Uygulama alanları 

> Sunucu odaları
> Hizmet sektörü
> Altyapı
> Sağlık hizmetleri sektörü
> Hafif endüstriyel uygulamalar

Teknoloji 

> VFI "online çift çevrim"

Avantajlar 

UPS konfigürasyonları

UPS - Tip S
Aküsüz

UPS - Tip M
Akülü

UPS - Tip T
Akülü

Onaylar

RoHS
COMPLIANT

ITYS PRO
Tek fazlı ve üç fazlı UPS
10'den 20 kVA'ya kadar

IT
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Standart elektriksel özellikler

 • Dahili bakım bypass.
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).

Standart haberleşme özellikleri

 • Grafik ekranlı, kullanıcıyla dost çok dilli 
arayüz.

 • Web tarayıcı üzerinden entegre LAN
ağı izlemesi. 

 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.

Haberleşme seçenekleri

 • Kuru-kontak arayüzü.
 • MODBUS arayüzü.

Yerel ve IP ağı yönetim çözümleri

 • LOCAL VIEW: UPS cihazının Windows®, 
Linux ve MAC OS X® işletim sistemlerinde 
gözetimi ve kapatılması için noktadan 
noktaya ideal yazılım.

 • NET VISION: UPS birimlerinin uzak bir 
konumdan gözetimi ve kontrolü için 
profesyonel ağ adaptörü (tüm modellerde 
isteğe bağlı).

Uzaktan izleme hizmeti

 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LINK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.

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

GİRİŞ
Nominal gerilim 3F+N 400 V
Gerilim toleransı ± %20 (nominal yükün %70'inde -%40)
Nominal frekans 50/60 Hz ± %10
Güç faktörü / THDI 0,99 / <%2.5

ÇIKIŞ

Nominal gerilim
1F+N : 230 V (ayarlanabilir: 208(1)/220/230/240)
3F+N : 400 V (ayarlanabilir: 360(1)/380/400/415)

Gerilim toleransı ± %1
Nominal frekans 50/60 Hz ±2 (jeneratörle en fazla ±5 - seçilebilir)
Aşırı yük En fazla %150, 30 saniye için
Crest faktörü 3:1 (IEC 62040-3 ile uyumlu)
Bağlantılar (çıkış) Terminaller

BYPASS
Nominal gerilim nominal çıkış gerilimi
Gerilim toleransı ±%15 (jeneratörle ± %20 - seçilebilir)
Nominal frekans / tolerans 50/60 Hz ±2 (jeneratörle en fazla ±5 - seçilebilir)

HABERLEŞME
Arayüzler  RS232 - Ethernet
Opsiyonel kartlar SNMP kartı - ADC/RS485 kartı - MODBUS kartı
İletişim yazılımları LOCAL VIEW - NETVISION - WEB TARAYICI

VERİM
Online modu %95'e kadar
Eco mode (Ekonomi modu) %98'e kadar

ÇEVRE
Ortam sıcaklığı 0 ila 40 °C (15 ila 25 °C, maksimum akü ömrü için)
Bağıl nem Yoğuşmasız %0 ile 95
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m
1 m'deki gürültü seviyesi <51 dBA <54 dBA

UPS KABİNİ
Tip S - Boyutlar G x D x Y 370 x 780 x 810 mm
Tip S - Ağırlık (aküsüz) 58 kg
Tip M - Boyutlar G x D x Y 370 x 780 x 1170 mm
Tip M - Ağırlık (aküsüz) 75 kg
Tip T - Boyutlar G x D x Y 370 x 780 x 1385 mm
Tip T - Ağırlık (aküsüz) 82 kg
Koruma derecesi IP20

STANDARTLAR
Güvenlik EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2 klas C2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Pout = %90 Pnom

Teknik bilgiler

UPS with 
internal batteries kVA

Back-up time (minutes)(1)

Type M

Type T

10

15

20

10

15

20

10 20 30 40 50 60

Bağlantıların arkadan görünümü

1. EPO (Acil Durum Güç Kapama)
2. Ethernet portu
3. RS232 seri portu
4. Opsiyonel haberleşme kartları için yuva
5.  Ana şebeke, yardımcı şebeke, çıkış ve 

manuel bypass koruyucu cihazlar
6.  Giriş, çıkış ve harici akü terminal kartı
7. Akü koruması (M ve T modelleri)
8. Güvenlik kilitli tekerlek

1
2
3

4

5

6

7

8

(1) Normal yük ile işletim.
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Kompakt, maliyet-etkin koruma
 • Sipariş etmesi, kurulumu ve çalıştırması 
kolaydır.

 • En yüksek performans seviyelerini oldukça 
kompakt bir ünite dahilinde sunan en 
gelişmiş teknoloji.

 • 0,9 Güç faktörüne sahip online çift çevrim 
modu, 0,8 güç faktörlü bir UPS'ye kıyasla 
%12 daha fazla aktif güç sağlar.

 • Sınıfının en iyisi online verim. 
 • Akü ömrünü uzatan yenilikçi akü yönetimi 
(akülerde sanal SIFIR dalgalanması).

 • Güç kesintisi risklerini azaltan yedekli bypass 
koruması.

 • Web tarayıcı üzerinden entegre LAN ağı 
izlemesi. Çok dilli gösterge.

Ortamınıza göre uyarlanır
 • Zor elektrik koşullarında çalışmak üzere 
tasarlanmıştır.

 • Hassas IT ve IT-olmayan uygulamaları 
korumada idealdir.

 • Kapladığı alanda değişiklik olmadan esnek 
akü yapılandırması

 • Dahili izolasyonlu transformatör (talep 
üzerine temin edilir).

 • Ticari kuruluşlar için uygun düşük 
elektromanyetik emisyonları.

ITYS PRO
Güvenilir maliyet-etkin güç koruması
10'den 20 kVA'ya kadar
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Uygulama alanları 

> Sunucu odaları
> Hizmet sektörü
> Altyapı
> Sağlık hizmetleri sektörü
> Hafif endüstriyel uygulamalar

Teknoloji 

> VFI "online çift çevrim"

Avantajlar 

UPS konfigürasyonları

UPS - Tip S
Aküsüz

UPS - Tip M
Akülü

UPS - Tip T
Akülü

Onaylar

RoHS
COMPLIANT

ITYS PRO
Tek fazlı ve üç fazlı UPS
10'den 20 kVA'ya kadar
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Standart elektriksel özellikler

 • Dahili bakım bypass.
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).

Standart haberleşme özellikleri

 • Grafik ekranlı, kullanıcıyla dost çok dilli 
arayüz.

 • Web tarayıcı üzerinden entegre LAN
ağı izlemesi. 

 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.

Haberleşme seçenekleri

 • Kuru-kontak arayüzü.
 • MODBUS arayüzü.

Yerel ve IP ağı yönetim çözümleri

 • LOCAL VIEW: UPS cihazının Windows®, 
Linux ve MAC OS X® işletim sistemlerinde 
gözetimi ve kapatılması için noktadan 
noktaya ideal yazılım.

 • NET VISION: UPS birimlerinin uzak bir 
konumdan gözetimi ve kontrolü için 
profesyonel ağ adaptörü (tüm modellerde 
isteğe bağlı).

Uzaktan izleme hizmeti

 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LINK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.

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

GİRİŞ
Nominal gerilim 3F+N 400 V
Gerilim toleransı ± %20 (nominal yükün %70'inde -%40)
Nominal frekans 50/60 Hz ± %10
Güç faktörü / THDI 0,99 / <%2.5

ÇIKIŞ

Nominal gerilim
1F+N : 230 V (ayarlanabilir: 208(1)/220/230/240)
3F+N : 400 V (ayarlanabilir: 360(1)/380/400/415)

Gerilim toleransı ± %1
Nominal frekans 50/60 Hz ±2 (jeneratörle en fazla ±5 - seçilebilir)
Aşırı yük En fazla %150, 30 saniye için
Crest faktörü 3:1 (IEC 62040-3 ile uyumlu)
Bağlantılar (çıkış) Terminaller

BYPASS
Nominal gerilim nominal çıkış gerilimi
Gerilim toleransı ±%15 (jeneratörle ± %20 - seçilebilir)
Nominal frekans / tolerans 50/60 Hz ±2 (jeneratörle en fazla ±5 - seçilebilir)

HABERLEŞME
Arayüzler  RS232 - Ethernet
Opsiyonel kartlar SNMP kartı - ADC/RS485 kartı - MODBUS kartı
İletişim yazılımları LOCAL VIEW - NETVISION - WEB TARAYICI

VERİM
Online modu %95'e kadar
Eco mode (Ekonomi modu) %98'e kadar

ÇEVRE
Ortam sıcaklığı 0 ila 40 °C (15 ila 25 °C, maksimum akü ömrü için)
Bağıl nem Yoğuşmasız %0 ile 95
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m
1 m'deki gürültü seviyesi <51 dBA <54 dBA

UPS KABİNİ
Tip S - Boyutlar G x D x Y 370 x 780 x 810 mm
Tip S - Ağırlık (aküsüz) 58 kg
Tip M - Boyutlar G x D x Y 370 x 780 x 1170 mm
Tip M - Ağırlık (aküsüz) 75 kg
Tip T - Boyutlar G x D x Y 370 x 780 x 1385 mm
Tip T - Ağırlık (aküsüz) 82 kg
Koruma derecesi IP20

STANDARTLAR
Güvenlik EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2 klas C2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Pout = %90 Pnom

Teknik bilgiler

UPS with 
internal batteries kVA

Back-up time (minutes)(1)

Type M

Type T

10

15

20

10

15

20

10 20 30 40 50 60

Bağlantıların arkadan görünümü

1. EPO (Acil Durum Güç Kapama)
2. Ethernet portu
3. RS232 seri portu
4. Opsiyonel haberleşme kartları için yuva
5.  Ana şebeke, yardımcı şebeke, çıkış ve 

manuel bypass koruyucu cihazlar
6.  Giriş, çıkış ve harici akü terminal kartı
7. Akü koruması (M ve T modelleri)
8. Güvenlik kilitli tekerlek

1
2
3

4

5

6

7

8

(1) Normal yük ile işletim.

37Genel Katalog 2016-2017



Te
k 

fa
zl

ı v
e 

üç
 f

az
lı 

U
P

S

Eksiksiz, uygun maliyetli bir 
çözüm
 • 0,9 güç faktörüne sahip On Line çift çevrim 
modu, 0,8 güç faktörlü bir UPS'ye göre 
%12 daha fazla aktif güç sağlar.

 • Çift girişli şebeke, bağımsız güç kaynaklarını 
yönetmenize olanak sağlar.

 • 1+1 yedekli çalışma için iki UPS'nin paralel 
çalıştırıldığı artırılmış sistem sürekliliği.

 • Gücü kesmeden kolayca bakım yapmak için 
dahili manuel bypass olanağı.

 • 1 saatten fazla çalışma süresine sahip dahili 
aküler.

 • Çok dilli gösterge.

Ortamınıza göre uyarlanır
 • Küçültülmüş alanı ve optimize edilmiş kabin 
boyutu sayesinde yer tasarrufu sağlar.

 • Düşük gürültü seviyesi.
 • Esnek akü çözümleri.
 • Kompakt, hafif ve kurulumu kolaydır.
 • Özel EBS akü şarj yönetimiyle, daha uzun 
akü ömrü ve daha iyi performans.

MASTERYS BC
Güvenilir, basit ve kullanıma hazır güç koruması 
15'den 80 kVA'ya kadar

Uygulama alanları

> Sunucu odaları
> Hizmet sektörü
> Altyapı
> Sağlık hizmetleri sektörü
> Hafif endüstriyel uygulamalar

Onaylar

MASTERYS BC serisi, ürün 
güvenliği açısından TÜV SÜD 

tarafından onaylanmıştır 
(EN 61204-7 ve EN 62040-1)

Teknoloji

>  VFI “On Line - çift çevrim”
M
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MASTERYS BC 
Tek fazlı ve üç fazlı UPS
15'den 80 kVA'ya kadar 

Teknik bilgiler

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

Pn [kW] 13,5 18 27 36 54 72
Giriş / çıkış 3/1 • • - - - -
Giriş / çıkış 3/3 • • • • • •
Paralel yapılandırma 1+1(1)

GİRİŞ
Nominal gerilim 400 V, 3faz + N
Gerilim toleransı 240 V ile 480 V(2)

Nominal frekans 50/60 Hz ± %10
Güç faktörü / THDI 0,99 / < %3

ÇIKIŞ

Nominal gerilim 1 faz + N: 230 V (220/240 V olarak ayarlanabilir)
3 faz + N: 400 V (380/415 V olarak ayarlanabilir)

Gerilim toleransı statik yük ±%1 dinamik yük, VFI-SS-111 ile uyumlu
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (%1'dan %8'ye kadar ayarlanabilir)
Aşırı yük  10 dakika boyunca %125, 1 dakika boyunca %150
Crest faktörü 3:1

BYPASS
Nominal gerilim nominal çıkış gerilimi
Gerilim toleransı ± %15 (%10'dan %20'ye kadar ayarlanabilir)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)

VERİM
%100 yükte On Line modu %94,5'e kadar

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ile +40(2) °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 62 dBA

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 444 x 795 x 800/1000/1400 mm 444 x 795 x 1400 mm
Ağırlık(3) 105 kg 110 kg 135 kg 152 kg 180 kg 200 kg
Koruma derecesi IP20
Renkler RAL 7012

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Standart model, 1+1 yedekli sistem için hazırlanmıştır. İstek üzerine, 6 üniteye kadar paralel çalışmaya göre uyarlanabilir. 
(2) Koşullara bağlıdır. (3) Aküsüz.

UPS ve dahili aküler

10 20 30 40 50 60 70
UPS Giriş/Çıkış kVA

Besleme süresi (dakika)(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

"S" tipi kabin (1) Maks. besleme süresi @70% yük

"T" tipi kabin

 
"M" tipi kabin
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Standart elektriksel özellikler

 • Çift şebeke girişi (15-40 kVA).
 • Dahili manuel bypass.
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).

Elektrik seçenekleri

 • Çift şebeke girişi (60-80 kVA).
 • Harici akü kabini.
 • Harici sıcaklık sensörü.
 • Ek akü şarj cihazları.
 • Galvanik izolasyon trafosu.
 • Paralel kit.
 • ACS senkronizasyon sistemi. 

Standart haberleşme özellikleri

 • MODBUS RTU.
 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.

Haberleşme seçenekleri

 • Kuru kontak arayüzü.
 • PROfiBUS.
 • NET ViSiON: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LiNK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.
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Eksiksiz, uygun maliyetli bir 
çözüm
 • 0,9 güç faktörüne sahip On Line çift çevrim 
modu, 0,8 güç faktörlü bir UPS'ye göre 
%12 daha fazla aktif güç sağlar.

 • Çift girişli şebeke, bağımsız güç kaynaklarını 
yönetmenize olanak sağlar.

 • 1+1 yedekli çalışma için iki UPS'nin paralel 
çalıştırıldığı artırılmış sistem sürekliliği.

 • Gücü kesmeden kolayca bakım yapmak için 
dahili manuel bypass olanağı.

 • 1 saatten fazla çalışma süresine sahip dahili 
aküler.

 • Çok dilli gösterge.

Ortamınıza göre uyarlanır
 • Küçültülmüş alanı ve optimize edilmiş kabin 
boyutu sayesinde yer tasarrufu sağlar.

 • Düşük gürültü seviyesi.
 • Esnek akü çözümleri.
 • Kompakt, hafif ve kurulumu kolaydır.
 • Özel EBS akü şarj yönetimiyle, daha uzun 
akü ömrü ve daha iyi performans.

MASTERYS BC
Güvenilir, basit ve kullanıma hazır güç koruması 
15'den 80 kVA'ya kadar

Uygulama alanları

> Sunucu odaları
> Hizmet sektörü
> Altyapı
> Sağlık hizmetleri sektörü
> Hafif endüstriyel uygulamalar

Onaylar

MASTERYS BC serisi, ürün 
güvenliği açısından TÜV SÜD 

tarafından onaylanmıştır 
(EN 61204-7 ve EN 62040-1)

Teknoloji

>  VFI “On Line - çift çevrim”
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MASTERYS BC 
Tek fazlı ve üç fazlı UPS
15'den 80 kVA'ya kadar 

Teknik bilgiler

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

Pn [kW] 13,5 18 27 36 54 72
Giriş / çıkış 3/1 • • - - - -
Giriş / çıkış 3/3 • • • • • •
Paralel yapılandırma 1+1(1)

GİRİŞ
Nominal gerilim 400 V, 3faz + N
Gerilim toleransı 240 V ile 480 V(2)

Nominal frekans 50/60 Hz ± %10
Güç faktörü / THDI 0,99 / < %3

ÇIKIŞ

Nominal gerilim 1 faz + N: 230 V (220/240 V olarak ayarlanabilir)
3 faz + N: 400 V (380/415 V olarak ayarlanabilir)

Gerilim toleransı statik yük ±%1 dinamik yük, VFI-SS-111 ile uyumlu
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (%1'dan %8'ye kadar ayarlanabilir)
Aşırı yük  10 dakika boyunca %125, 1 dakika boyunca %150
Crest faktörü 3:1

BYPASS
Nominal gerilim nominal çıkış gerilimi
Gerilim toleransı ± %15 (%10'dan %20'ye kadar ayarlanabilir)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)

VERİM
%100 yükte On Line modu %94,5'e kadar

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ile +40(2) °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 62 dBA

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 444 x 795 x 800/1000/1400 mm 444 x 795 x 1400 mm
Ağırlık(3) 105 kg 110 kg 135 kg 152 kg 180 kg 200 kg
Koruma derecesi IP20
Renkler RAL 7012

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Standart model, 1+1 yedekli sistem için hazırlanmıştır. İstek üzerine, 6 üniteye kadar paralel çalışmaya göre uyarlanabilir. 
(2) Koşullara bağlıdır. (3) Aküsüz.

UPS ve dahili aküler

10 20 30 40 50 60 70
UPS Giriş/Çıkış kVA

Besleme süresi (dakika)(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

"S" tipi kabin (1) Maks. besleme süresi @70% yük

"T" tipi kabin

 
"M" tipi kabin
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Standart elektriksel özellikler

 • Çift şebeke girişi (15-40 kVA).
 • Dahili manuel bypass.
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).

Elektrik seçenekleri

 • Çift şebeke girişi (60-80 kVA).
 • Harici akü kabini.
 • Harici sıcaklık sensörü.
 • Ek akü şarj cihazları.
 • Galvanik izolasyon trafosu.
 • Paralel kit.
 • ACS senkronizasyon sistemi. 

Standart haberleşme özellikleri

 • MODBUS RTU.
 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.

Haberleşme seçenekleri

 • Kuru kontak arayüzü.
 • PROfiBUS.
 • NET ViSiON: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LiNK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.
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Eksiksiz, uygun maliyetli bir 
çözüm
 • 0,9 güç faktörüne sahip On Line çift çevrim 
modu, 0,8 güç faktörlü bir UPS'ye göre 
%12 daha fazla aktif güç sağlar.

 • Çift girişli şebeke, bağımsız güç kaynaklarını 
yönetmenize olanak sağlar.

 • 1+1 yedekli çalışma için iki UPS'nin paralel 
çalıştırıldığı artırılmış sistem sürekliliği.

 • Gücü kesmeden kolayca bakım yapmak için 
dahili manuel bypass olanağı.

 • Çok dilli gösterge.

Ortamınıza göre uyarlanır
 • Küçültülmüş alanı ve optimize edilmiş kabin 
boyutu sayesinde yer tasarrufu sağlar.

 • Düşük gürültü seviyesi.
 • Esnek akü çözümleri.
 • Kompakt, hafif ve kurulumu kolaydır.
 • Özel EBS akü şarj yönetimiyle, daha uzun 
akü ömrü ve daha iyi performans.

MASTERYS BC
Güvenilir, basit ve kullanıma hazır güç koruması
100'den 120 kVA'ya kadar

Uygulama alanları

> Sunucu odaları
> Hizmet sektörü
> Altyapı
> Sağlık hizmetleri sektörü
> Hafif endüstriyel uygulamalar

Onaylar

MASTERYS BC serisi, ürün 
güvenliği açısından TÜV SÜD 

tarafından onaylanmıştır 
(EN 61204-7 ve EN 62040-1)

D
E

FY
S

 1
91

 B

MASTERYS BC 
Üç fazlı UPS

100'den 120 kVA'ya kadar 

Teknik bilgiler

MASTERYS BC
Sn [kVA] 100 120

Pn [kW] 90 108
Paralel yapılandırma 1+1(1)

GİRİŞ
Nominal gerilim 400 V, 3faz + N
Gerilim toleransı 240 V ile 480 V(2)

Nominal frekans 50/60 Hz ± %10
Güç faktörü / THDI 0,99 / < %3

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 400 V (380/415 V olarak ayarlanabilir)
Gerilim toleransı statik yük ±%1 dinamik yük, VFI-SS-111 ile uyumlu
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (%1'dan %8'ye kadar ayarlanabilir)
Aşırı yük 10 dakika boyunca %125, 1 dakika boyunca %150
Crest faktörü 3:1

BYPASS
Nominal gerilim nominal çıkış gerilimi
Gerilim toleransı ± %15 (%10'dan %20'ye kadar ayarlanabilir)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)

VERİM
%100 yükte On Line modu %94,5'e kadar

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ile +40(2) °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 65 dBA

UPS KABİNİ

Boyutlar G x D x Y 700 x 800 x 1930 mm

Ağırlık 410 kg 430 kg

Koruma derecesi IP20
Renkler RAL 7012, gümüş gri ön kapak

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Standart model, 1+1 yedekli sistem için hazırlanmıştır. İstek üzerine, 6 üniteye kadar paralel çalışmaya göre uyarlanabilir.
(2) Koşullara bağlıdır.

Standart elektriksel özellikler

 • Çift şebeke girişi
 • Dahili manuel bypass.
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).

Elektrik seçenekleri

 • Harici akü kabini.
 • Harici sıcaklık sensörü.
 • Ek akü şarj cihazları.
 • Galvanik izolasyon trafosu.
 • Paralel kit.
 • ACS senkronizasyon sistemi. 

Standart haberleşme özellikleri

 • Kuru kontak arayüzü.
 • MODBUS RTU. 
 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.

Haberleşme seçenekleri

 • MODBUS TCP.
 • PROfiBUS.
 • NET ViSiON: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LiNK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.
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Eksiksiz, uygun maliyetli bir 
çözüm
 • 0,9 güç faktörüne sahip On Line çift çevrim 
modu, 0,8 güç faktörlü bir UPS'ye göre 
%12 daha fazla aktif güç sağlar.

 • Çift girişli şebeke, bağımsız güç kaynaklarını 
yönetmenize olanak sağlar.

 • 1+1 yedekli çalışma için iki UPS'nin paralel 
çalıştırıldığı artırılmış sistem sürekliliği.

 • Gücü kesmeden kolayca bakım yapmak için 
dahili manuel bypass olanağı.

 • Çok dilli gösterge.

Ortamınıza göre uyarlanır
 • Küçültülmüş alanı ve optimize edilmiş kabin 
boyutu sayesinde yer tasarrufu sağlar.

 • Düşük gürültü seviyesi.
 • Esnek akü çözümleri.
 • Kompakt, hafif ve kurulumu kolaydır.
 • Özel EBS akü şarj yönetimiyle, daha uzun 
akü ömrü ve daha iyi performans.

MASTERYS BC
Güvenilir, basit ve kullanıma hazır güç koruması
100'den 120 kVA'ya kadar

Uygulama alanları

> Sunucu odaları
> Hizmet sektörü
> Altyapı
> Sağlık hizmetleri sektörü
> Hafif endüstriyel uygulamalar

Onaylar

MASTERYS BC serisi, ürün 
güvenliği açısından TÜV SÜD 

tarafından onaylanmıştır 
(EN 61204-7 ve EN 62040-1)
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MASTERYS BC 
Üç fazlı UPS

100'den 120 kVA'ya kadar 

Teknik bilgiler

MASTERYS BC
Sn [kVA] 100 120

Pn [kW] 90 108
Paralel yapılandırma 1+1(1)

GİRİŞ
Nominal gerilim 400 V, 3faz + N
Gerilim toleransı 240 V ile 480 V(2)

Nominal frekans 50/60 Hz ± %10
Güç faktörü / THDI 0,99 / < %3

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 400 V (380/415 V olarak ayarlanabilir)
Gerilim toleransı statik yük ±%1 dinamik yük, VFI-SS-111 ile uyumlu
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (%1'dan %8'ye kadar ayarlanabilir)
Aşırı yük 10 dakika boyunca %125, 1 dakika boyunca %150
Crest faktörü 3:1

BYPASS
Nominal gerilim nominal çıkış gerilimi
Gerilim toleransı ± %15 (%10'dan %20'ye kadar ayarlanabilir)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)

VERİM
%100 yükte On Line modu %94,5'e kadar

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ile +40(2) °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 65 dBA

UPS KABİNİ

Boyutlar G x D x Y 700 x 800 x 1930 mm

Ağırlık 410 kg 430 kg

Koruma derecesi IP20
Renkler RAL 7012, gümüş gri ön kapak

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Standart model, 1+1 yedekli sistem için hazırlanmıştır. İstek üzerine, 6 üniteye kadar paralel çalışmaya göre uyarlanabilir.
(2) Koşullara bağlıdır.

Standart elektriksel özellikler

 • Çift şebeke girişi
 • Dahili manuel bypass.
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).

Elektrik seçenekleri

 • Harici akü kabini.
 • Harici sıcaklık sensörü.
 • Ek akü şarj cihazları.
 • Galvanik izolasyon trafosu.
 • Paralel kit.
 • ACS senkronizasyon sistemi. 

Standart haberleşme özellikleri

 • Kuru kontak arayüzü.
 • MODBUS RTU. 
 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.

Haberleşme seçenekleri

 • MODBUS TCP.
 • PROfiBUS.
 • NET ViSiON: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LiNK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.
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DELPHYS BC
Güvenilir, basit ve kullanıma hazır güç koruması 
160'den 300 kVA'ya kadar

Eksiksiz, uygun maliyetli bir 
çözüm
 • 0,9 güç faktörüne sahip online çift çevrim 
modu, 0,8 güç faktörlü bir UPS'ye göre 
%12 daha fazla aktif güç sağlar.

 • Çift girişli şebeke, bağımsız güç kaynaklarını 
yönetmenize olanak sağlar.

 • 1+1 yedekli çalışma için iki UPS'nin paralel 
çalıştırıldığı artırılmış sistem sürekliliği.

 • Gücü kesmeden kolayca bakım yapmak için 
dahili manuel bypass olanağı (1+1 yedeklilik).

 • Çok dilli gösterge.

Ortamınıza göre uyarlanır
 • Küçültülmüş alanı ve optimize edilmiş kabin 
boyutu sayesinde yer tasarrufu sağlar.

 • Düşük gürültü seviyesi.
 • Kompakt, hafif ve kurulumu kolaydır.
 • Doğrultucu girişinde nötr hat gerektirmez.
 • İki telli akü bağlantısı (sadece +/-).
 • Özel EBS akü şarj yönetimiyle, daha uzun 
batarya ömrü ve daha iyi performans.

Uygulama alanları

> Sunucu odaları
> Hizmet sektörü
> Altyapı
> Sağlık hizmetleri sektörü
> Hafif endüstriyel uygulamalar
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DELPHYS BC
Üç fazlı UPS 

160'den 300 kVA'ya kadar

DELPHYS BC
Güvenilir, basit ve kullanıma hazır güç koruması 
160'den 300 kVA'ya kadar

Teknik bilgiler

DELPHYS BC
Sn [kVA] 160 200 300

Pn [kW] 144 180 270
Paralel yapılandırma 1+1 yedeklilik

GİRİŞ
Nominal gerilim 400 V 3 faz
Gerilim toleransı 240 V ile 480 V(1)

Nominal frekans 50 / 60 Hz ± %10
Güç faktörü/ THDI 0,99 / < %3

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 400 V
Gerilim toleransı statik yük ±%1 dinamik yük, VFI-SS-111 ile uyumlu
Nominal frekans 50 / 60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (%1'den %8'e kadar ayarlanabilir)
Crest faktörü 3:1

BYPASS
Nominal gerilim nominal çıkış gerilimi
Gerilim toleransı ± %15 (%10'dan %20'ye kadar ayarlanabilir)
Nominal frekans 50 / 60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)

VERİM
%100 yükte On Line modu %94'e kadar

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ile +40(2) °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 68 dBA < 71 dBA

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 700 x 800 x 1930 mm 1000 x 950 x 1930 mm
Ağırlık 480 kg 500 kg 830 kg
Koruma derecesi IP20
Renkler RAL 7012, gümüş gri ön kapak

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Koşullara bağlıdır.

Standart elektriksel özellikler

 • Çift şebeke girişi.
 • Entegre bakım bypass'ı.
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).

Elektrik seçenekleri

 • Harici akü kabini.
 • Harici sıcaklık sensörü.
 • Ek akü şarj cihazları.
 • Paylaşımlı akü.
 • Galvanik izolasyon trafosu.
 • Paralel kit.
 • ACS senkronizasyon sistemi.

Standart haberleşme özellikleri

 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.

Haberleşme seçenekleri

 • ADC arayüzü (yapılandırılabilir gerilimsiz 
kontaklar).

 • MODBUS TCP.
 • MODBUS RTU.
 • PROFIBUS.
 • NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LINK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.
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DELPHYS BC
Güvenilir, basit ve kullanıma hazır güç koruması 
160'den 300 kVA'ya kadar

Eksiksiz, uygun maliyetli bir 
çözüm
 • 0,9 güç faktörüne sahip online çift çevrim 
modu, 0,8 güç faktörlü bir UPS'ye göre 
%12 daha fazla aktif güç sağlar.

 • Çift girişli şebeke, bağımsız güç kaynaklarını 
yönetmenize olanak sağlar.

 • 1+1 yedekli çalışma için iki UPS'nin paralel 
çalıştırıldığı artırılmış sistem sürekliliği.

 • Gücü kesmeden kolayca bakım yapmak için 
dahili manuel bypass olanağı (1+1 yedeklilik).

 • Çok dilli gösterge.

Ortamınıza göre uyarlanır
 • Küçültülmüş alanı ve optimize edilmiş kabin 
boyutu sayesinde yer tasarrufu sağlar.

 • Düşük gürültü seviyesi.
 • Kompakt, hafif ve kurulumu kolaydır.
 • Doğrultucu girişinde nötr hat gerektirmez.
 • İki telli akü bağlantısı (sadece +/-).
 • Özel EBS akü şarj yönetimiyle, daha uzun 
batarya ömrü ve daha iyi performans.

Uygulama alanları

> Sunucu odaları
> Hizmet sektörü
> Altyapı
> Sağlık hizmetleri sektörü
> Hafif endüstriyel uygulamalar
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DELPHYS BC
Üç fazlı UPS 

160'den 300 kVA'ya kadar

DELPHYS BC
Güvenilir, basit ve kullanıma hazır güç koruması 
160'den 300 kVA'ya kadar

Teknik bilgiler

DELPHYS BC
Sn [kVA] 160 200 300

Pn [kW] 144 180 270
Paralel yapılandırma 1+1 yedeklilik

GİRİŞ
Nominal gerilim 400 V 3 faz
Gerilim toleransı 240 V ile 480 V(1)

Nominal frekans 50 / 60 Hz ± %10
Güç faktörü/ THDI 0,99 / < %3

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 400 V
Gerilim toleransı statik yük ±%1 dinamik yük, VFI-SS-111 ile uyumlu
Nominal frekans 50 / 60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (%1'den %8'e kadar ayarlanabilir)
Crest faktörü 3:1

BYPASS
Nominal gerilim nominal çıkış gerilimi
Gerilim toleransı ± %15 (%10'dan %20'ye kadar ayarlanabilir)
Nominal frekans 50 / 60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)

VERİM
%100 yükte On Line modu %94'e kadar

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ile +40(2) °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 68 dBA < 71 dBA

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 700 x 800 x 1930 mm 1000 x 950 x 1930 mm
Ağırlık 480 kg 500 kg 830 kg
Koruma derecesi IP20
Renkler RAL 7012, gümüş gri ön kapak

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Koşullara bağlıdır.

Standart elektriksel özellikler

 • Çift şebeke girişi.
 • Entegre bakım bypass'ı.
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).

Elektrik seçenekleri

 • Harici akü kabini.
 • Harici sıcaklık sensörü.
 • Ek akü şarj cihazları.
 • Paylaşımlı akü.
 • Galvanik izolasyon trafosu.
 • Paralel kit.
 • ACS senkronizasyon sistemi.

Standart haberleşme özellikleri

 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.

Haberleşme seçenekleri

 • ADC arayüzü (yapılandırılabilir gerilimsiz 
kontaklar).

 • MODBUS TCP.
 • MODBUS RTU.
 • PROFIBUS.
 • NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LINK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.
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Enerji Tasarrufu: Ödün 
vermeyen yüksek verim
 • Vfi - Çift Dönüşüm Modunu kullanarak 
sektördeki en yüksek verimliliği sunar. 
Bu mod, tüm şebeke elektriği kalite 
sorunlarına karşı tam yük koruması sağlayan 
tek UPS çalışma modudur.

 • Ultra yüksek çıkış verimliliği, uluslararası 
bir sertifikasyon kurumu tarafından geniş 
bir çerçevede ve gerçek saha koşulları 
değerindeki yük ve gerilim koşulları altında 
bağımsız olarak test edilmiş ve doğrulanmıştır.

 • Vfi modundaki Ultra yüksek çıkış 
verimliliği, tüm Green Power 2.0 UPS 
serileri için geliştirilmiş olan yenilikçi bir 
topoloji (3-Katman teknolojisi) tarafından 
sağlanmaktadır.

Tam-anma gücü: kW = kVA
 • En yeni jenerasyon sunucuların 
beslemesinde güç düşüşü görülmez (önde 
veya birim güç faktörü).

 • iEC 62040'a uygun gerçek tam güç: kW=kVA 
(birim güç faktörü tasarımı), eski UPS'lere 
oranla %25 daha fazla etkin güç sağlar.

 • Görünür güç azalması olmadan güç 
faktörünün önde 0,9 olduğu durum için de 
uyumludur.

Önemli ölçüde maliyet tasarrufu 
(TCO)
 • %96 verimlilik sağlayan gerçek çift dönüşüm 
modu sayesinde en üst düzeyde enerji 
tasarrufu: Eski UPS'lere oranla %50 enerji 
tasarrufu, elektrik faturalarında önemli bir 
indirim sağlar.

 • Enerji tasarrufu sayesinde UPS “kendini 
öder”.

 • Paralel sistemlerde genel bir verimlilik artışı 
sağlayan Energy Saver modu.

 • kW=kVA, aynı UPS gücüyle maksimum güç 
anlamına gelir: ekstra tasarım maliyeti yoktur 
ve dolayısıyla daha düşük TL/kW anlamına 
gelir.

 • Yüksek performanslı iGBT doğrultucusu 
sayesinde sistem girişi altyapısında 
(kaynaklar ve dağıtım) maliyet optimizasyonu 
sağlanır.

 • Akü yapılandırması, çok geniş bir DC aralığı 
sayesinde optimize edilebilir.

 • Daha uzun akü ömrü ve performansı:
- uzun ömürlü akü,
-  akü kullanmadan, çok geniş giriş gerilimi ve 

frekansı aralığını kabul eder.
 • EBS (Uzman Akü Sistemi) şarj yönetimi, 
akünün hizmet ömrünü uzatır.

MASTERYS GP
Ödün vermeyen, yüksek verimli koruma
Green Power 2.0, 10 ile 120 kVA/kW arası

Uygulama alanları

> Veri merkezleri
> Telekomünikasyon
> Sağlık hizmetleri sektörü
> Hizmet sektörü
> Altyapı
> Endüstriyel uygulamalar
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Onaylar

MASTERYS GP serisi, ürün 
güvenliği açısından TÜV SÜD 

tarafından onaylanmıştır 
(EN 61204-7 ve EN 62040-1)

G
A

M
M

E
 1

25
 B

Enerji tasarrufu + Tam nominal güç = azaltılmış TCO

Avantajlar

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

MASTERYS GP
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0, 10 ile 120 kVA/kW arası

Teknik bilgiler

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

Pn [kW] 10 15 20 30 40 60 80 100 120
Giriş / çıkış 3/1 • • • - - - - - -
Giriş / çıkış 3/3 • • • • • • • • •
Paralel yapılandırma 6 birime kadar

GİRİŞ
Nominal gerilim 400 V, 3 faz + N
Gerilim toleransı 240 V ila 480 V(1)

Nominal frekans 50/60 Hz ± %10
Güç faktörü / THDI > 0,99 / < %2,5

ÇIKIŞ
Güç faktörü 1 (IEC/EN 62040-3 ' e göre)

Nominal gerilim 1 faz + N: 230 V (220/240 V olarak ayarlanabilir)
3 faz + N: 400 V (380/415 V olarak ayarlanabilir)

Gerilim toleransı statik yük ±%1 dinamik yük, VFI-SS-111 ile uyumlu
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)

Toplam çıkış gerilimi bozunumu - 
doğrusal yük < %1

Toplam çıkış gerilimi bozunumu - 
doğrusal olmayan yük < %3

Aşırı yük  10 dakika boyunca %125, 1 dakika boyunca %150(1)

Crest faktörü 3:1
BYPASS
Nominal gerilim nominal çıkış gerilimi
Gerilim toleransı ± %15 (%10'dan %20'ye kadar ayarlanabilir)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2

VERİMLİLİK (TÜV SÜD onaylı)
%50 yükte On Line modu %96'e kadar
%75 yükte On Line modu %96'e kadar
%100 yükte On Line modu %96'e kadar
Ekonomi modu %98'e kadar

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ile +40(1) °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 60 dBA < 65 dBA

UPS KABİNİ

Boyutlar
W 444 mm 600 mm 700 mm
D 795 mm 800 mm
H 800 mm 1000 mm 1400 mm 1930 mm

Ağırlık 190 kg 195 kg 315 kg 320 kg 180 kg 200 kg 380 kg
Koruma derecesi IP20
Renkler RAL 7012

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Sismik uyumluluk Talep üzerine, Üniform Bina Tüzüğü UBC-1997 Bölge 4 uyarınca
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Koşullara bağlıdır.

Standart elektriksel özellikler

 • Çift şebeke girişi.
 • Dahili bakım bypass'ı.
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).
 • Akü sıcaklık sensörü.

Elektrik seçenekleri

 • Harici bakım bypass'ı.
 • Harici akü kabini.
 • Ek akü şarj cihazları.
 • Galvanik izolasyon trafosu.
 • Paralel kit.
 • ACS senkronizasyon sistemi.

Standart haberleşme özellikleri

 • Renkli grafik ekranlı, kullanıcıyla dost çok dilli 
arayüz.

 • Hizmete sokma sihirbazı.
 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.
 • Kuru-kontak arayüzü (100-120 kVA/kW).
 • MODBUS TCP.
 • MODBUS RTU. 
 • Entegre LAN arayüzü (web sayfaları, 
e-posta).

Haberleşme seçenekleri

 • Kuru kontak arayüzü (10-80 kVA/kW).
 • PROfiBUS.
 • BACnet/iP arayüzü.
 • NET ViSiON: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 •  UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LiNK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.
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Enerji Tasarrufu: Ödün 
vermeyen yüksek verim
 • Vfi - Çift Dönüşüm Modunu kullanarak 
sektördeki en yüksek verimliliği sunar. 
Bu mod, tüm şebeke elektriği kalite 
sorunlarına karşı tam yük koruması sağlayan 
tek UPS çalışma modudur.

 • Ultra yüksek çıkış verimliliği, uluslararası 
bir sertifikasyon kurumu tarafından geniş 
bir çerçevede ve gerçek saha koşulları 
değerindeki yük ve gerilim koşulları altında 
bağımsız olarak test edilmiş ve doğrulanmıştır.

 • Vfi modundaki Ultra yüksek çıkış 
verimliliği, tüm Green Power 2.0 UPS 
serileri için geliştirilmiş olan yenilikçi bir 
topoloji (3-Katman teknolojisi) tarafından 
sağlanmaktadır.

Tam-anma gücü: kW = kVA
 • En yeni jenerasyon sunucuların 
beslemesinde güç düşüşü görülmez (önde 
veya birim güç faktörü).

 • iEC 62040'a uygun gerçek tam güç: kW=kVA 
(birim güç faktörü tasarımı), eski UPS'lere 
oranla %25 daha fazla etkin güç sağlar.

 • Görünür güç azalması olmadan güç 
faktörünün önde 0,9 olduğu durum için de 
uyumludur.

Önemli ölçüde maliyet tasarrufu 
(TCO)
 • %96 verimlilik sağlayan gerçek çift dönüşüm 
modu sayesinde en üst düzeyde enerji 
tasarrufu: Eski UPS'lere oranla %50 enerji 
tasarrufu, elektrik faturalarında önemli bir 
indirim sağlar.

 • Enerji tasarrufu sayesinde UPS “kendini 
öder”.

 • Paralel sistemlerde genel bir verimlilik artışı 
sağlayan Energy Saver modu.

 • kW=kVA, aynı UPS gücüyle maksimum güç 
anlamına gelir: ekstra tasarım maliyeti yoktur 
ve dolayısıyla daha düşük TL/kW anlamına 
gelir.

 • Yüksek performanslı iGBT doğrultucusu 
sayesinde sistem girişi altyapısında 
(kaynaklar ve dağıtım) maliyet optimizasyonu 
sağlanır.

 • Akü yapılandırması, çok geniş bir DC aralığı 
sayesinde optimize edilebilir.

 • Daha uzun akü ömrü ve performansı:
- uzun ömürlü akü,
-  akü kullanmadan, çok geniş giriş gerilimi ve 

frekansı aralığını kabul eder.
 • EBS (Uzman Akü Sistemi) şarj yönetimi, 
akünün hizmet ömrünü uzatır.

MASTERYS GP
Ödün vermeyen, yüksek verimli koruma
Green Power 2.0, 10 ile 120 kVA/kW arası

Uygulama alanları

> Veri merkezleri
> Telekomünikasyon
> Sağlık hizmetleri sektörü
> Hizmet sektörü
> Altyapı
> Endüstriyel uygulamalar
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Onaylar

MASTERYS GP serisi, ürün 
güvenliği açısından TÜV SÜD 

tarafından onaylanmıştır 
(EN 61204-7 ve EN 62040-1)
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Enerji tasarrufu + Tam nominal güç = azaltılmış TCO

Avantajlar

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

MASTERYS GP
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0, 10 ile 120 kVA/kW arası

Teknik bilgiler

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

Pn [kW] 10 15 20 30 40 60 80 100 120
Giriş / çıkış 3/1 • • • - - - - - -
Giriş / çıkış 3/3 • • • • • • • • •
Paralel yapılandırma 6 birime kadar

GİRİŞ
Nominal gerilim 400 V, 3 faz + N
Gerilim toleransı 240 V ila 480 V(1)

Nominal frekans 50/60 Hz ± %10
Güç faktörü / THDI > 0,99 / < %2,5

ÇIKIŞ
Güç faktörü 1 (IEC/EN 62040-3 ' e göre)

Nominal gerilim 1 faz + N: 230 V (220/240 V olarak ayarlanabilir)
3 faz + N: 400 V (380/415 V olarak ayarlanabilir)

Gerilim toleransı statik yük ±%1 dinamik yük, VFI-SS-111 ile uyumlu
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)

Toplam çıkış gerilimi bozunumu - 
doğrusal yük < %1

Toplam çıkış gerilimi bozunumu - 
doğrusal olmayan yük < %3

Aşırı yük  10 dakika boyunca %125, 1 dakika boyunca %150(1)

Crest faktörü 3:1
BYPASS
Nominal gerilim nominal çıkış gerilimi
Gerilim toleransı ± %15 (%10'dan %20'ye kadar ayarlanabilir)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2

VERİMLİLİK (TÜV SÜD onaylı)
%50 yükte On Line modu %96'e kadar
%75 yükte On Line modu %96'e kadar
%100 yükte On Line modu %96'e kadar
Ekonomi modu %98'e kadar

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ile +40(1) °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 60 dBA < 65 dBA

UPS KABİNİ

Boyutlar
W 444 mm 600 mm 700 mm
D 795 mm 800 mm
H 800 mm 1000 mm 1400 mm 1930 mm

Ağırlık 190 kg 195 kg 315 kg 320 kg 180 kg 200 kg 380 kg
Koruma derecesi IP20
Renkler RAL 7012

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Sismik uyumluluk Talep üzerine, Üniform Bina Tüzüğü UBC-1997 Bölge 4 uyarınca
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Koşullara bağlıdır.

Standart elektriksel özellikler

 • Çift şebeke girişi.
 • Dahili bakım bypass'ı.
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).
 • Akü sıcaklık sensörü.

Elektrik seçenekleri

 • Harici bakım bypass'ı.
 • Harici akü kabini.
 • Ek akü şarj cihazları.
 • Galvanik izolasyon trafosu.
 • Paralel kit.
 • ACS senkronizasyon sistemi.

Standart haberleşme özellikleri

 • Renkli grafik ekranlı, kullanıcıyla dost çok dilli 
arayüz.

 • Hizmete sokma sihirbazı.
 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.
 • Kuru-kontak arayüzü (100-120 kVA/kW).
 • MODBUS TCP.
 • MODBUS RTU. 
 • Entegre LAN arayüzü (web sayfaları, 
e-posta).

Haberleşme seçenekleri

 • Kuru kontak arayüzü (10-80 kVA/kW).
 • PROfiBUS.
 • BACnet/iP arayüzü.
 • NET ViSiON: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 •  UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LiNK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.
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DELPHYS GP
Ödün vermeyen, yüksek verimli koruma 
Green Power 2.0, 160 ila 800 kVA/kW arası

Uygulama alanları 

> Veri merkezleri
> Telekomünikasyon
> Sağlık hizmetleri sektörü
> Hizmet sektörü
> Altyapı
> Endüstriyel uygulamalar
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Enerji tasarrufu: Ödün vermeyen 
yüksek verim
 • VFı - Çift Dönüşüm Modunu kullanarak 
sektördeki en yüksek verimliliği sunar. 
Bu mod, tüm şebeke elektriği kalite 
sorunlarına karşı tam yük koruması sağlayan 
tek UPS çalışma modudur.

 • Ultra yüksek çıkış verimliliği, uluslararası 
bir sertifikasyon kurumu tarafından geniş 
bir çerçevedeki yük ve gerilim koşulları 
altında bağımsız olarak test edilmiş ve 
doğrulanmıştır.

 • VFı modundaki Ultra yüksek çıkış 
verimliliği, tüm Green Power 2.0 UPS 
serileri için geliştirilmiş olan yenilikçi bir 
topoloji (3-Katman teknolojisi) tarafından 
sağlanmaktadır.

Tam nominal güç: kW=kVA
 • En yeni jenerasyon sunucuların 
beslemesinde güç düşüşü görülmez 
(önde veya birim güç faktörü).

 • ıEC 62040'a uygun gerçek tam güç: 
kW=kVA (birim güç faktörü tasarımı), eski 
UPS'lere oranla %25 daha fazla etkin güç 
sağlar.

 • Görünür güç azalması olmadan güç 
faktörünün önde 0,9 olduğu durum için de 
uyumludur.

Önemli ölçüde maliyet tasarrufu 
(TCO)
 • %96 verimlilik sağlayan gerçek çift dönüşüm 
modu sayesinde en üst düzeyde enerji 
tasarrufu: Eski UPS'lere oranla %50 enerji 
tasarrufu, elektrik faturalarında önemli bir 
indirim sağlar.

 • FAST ECOMODE sayesinde %99'a varan 
verimlilik.

 • Enerji tasarrufu sayesinde UPS “kendini öder”.
 • Paralel sistemlerde genel bir verimlilik artışı 
sağlayan Energy Saver modu.

 • kW=kVA, aynı UPS gücüyle maksimum güç 
anlamına gelir: ekstra tasarım maliyeti yoktur 
ve dolayısıyla daha düşük Tl/kW anlamına 
gelir.

 • Yüksek performanslı ıGBT doğrultucusu 
sayesinde sistem girişi altyapısında (kaynaklar 
ve dağıtım) maliyet optimizasyonu sağlanır.

 • Daha uzun akü ömrü ve performansı:
- uzun ömürlü akü,
-  akü kullanmadan, çok geniş giriş gerilimi ve 

frekansı aralığını kabul eder.
 • EBS (Uzman Akü Sistemi) şarj yönetimi 
akünün hizmet ömrünü uzatır.

 • BCR (Akü Kapasitesi Yeniden Enjeksiyonu), 
akü deşarj testi için ek bir yük bankı kullanma 
zorunluluğunu ortadan kaldırır: Aküde 
depolanmış enerjiyi diğer uygulamalara 
enjekte etme işleminden ibarettir.

Onaylar ve sertifikalar

B U R E A U
V E R I T A S

DELPHYS GP, Veritas 
tarafından onaylanmıştır

Enerji tasarrufu + Tam nominal güç = azaltılmış TCO

Avantajlar

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

Flywheel
COMPATIBLE

Battery Capacity 
Re-injection

DELPHYS GP 
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0, 160 ila 800 kVA/kW arası

DELPHYS GP
Ödün vermeyen, yüksek verimli koruma 
Green Power 2.0, 160 ila 800 kVA/kW arası

Paralel sistemler

Güç kaynağı kullanılabilirliği, esnekliği ve 
tesisatın yükseltilmesi amacıyla en zorlu 
ihtiyaçları karşılamak içindir.
 • Modüler paralel yapılandırmalarla, sınırlama 
olmadan 4 MW'a erişilebilir.

 • Dağıtılmış veya merkezi bypass esnekliği, 
elektrik altyapısıyla mükemmel bir uyum 
sağlar.

 • Statik Transfer Sistemleri ile ikiz kanallı mimari.
 • Paralel sistemlerde enerji depolama 
optimizasyonunu sağlamak üzere dağıtımlı 
veya paylaşımlı aküler.

Standart elektriksel özellikler

 • Tek ünite (ve 1+1 sistemi) için entegre bakım 
bypass'ı.

 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).
 • Yedekli soğutma.
 • Akü sıcaklık sensörü.

Teknik bilgiler

DELPHYS GP
Sn [kVA] 160 200 250 320 400 500 600 800
Pn [kW] 160 200 250 320 400 500 600 800
Giriş / çıkış 3/3
Paralel yapılandırma  4 MW'a kadar

GİRİŞ
Nominal gerilim 400 V 3 faz
Gerilim toleransı 200 V ile 480 V (1)

Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± 10 Hz
Güç faktörü / THDI > 0,99 / < %2,5 (3)

ÇIKIŞ
Güç faktörü 1 (IEC/EN 62040-3 ' e göre)
Nominal gerilim 3 faz + N 400 V
Gerilim toleransı - statik yük  VFI-SS-111'e uygun ±%1 dinamik yük
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)
Toplam çıkış gerilim bozulması
doğrusal yük ThdU < %1,5

Toplam çıkış gerilim bozulması
doğrusal olmayan yük (lEC 62043-3) ThdU < %3

Kısa devre akımı (2) 3,4 x Girişe kadar
BYPASS
Nominal gerilim nominal çıkış gerilimi
Gerilim toleransı ± %15 (%10'dan %20'ye kadar ayarlanabilir)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)

VERİM
%40 yükte On Line modu %96'e kadar
%75 yükte On Line modu %96'e kadar
%100 yükte On Line modu %96'e kadar
Hızlı EcoMode %99'e kadar

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 10 °C ile +40(1) °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 65 dBA < 67 dBA < 70 dBA < 68 dBA < 70 dBA < 72 dBA < 74 dBA

UPS KABİNİ

Boyutlar
W 700 mm 1000 mm 1400 mm 1600 mm 2800 mm 3700 mm
D 800 mm 950 mm 800 mm 950 mm 950 mm
H 1930 mm 2060 mm

Ağırlık 470 kg 490 kg 850 kg 980 kg 1000 kg 1500 kg 2300 kg 3400 kg
Koruma derecesi IP20 (diğer IP değerleri opsiyoneldir)
Renkler kabin: RAL 7012, kapı: gümüş grisi

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Koşullara bağlıdır. (2) En kötü koşul (Yardımcı Şebeke mevcut değil). (3) THDV < %1 girişi ile.

Elektrik seçenekleri

 • Ayrık veya ortak girişli şebeke.
 • Harici bakım bypass'ı.
 • Artırılmış akü şarj cihazı kapasitesi.
 • Paylaşımlı akü.
 • Volan uyumlu.
 • Galvanik izolasyon trafosu.
 • Geri besleme yalıtım cihazı.
 • ACS senkronizasyon sistemi.
 • BCR (Akü Kapasitesi Yeniden Enjeksiyonu).
 • Hızlı ECoMoDE.

Standart haberleşme özellikleri

 • Grafik ekranlı kullanımı kolay çok dilli arayüz.
 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.
 • Ethernet bağlantısı (WEB/SNMP/eposta).
 • olay günlüğüne erişim için USB portu.

Haberleşme seçenekleri

 • Bağımsız ve sanal sunucular için gelişmiş 
sunucu kapatma seçenekleri.

 • Haberleşme seçenekleri için 4 ek yuva.
 • ADC arayüzü (yapılandırılabilir gerilimsiz 
kontaklar).

 • MoDBUS TCP. 
 • MoDBUS RTU.
 • BACnet/ıP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan lıNK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.
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DELPHYS GP
Ödün vermeyen, yüksek verimli koruma 
Green Power 2.0, 160 ila 800 kVA/kW arası

Uygulama alanları 

> Veri merkezleri
> Telekomünikasyon
> Sağlık hizmetleri sektörü
> Hizmet sektörü
> Altyapı
> Endüstriyel uygulamalar
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Enerji tasarrufu: Ödün vermeyen 
yüksek verim
 • VFı - Çift Dönüşüm Modunu kullanarak 
sektördeki en yüksek verimliliği sunar. 
Bu mod, tüm şebeke elektriği kalite 
sorunlarına karşı tam yük koruması sağlayan 
tek UPS çalışma modudur.

 • Ultra yüksek çıkış verimliliği, uluslararası 
bir sertifikasyon kurumu tarafından geniş 
bir çerçevedeki yük ve gerilim koşulları 
altında bağımsız olarak test edilmiş ve 
doğrulanmıştır.

 • VFı modundaki Ultra yüksek çıkış 
verimliliği, tüm Green Power 2.0 UPS 
serileri için geliştirilmiş olan yenilikçi bir 
topoloji (3-Katman teknolojisi) tarafından 
sağlanmaktadır.

Tam nominal güç: kW=kVA
 • En yeni jenerasyon sunucuların 
beslemesinde güç düşüşü görülmez 
(önde veya birim güç faktörü).

 • ıEC 62040'a uygun gerçek tam güç: 
kW=kVA (birim güç faktörü tasarımı), eski 
UPS'lere oranla %25 daha fazla etkin güç 
sağlar.

 • Görünür güç azalması olmadan güç 
faktörünün önde 0,9 olduğu durum için de 
uyumludur.

Önemli ölçüde maliyet tasarrufu 
(TCO)
 • %96 verimlilik sağlayan gerçek çift dönüşüm 
modu sayesinde en üst düzeyde enerji 
tasarrufu: Eski UPS'lere oranla %50 enerji 
tasarrufu, elektrik faturalarında önemli bir 
indirim sağlar.

 • FAST ECOMODE sayesinde %99'a varan 
verimlilik.

 • Enerji tasarrufu sayesinde UPS “kendini öder”.
 • Paralel sistemlerde genel bir verimlilik artışı 
sağlayan Energy Saver modu.

 • kW=kVA, aynı UPS gücüyle maksimum güç 
anlamına gelir: ekstra tasarım maliyeti yoktur 
ve dolayısıyla daha düşük Tl/kW anlamına 
gelir.

 • Yüksek performanslı ıGBT doğrultucusu 
sayesinde sistem girişi altyapısında (kaynaklar 
ve dağıtım) maliyet optimizasyonu sağlanır.

 • Daha uzun akü ömrü ve performansı:
- uzun ömürlü akü,
-  akü kullanmadan, çok geniş giriş gerilimi ve 

frekansı aralığını kabul eder.
 • EBS (Uzman Akü Sistemi) şarj yönetimi 
akünün hizmet ömrünü uzatır.

 • BCR (Akü Kapasitesi Yeniden Enjeksiyonu), 
akü deşarj testi için ek bir yük bankı kullanma 
zorunluluğunu ortadan kaldırır: Aküde 
depolanmış enerjiyi diğer uygulamalara 
enjekte etme işleminden ibarettir.

Onaylar ve sertifikalar

B U R E A U
V E R I T A S

DELPHYS GP, Veritas 
tarafından onaylanmıştır

Enerji tasarrufu + Tam nominal güç = azaltılmış TCO

Avantajlar

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

Flywheel
COMPATIBLE

Battery Capacity 
Re-injection

DELPHYS GP 
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0, 160 ila 800 kVA/kW arası

DELPHYS GP
Ödün vermeyen, yüksek verimli koruma 
Green Power 2.0, 160 ila 800 kVA/kW arası

Paralel sistemler

Güç kaynağı kullanılabilirliği, esnekliği ve 
tesisatın yükseltilmesi amacıyla en zorlu 
ihtiyaçları karşılamak içindir.
 • Modüler paralel yapılandırmalarla, sınırlama 
olmadan 4 MW'a erişilebilir.

 • Dağıtılmış veya merkezi bypass esnekliği, 
elektrik altyapısıyla mükemmel bir uyum 
sağlar.

 • Statik Transfer Sistemleri ile ikiz kanallı mimari.
 • Paralel sistemlerde enerji depolama 
optimizasyonunu sağlamak üzere dağıtımlı 
veya paylaşımlı aküler.

Standart elektriksel özellikler

 • Tek ünite (ve 1+1 sistemi) için entegre bakım 
bypass'ı.

 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).
 • Yedekli soğutma.
 • Akü sıcaklık sensörü.

Teknik bilgiler

DELPHYS GP
Sn [kVA] 160 200 250 320 400 500 600 800
Pn [kW] 160 200 250 320 400 500 600 800
Giriş / çıkış 3/3
Paralel yapılandırma  4 MW'a kadar

GİRİŞ
Nominal gerilim 400 V 3 faz
Gerilim toleransı 200 V ile 480 V (1)

Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± 10 Hz
Güç faktörü / THDI > 0,99 / < %2,5 (3)

ÇIKIŞ
Güç faktörü 1 (IEC/EN 62040-3 ' e göre)
Nominal gerilim 3 faz + N 400 V
Gerilim toleransı - statik yük  VFI-SS-111'e uygun ±%1 dinamik yük
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)
Toplam çıkış gerilim bozulması
doğrusal yük ThdU < %1,5

Toplam çıkış gerilim bozulması
doğrusal olmayan yük (lEC 62043-3) ThdU < %3

Kısa devre akımı (2) 3,4 x Girişe kadar
BYPASS
Nominal gerilim nominal çıkış gerilimi
Gerilim toleransı ± %15 (%10'dan %20'ye kadar ayarlanabilir)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)

VERİM
%40 yükte On Line modu %96'e kadar
%75 yükte On Line modu %96'e kadar
%100 yükte On Line modu %96'e kadar
Hızlı EcoMode %99'e kadar

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 10 °C ile +40(1) °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 65 dBA < 67 dBA < 70 dBA < 68 dBA < 70 dBA < 72 dBA < 74 dBA

UPS KABİNİ

Boyutlar
W 700 mm 1000 mm 1400 mm 1600 mm 2800 mm 3700 mm
D 800 mm 950 mm 800 mm 950 mm 950 mm
H 1930 mm 2060 mm

Ağırlık 470 kg 490 kg 850 kg 980 kg 1000 kg 1500 kg 2300 kg 3400 kg
Koruma derecesi IP20 (diğer IP değerleri opsiyoneldir)
Renkler kabin: RAL 7012, kapı: gümüş grisi

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Koşullara bağlıdır. (2) En kötü koşul (Yardımcı Şebeke mevcut değil). (3) THDV < %1 girişi ile.

Elektrik seçenekleri

 • Ayrık veya ortak girişli şebeke.
 • Harici bakım bypass'ı.
 • Artırılmış akü şarj cihazı kapasitesi.
 • Paylaşımlı akü.
 • Volan uyumlu.
 • Galvanik izolasyon trafosu.
 • Geri besleme yalıtım cihazı.
 • ACS senkronizasyon sistemi.
 • BCR (Akü Kapasitesi Yeniden Enjeksiyonu).
 • Hızlı ECoMoDE.

Standart haberleşme özellikleri

 • Grafik ekranlı kullanımı kolay çok dilli arayüz.
 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.
 • Ethernet bağlantısı (WEB/SNMP/eposta).
 • olay günlüğüne erişim için USB portu.

Haberleşme seçenekleri

 • Bağımsız ve sanal sunucular için gelişmiş 
sunucu kapatma seçenekleri.

 • Haberleşme seçenekleri için 4 ek yuva.
 • ADC arayüzü (yapılandırılabilir gerilimsiz 
kontaklar).

 • MoDBUS TCP. 
 • MoDBUS RTU.
 • BACnet/ıP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan lıNK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.
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DELPHYS Xtend GP
Gerçek çalışma anında ölçeklenebilir UPS sistemi
Green Power 2.0 1.2 MVA/MW’ye kadar

Uygulama alanları 

> Büyük veri merkezleri
> Telekomünikasyon
> Sağlık hizmetleri sektörü
> Hizmet sektörü
> Altyapı
> İşlemler
> Endüstriyel uygulamalar
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Gerçek çalışma anında 
ölçeklenebilir çözüm
 • İhtiyaç duyulduğunda artırılabilir güvenilir güç.
 • Sistem genişletmeleri ve bakım işlemleri 
esnasında, yük, VFI modunda tam 
korumalıdır.

 • Hızlı ve güvenli güç ölçeklenebilirliği sağlayan 
kablo tesisatı hazır sistem.

Toplam sistem uyarlanabilirliği
 • Çok sayıda konumlandırma olanağı.
 • Dağılımlı veya merkezi statik bypass.
 • Paylaşımlı veya dağıtımlı aküler.
 • AC ve DC güç bağlantıları esnekliği.

Optimize edilmiş işletme 
sermayesi
 • Düşük başlangıç ve işletim maliyetleri.
 • Güç yükseltmesi esnasında çalışma 
sahasının elektrik altyapısında değişiklik 
gerekmez.

 • Optimize edilmiş bakım maliyeti.
 • BCR (Akü Kapasitesi Yeniden-Enjeksiyonu), 
yenilikçi akü boşalma testi.

Eksiksiz hizmetler paketi
 • Koruyucu bakım.
 • 24 / 7 Yardım hattı ve uzaktan izleme.
 • İş yerine hızlı yanıt süresi ve yeni modüllerin 
mevcudiyeti.

 • Kablaj & yerleştirme.
 • OPEX-tabanlı maliyetlendirme modelleri.

DELPHYS XTEND GP, Green Power 2.0 
teknolojisinin tüm faydalarını ve bir modüler 
sistemin esnekliğini bir araya getirerek, mevcut 
elektrik altyapısını etkilemeden sonradan 
ortaya için gereksinimlere kolay adaptasyon 
sağlar.
DELPHYS XTEND GP, sistemi maksimum 
güç gereksinimi doğrultusunda genişletmek 
amacıyla güç bloklarıyla oluşturulabilen güç 
ölçeklenebilirliği sağlamak için tasarlanmış 
gerçek bir ölçeklenebilir UPS sistemidir.
DELPHYS XTEND GP güç ölçeklenebilirliği, 
kablo tesisatı önceden çekilmiş Xbay 

yerleştirme konumlarına yerleştirilmiş 
Xmodule güç bloklarıyla sağlanır. Montaj 
ve konumlandırma, hem operatörler hem 
de uygulama için güvenli işletim sayesinde 
kolaydır. Sistem genişletme veya bakım 
çalışmaları esnasında, yük, online çift çevrim 
modunda tam korumalıdır.

Onaylar ve sertifikalar

B U R E A U
V E R I T A S

DELPHYS Xtend GP 
Xmodule güç blokları Bureau 

Veritas tarafından onaylanmıştır

Avantajlar

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

1200 kW’ye kadar enerji verimi
DELPHYS GP 200 kW’yi esas 
alan sistem, Green Power 2.0’ın 
sunduğu tüm avantajlara sahiptir:
>  VFI modunda minimize 

edilmiş enerji tüketimi ve 
soğutma maliyetleri,

>  Birim güç faktörü en iyi €/kW 
oranını sağlar,

>  Bureau Veritas tarafından 
onaylanmış performans.

Xmodule - maliyet tasarrufu 
için tasarlandı

Akü Kapasitesi
Yeniden Enjeksiyonu

DELPHYS Xtend GP
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0 1.2 MVA/MW’ye kadar

DELPHYS Xtend GP
Gerçek çalışma anında ölçeklenebilir UPS sistemi
Green Power 2.0 1.2 MVA/MW’ye kadar

Esnek UPS mimarisi

 • Ölçeklenebilir güç ve enerji depolama 
kabiliyeti.

 • Dağılımlı veya merkezi statik bypass.
 • Ortak veya bağımsız doğrultucu ve bypass 
şebekesi.

 • Enerji depolama optimizasyonu için 
paylaşımlı veya dağılımlı akülere bağlanabilir.

 • Farklı enerji depolama teknolojileri ile 
uyumludur.

Standart elektriksel özellikler

 • Entegre bakım bypass'ı 
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).
 • Akü sıcaklık sensörü.

Elektrik seçenekleri

 • Artırılmış akü şarj cihazı kapasitesi.
 • Volan uyumlu.
 • ACS senkronizasyon sistemi.
 • BCR (Akü Kapasitesi Yeniden Enjeksiyonu).
 • HIZLI ECOMODE.

Standart haberleşme özellikleri

 • Grafik ekranlı, kullanıcıyla dost çok dilli 
arayüz.

 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.
 • Ethernet bağlantısı (WeB/SNmP/eposta).
 • Olay günlüğüne erişim için USB portu.

Haberleşme seçenekleri

 • Bağımsız ve sanal sunucular için gelişmiş 
sunucu kapatma seçenekleri.

 • ADC arayüzü (yapılandırılabilir gerilimsiz 
kontaklar).

 • MODBUS TCP.
 • MODBUS RTU.
 • BACnet/IP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 •  UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LINK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.

Teknik bilgiler

DELPHYS Xtend GP

SİSTEM KONFİGÜRASYONU

Xmodule nominal gücü 200 kVA/kW

Xbay yerleştirme konumlarının sayısı 4 5 6

Xmodule güç bloklarının  
(200 kVA/kW) sayısı 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6

Güç (kVA/kW)
N konfigürasyonu 400 600 800 400 600 800 1,000 400 600 800 1,000 1,200

N+1 yedekli 
konfigürasyon 200 400 600 200 400 600 800 200 400 600 800 1,000

DOĞRULTUCU GİRİŞİ(1)

Gerilim 400 V 3 faz (200 ile 480 V(2))

Frekans 50/60 Hz

Güç faktörü > 0.99

Tam yükte ve nominal gerilimde 
toplam harmonik bozulma (THDI) %2.5(3)

INVERTER

Güç faktörü 1 (IEC/EN 62040-3’e göre)

Nominal çıkış gerilimi 400 V 3 faz + N (380 / 415 V yapılandırılabilir)

Nominal çıkış frekansı 50/60 Hz (seçilebilir)

Harmonik gerilim bozulması ThdU ≤ %1.5, nominal lineer yükte

BYPASS

Nominal gerilim nominal çıkış gerilimi ±%15 (ayarlanabilir)

Nominal frekans 50/60 Hz (seçilebilir)

XMODULE VERİMİ

Online çift çevrim teknolojisi %96'ya kadar

Hızlı EcoMode %99'ya kadar

ÇEVRE

Çalışma ortamı sıcaklığı 10 °C ile +40(2) °C arası (maksimum akü ömrü için 15°C ile 25°C arası)

Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız

Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)

STANDARTLAR

Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)
(1) IGBT doğrultucu. (2) Koşullara bağlıdır. (3) THDV < %1 girişi ile.

Entegrasyon(1) Xbay yerleştirme 
konumlarının sayısı G (mm)

Dağılımlı bypass
(ortak veya ayrı giriş)

4 4,340

5 5,050

6 5,760
(1) Herhangi başka bir konfigürasyon için (merkezi bypass, 
“U” şekilli, “L” şekilli, vs.), lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Boyutlar
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DELPHYS Xtend GP
Gerçek çalışma anında ölçeklenebilir UPS sistemi
Green Power 2.0 1.2 MVA/MW’ye kadar

Uygulama alanları 

> Büyük veri merkezleri
> Telekomünikasyon
> Sağlık hizmetleri sektörü
> Hizmet sektörü
> Altyapı
> İşlemler
> Endüstriyel uygulamalar
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Gerçek çalışma anında 
ölçeklenebilir çözüm
 • İhtiyaç duyulduğunda artırılabilir güvenilir güç.
 • Sistem genişletmeleri ve bakım işlemleri 
esnasında, yük, VFI modunda tam 
korumalıdır.

 • Hızlı ve güvenli güç ölçeklenebilirliği sağlayan 
kablo tesisatı hazır sistem.

Toplam sistem uyarlanabilirliği
 • Çok sayıda konumlandırma olanağı.
 • Dağılımlı veya merkezi statik bypass.
 • Paylaşımlı veya dağıtımlı aküler.
 • AC ve DC güç bağlantıları esnekliği.

Optimize edilmiş işletme 
sermayesi
 • Düşük başlangıç ve işletim maliyetleri.
 • Güç yükseltmesi esnasında çalışma 
sahasının elektrik altyapısında değişiklik 
gerekmez.

 • Optimize edilmiş bakım maliyeti.
 • BCR (Akü Kapasitesi Yeniden-Enjeksiyonu), 
yenilikçi akü boşalma testi.

Eksiksiz hizmetler paketi
 • Koruyucu bakım.
 • 24 / 7 Yardım hattı ve uzaktan izleme.
 • İş yerine hızlı yanıt süresi ve yeni modüllerin 
mevcudiyeti.

 • Kablaj & yerleştirme.
 • OPEX-tabanlı maliyetlendirme modelleri.

DELPHYS XTEND GP, Green Power 2.0 
teknolojisinin tüm faydalarını ve bir modüler 
sistemin esnekliğini bir araya getirerek, mevcut 
elektrik altyapısını etkilemeden sonradan 
ortaya için gereksinimlere kolay adaptasyon 
sağlar.
DELPHYS XTEND GP, sistemi maksimum 
güç gereksinimi doğrultusunda genişletmek 
amacıyla güç bloklarıyla oluşturulabilen güç 
ölçeklenebilirliği sağlamak için tasarlanmış 
gerçek bir ölçeklenebilir UPS sistemidir.
DELPHYS XTEND GP güç ölçeklenebilirliği, 
kablo tesisatı önceden çekilmiş Xbay 

yerleştirme konumlarına yerleştirilmiş 
Xmodule güç bloklarıyla sağlanır. Montaj 
ve konumlandırma, hem operatörler hem 
de uygulama için güvenli işletim sayesinde 
kolaydır. Sistem genişletme veya bakım 
çalışmaları esnasında, yük, online çift çevrim 
modunda tam korumalıdır.

Onaylar ve sertifikalar

B U R E A U
V E R I T A S

DELPHYS Xtend GP 
Xmodule güç blokları Bureau 

Veritas tarafından onaylanmıştır

Avantajlar

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

1200 kW’ye kadar enerji verimi
DELPHYS GP 200 kW’yi esas 
alan sistem, Green Power 2.0’ın 
sunduğu tüm avantajlara sahiptir:
>  VFI modunda minimize 

edilmiş enerji tüketimi ve 
soğutma maliyetleri,

>  Birim güç faktörü en iyi €/kW 
oranını sağlar,

>  Bureau Veritas tarafından 
onaylanmış performans.

Xmodule - maliyet tasarrufu 
için tasarlandı

Akü Kapasitesi
Yeniden Enjeksiyonu

DELPHYS Xtend GP
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0 1.2 MVA/MW’ye kadar

DELPHYS Xtend GP
Gerçek çalışma anında ölçeklenebilir UPS sistemi
Green Power 2.0 1.2 MVA/MW’ye kadar

Esnek UPS mimarisi

 • Ölçeklenebilir güç ve enerji depolama 
kabiliyeti.

 • Dağılımlı veya merkezi statik bypass.
 • Ortak veya bağımsız doğrultucu ve bypass 
şebekesi.

 • Enerji depolama optimizasyonu için 
paylaşımlı veya dağılımlı akülere bağlanabilir.

 • Farklı enerji depolama teknolojileri ile 
uyumludur.

Standart elektriksel özellikler

 • Entegre bakım bypass'ı 
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).
 • Akü sıcaklık sensörü.

Elektrik seçenekleri

 • Artırılmış akü şarj cihazı kapasitesi.
 • Volan uyumlu.
 • ACS senkronizasyon sistemi.
 • BCR (Akü Kapasitesi Yeniden Enjeksiyonu).
 • HIZLI ECOMODE.

Standart haberleşme özellikleri

 • Grafik ekranlı, kullanıcıyla dost çok dilli 
arayüz.

 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.
 • Ethernet bağlantısı (WeB/SNmP/eposta).
 • Olay günlüğüne erişim için USB portu.

Haberleşme seçenekleri

 • Bağımsız ve sanal sunucular için gelişmiş 
sunucu kapatma seçenekleri.

 • ADC arayüzü (yapılandırılabilir gerilimsiz 
kontaklar).

 • MODBUS TCP.
 • MODBUS RTU.
 • BACnet/IP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 •  UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LINK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.

Teknik bilgiler

DELPHYS Xtend GP

SİSTEM KONFİGÜRASYONU

Xmodule nominal gücü 200 kVA/kW

Xbay yerleştirme konumlarının sayısı 4 5 6

Xmodule güç bloklarının  
(200 kVA/kW) sayısı 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6

Güç (kVA/kW)
N konfigürasyonu 400 600 800 400 600 800 1,000 400 600 800 1,000 1,200

N+1 yedekli 
konfigürasyon 200 400 600 200 400 600 800 200 400 600 800 1,000

DOĞRULTUCU GİRİŞİ(1)

Gerilim 400 V 3 faz (200 ile 480 V(2))

Frekans 50/60 Hz

Güç faktörü > 0.99

Tam yükte ve nominal gerilimde 
toplam harmonik bozulma (THDI) %2.5(3)

INVERTER

Güç faktörü 1 (IEC/EN 62040-3’e göre)

Nominal çıkış gerilimi 400 V 3 faz + N (380 / 415 V yapılandırılabilir)

Nominal çıkış frekansı 50/60 Hz (seçilebilir)

Harmonik gerilim bozulması ThdU ≤ %1.5, nominal lineer yükte

BYPASS

Nominal gerilim nominal çıkış gerilimi ±%15 (ayarlanabilir)

Nominal frekans 50/60 Hz (seçilebilir)

XMODULE VERİMİ

Online çift çevrim teknolojisi %96'ya kadar

Hızlı EcoMode %99'ya kadar

ÇEVRE

Çalışma ortamı sıcaklığı 10 °C ile +40(2) °C arası (maksimum akü ömrü için 15°C ile 25°C arası)

Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız

Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)

STANDARTLAR

Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)
(1) IGBT doğrultucu. (2) Koşullara bağlıdır. (3) THDV < %1 girişi ile.

Entegrasyon(1) Xbay yerleştirme 
konumlarının sayısı G (mm)

Dağılımlı bypass
(ortak veya ayrı giriş)

4 4,340

5 5,050

6 5,760
(1) Herhangi başka bir konfigürasyon için (merkezi bypass, 
“U” şekilli, “L” şekilli, vs.), lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Boyutlar
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DELPHYS Xtend GP
Üç fazlı UPS
Green Power 2.0 1.2 MVA/MW’ye kadar

DC kabini AC kabini Xmodule
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Ölçeklenebilirlik sağlamada yenilikçi bir yöntem

Xmodule

Çalışma anında ölçeklenebilir  
200 kVA/kW güç bloğu.

 •  Yük koruması ve akü yönetimi sağlayan  
güç bloğu.

 •  Her sistem için 6 adede kadar Xmodule  
güç blokları.

 • Kolay konumlandırma.
 •  Güç bloğunun bakımının kolayca 
yapılabilmesi için özel anahtarlar.

 •  Hem operatörler hem de uygulama 
açısından güvenli kurulum.

Xbay

Kolay güç bloğu yerleştirme.
 •  Her bir Xbay yerleştirme konumu, AC ve DC 
kabinlerine kablo bağlantısı hazır haldedir.

 •  Xmodule güç ve kontrol kabloları bağlantısı 
için hazırdır.

 •  Xmodule AC kaplini/bağlantısı için bağımsız 
anahtarları içerir.

 •  Çalışma anında takılabilir paralel bus 
bağlantısı.

 •  Xbay yerleştirme konumlarının sayısı, gerekli 
nihai güce bağlıdır (en fazla 6).

Gerçek çalışma anında ölçeklenebilir çözüm

AC KABİNİ

Sistem girişi ve çıkışı.
 • Sistem giriş ve çıkış gücü kumanda eder.
 •  Güç ve kontrol kabloları bağlantıları.
 •  Bakım manuel bypass anahtarı.
 •  Merkezi statik bypass, gerekirse.

DC KABİNİ

Enerji depolama için hazır kablo tesisatlı.
 •  Enerji depolama gücü ve kontrol kablosu 
bağlantıları.

 •  Özel kaplin anahtarları ile 6 aküye kadar 
bağlayabilme.

 • Enerji performansı için artan talebi 
karşılamaya yönelik hızlı ve güvenli 
ölçeklenebilirlik.

 •  Değişen kapasite taleplerini hızlı bir şekilde 
karşılamak için gerektiğinde artırılabilir, 
güvenilir güç.

 •  Yer değiştirilebilir bloklar sayesinde, saha 
gelişimleri ve kısıtlamalarına kolayca adapte 
olabilme.

 •  Ek Xmodule bağlantısı ve sistem dahilinde 
bağlantı için kablo tesisatı hazır sistem.

 •  Güç bloklarını yerleştirmek ve bağlamak için 
standart araçlar yeterlidir.

 •  Sistem genişletme ve bakım çalışmaları 
esnasında yük koruması için online çift 
çevrim modu.

600 kW, online çift çevrim modu 600 kW, online çift çevrim modu 30 dakika sonra: 800 kW, 
online çift çevrim modu
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Xbay

DELPHYS Xtend GP
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0 1.2 MVA/MW’ye kadar

Komple bir çözüm

Uyarlanabilir konumlandırma

Yenilikçi akü boşalma testi

IN

OUT

 •  Giriş/Çıkış dağıtım panosunu basitleştirir. Sistem, lokalize kaplin 
kabiliyetini bünyesinde barındırır.

 •  Panelin girişine veya çıkışına herhangi bir Xmodule güç 
bloğunun bağlanması gerekmediğinden, hızlı ve maliyet-etkin 
ölçeklendirilebilirlik.

 •  Güç artırımı esnasında, online çift çevrim modunda kritik 
uygulamaları korur.

Sistem konumlandırma ve fiziksel bağlantı, tesisinize kolayca 
uyarlanır:
 •  Birçok konumlandırma olanağı (Lineer, “U” şekilli, “L-şekilli”).
 •  Xbay yerleştirme konumlarının sayısı, altyapının sağladığı nominal 
güce bağlı olarak 6 veya daha az olabilir.

 •  Üstten ve alttan giriş imkanına sahip genel giriş/çıkış AC 
bağlantıları.

 •  Üstten ve alttan giriş imkanına sahip yedek depolama DC 
bağlantısı. G
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Konfigürasyon örneği (soldan sağa): 6 Xmodule güç bloğu ile lineer, 4 Xmodule güç bloğu ile lineer, 
6 Xmodule güç bloğu ile “U-şekilli”.

DELPHYS Xtend GP, destekleme süresi veya kullanılabilirlik 
kontrolü için bir dirençli yük kullanmadan periyodik komple ve 
güvenli akü boşalma testi yapmayı sağlar.
Akü Kapasitesi Yeniden-Enjeksiyonu, önemli maliyet tasarrufları 
sağlar ve TCO’yu azaltır:
 • Yük bankları kiralamaya veya satın almaya gerek kalmaz.
 •  Herhangi özel bir test barası olmadığından, basitleştirilmiş 
altyapı.

 •  Diğer UPS veya uygulamaları beslemek için kullanıldığından, 
enerji zayi olmaz.

 •  Programlaması kolay olduğundan testi gerçekleştirmek için 
daha az süre yeterlidir.

Test, sabit bir güç seviyesinde gerçekleştirilir (tam güç veya kısmi 
yük). Her bir Xmodule güç bloğu, ayrı olarak test edilir ve aküde 
depolanan enerjiyi geri besler.
Doğrultucu üzerinden geri besleme girişi yapılacak enerji, 
boşalmış güç ile yük tüketimi arasındaki farka karşılık gelecektir.

Bir akü boşalma testi örneği. 
Test, 4.  Xmodule güç bloğu üzerinde 200 kW sabit güçte gerçekleştirilir.
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600 kW

IN OUT

Reinjected energy

150 kW

150 kW

150 kW

150 kW

200 kW

50 kW
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DELPHYS Xtend GP
Üç fazlı UPS
Green Power 2.0 1.2 MVA/MW’ye kadar

DC kabini AC kabini Xmodule
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Ölçeklenebilirlik sağlamada yenilikçi bir yöntem

Xmodule

Çalışma anında ölçeklenebilir  
200 kVA/kW güç bloğu.

 •  Yük koruması ve akü yönetimi sağlayan  
güç bloğu.

 •  Her sistem için 6 adede kadar Xmodule  
güç blokları.

 • Kolay konumlandırma.
 •  Güç bloğunun bakımının kolayca 
yapılabilmesi için özel anahtarlar.

 •  Hem operatörler hem de uygulama 
açısından güvenli kurulum.

Xbay

Kolay güç bloğu yerleştirme.
 •  Her bir Xbay yerleştirme konumu, AC ve DC 
kabinlerine kablo bağlantısı hazır haldedir.

 •  Xmodule güç ve kontrol kabloları bağlantısı 
için hazırdır.

 •  Xmodule AC kaplini/bağlantısı için bağımsız 
anahtarları içerir.

 •  Çalışma anında takılabilir paralel bus 
bağlantısı.

 •  Xbay yerleştirme konumlarının sayısı, gerekli 
nihai güce bağlıdır (en fazla 6).

Gerçek çalışma anında ölçeklenebilir çözüm

AC KABİNİ

Sistem girişi ve çıkışı.
 • Sistem giriş ve çıkış gücü kumanda eder.
 •  Güç ve kontrol kabloları bağlantıları.
 •  Bakım manuel bypass anahtarı.
 •  Merkezi statik bypass, gerekirse.

DC KABİNİ

Enerji depolama için hazır kablo tesisatlı.
 •  Enerji depolama gücü ve kontrol kablosu 
bağlantıları.

 •  Özel kaplin anahtarları ile 6 aküye kadar 
bağlayabilme.

 • Enerji performansı için artan talebi 
karşılamaya yönelik hızlı ve güvenli 
ölçeklenebilirlik.

 •  Değişen kapasite taleplerini hızlı bir şekilde 
karşılamak için gerektiğinde artırılabilir, 
güvenilir güç.

 •  Yer değiştirilebilir bloklar sayesinde, saha 
gelişimleri ve kısıtlamalarına kolayca adapte 
olabilme.

 •  Ek Xmodule bağlantısı ve sistem dahilinde 
bağlantı için kablo tesisatı hazır sistem.

 •  Güç bloklarını yerleştirmek ve bağlamak için 
standart araçlar yeterlidir.

 •  Sistem genişletme ve bakım çalışmaları 
esnasında yük koruması için online çift 
çevrim modu.

600 kW, online çift çevrim modu 600 kW, online çift çevrim modu 30 dakika sonra: 800 kW, 
online çift çevrim modu
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Xbay

DELPHYS Xtend GP
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0 1.2 MVA/MW’ye kadar

Komple bir çözüm

Uyarlanabilir konumlandırma

Yenilikçi akü boşalma testi

IN

OUT

 •  Giriş/Çıkış dağıtım panosunu basitleştirir. Sistem, lokalize kaplin 
kabiliyetini bünyesinde barındırır.

 •  Panelin girişine veya çıkışına herhangi bir Xmodule güç 
bloğunun bağlanması gerekmediğinden, hızlı ve maliyet-etkin 
ölçeklendirilebilirlik.

 •  Güç artırımı esnasında, online çift çevrim modunda kritik 
uygulamaları korur.

Sistem konumlandırma ve fiziksel bağlantı, tesisinize kolayca 
uyarlanır:
 •  Birçok konumlandırma olanağı (Lineer, “U” şekilli, “L-şekilli”).
 •  Xbay yerleştirme konumlarının sayısı, altyapının sağladığı nominal 
güce bağlı olarak 6 veya daha az olabilir.

 •  Üstten ve alttan giriş imkanına sahip genel giriş/çıkış AC 
bağlantıları.

 •  Üstten ve alttan giriş imkanına sahip yedek depolama DC 
bağlantısı. G
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Konfigürasyon örneği (soldan sağa): 6 Xmodule güç bloğu ile lineer, 4 Xmodule güç bloğu ile lineer, 
6 Xmodule güç bloğu ile “U-şekilli”.

DELPHYS Xtend GP, destekleme süresi veya kullanılabilirlik 
kontrolü için bir dirençli yük kullanmadan periyodik komple ve 
güvenli akü boşalma testi yapmayı sağlar.
Akü Kapasitesi Yeniden-Enjeksiyonu, önemli maliyet tasarrufları 
sağlar ve TCO’yu azaltır:
 • Yük bankları kiralamaya veya satın almaya gerek kalmaz.
 •  Herhangi özel bir test barası olmadığından, basitleştirilmiş 
altyapı.

 •  Diğer UPS veya uygulamaları beslemek için kullanıldığından, 
enerji zayi olmaz.

 •  Programlaması kolay olduğundan testi gerçekleştirmek için 
daha az süre yeterlidir.

Test, sabit bir güç seviyesinde gerçekleştirilir (tam güç veya kısmi 
yük). Her bir Xmodule güç bloğu, ayrı olarak test edilir ve aküde 
depolanan enerjiyi geri besler.
Doğrultucu üzerinden geri besleme girişi yapılacak enerji, 
boşalmış güç ile yük tüketimi arasındaki farka karşılık gelecektir.

Bir akü boşalma testi örneği. 
Test, 4.  Xmodule güç bloğu üzerinde 200 kW sabit güçte gerçekleştirilir.
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600 kW

IN OUT

Reinjected energy

150 kW

150 kW

150 kW

150 kW

200 kW
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Tamamen modüler sistem

 • Tak-kullan güç modülü.
 • Tak-kullan akü modülü.
 • Tak-kullan bypass modülü.
 • Üst veya alttan bağlantı.
 • Üst-hava çıkışı modülü.

'Sonsuza Dek Genç' konsepti

 • İstisnai kullanım ömrü artırma programı.
 • Kullanım ömrü sonu kritikliğini ortadan 
kaldırır.

 • Elektronik bileşen içermeyen kabin + 
takılabilir parçalardan oluşan bir sete 
dayalıdır.

 • Modül uyumluluğu için 20+ yıl garanti.
 • Geleceğin modül teknolojisini uygulama 
imkanı.

Tamamen yedekli tasarım

 • N+1, N+x yedeklilik seviyesi.
 • Tek hata noktası olmayacak şekilde 
tasarlanmış.

 • Merkezi olmayan paralel kontrol.
 • Tamamen bağımsız güç modülleri.
 • Yedekli paralel bus bağlantısı
(ring yapılandırması).

Geliştirilmiş hizmet verilebilirlik 
performansı

 • Çalışma anında değiştirilebilir parçalar (güç 
modülleri, bypass, elektronik kartı) sayesinde 
hızlı ve güvenli bakım.

 • Akü, bağlı ekipmanı kapatmaya gerek 
duymadan, çalışma anında değiştirilebilir.

 • Eş zamanlı bakım için hazır. 

Ek içermeyen ve 600 kW’ye kadar risksiz güç ölçeklenebilirliği sağlayan esnek modülerliği ile 
MODULYS GP ürün gamı, plansız saha yükseltmeleri veya artış amaçlı güç değişiklikleri için ideal 
bir çözümdür. Kurulu güç, 25 kW'lık artan kademelerle çalışma anında takılabilir güç modülleri 
eklemek suretiyle 600 kW'a kadar yükseltilebilir.
Tek bir arıza noktası olmadan tasarlanmış MODULYS GP, Green Power 2.0 teknolojisinin tüm 
avantajlarını sunar.

MODULYS GP
Özgün, tam modüler ve yedekli çözüm
Green Power 2.0, 25 ile 600 kVA/kW arası

Uygulama alanları

> Bilgisayar odaları
> Veri merkezleri
> Bankalar
> Sağlık kuruluşları
> Sigortacılık
> Telekom

Avantajlar

>  Mutlak iş sürekliliği
garantisi

>  İş taleplerine göre kapasite
ayarlaması

>  Tam ömür döngüsü boyunca
maliyet optimizasyonu
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Avantajlar

Li-İyon akü için hazır

Green Power 2.0 MODULYS GP, ürün güvenliği açısından 
TÜV SÜD onaylıdır (EN62040-1)

Green Power 2.0 MODULYS GP, verimlilik ve performans 
açısından TÜV SÜD tarafından test edilip onaylanmıştır

Green Power 2.0 MODULYS GP
güç modülü MTBF, SERMA 

TECHNOLOGIES (IEC 62380)

tarafından 1,000,000 saat 
üzerinde hesaplanarak doğrulanmıştır

RoHS
COMPLIANT

MADE IN

EUROPE

Sertifikasyonlar ve onaylar

MODULYS GP
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0, 25 ile 600 kVA/kW arası 

MODULYS GP
UPS SİSTEMİ

Güç (Sn) 25 ile 200 kVA arası 25 ile 400 kVA arası 25 ile 600 kVA arası
Güç (Pn) 25 - 200 kW 25 - 400 kW 25 - 600 kW
Güç modüllerinin sayısı 1 ile 8 arası 1 ile 16 arası 1 ile 24 arası
Giriş / çıkış 3/3
Yedeklilik yapılandırması N+x

GİRİŞ
Gerilim 400 V 3 faz+N (340 V ile 480 V arası)
Frekans 50/60 Hz ±%10
Güç faktörü / THDI > 0.99 / < %3

ÇIKIŞ
Güç faktörü 1 (IEC/EN 62040-3’e göre)
Gerilim 380/400/415 V ±%1 3ph+N
Frekans 50/60 Hz ±%0,1
Voltaj distorsiyonu < %1 (lineer yük), < %4 (lEC 62040-3 uyarınca lineer olmayan yük)
Kısa devre akımı 3 Girişe kadar
Aşırı yük 10 dakika boyunca %125, 1 dakika boyunca %150
Crest faktörü 3:1

BYPASS
Gerilim Nominal çıkış gerilimi ±%15 (%10 ile %20 arasında yapılandırılabilir)
Frekans 50/60 Hz ± %2 (Jeneratör seti uyumluluğu için yapılandırılabilir)

VERİMLİLİK (TÜV SÜD ONAYLI)
Online çift çevrim teknolojisi %96,5'ya kadar

ÇEVRE
Ortam sıcaklığı 0 °C ile 40 °C (maksimum akü ömrü için 15 ile 25 °C)
Bağıl nem %0 - 95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik İndirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de akustik seviye < 55 dBA

SISTEM KABİNİ

Genişlik 600 mm 2 x 600 mm (kombine edilebilir sistem) 
2010 mm (tam entegre çözüm)

3 x 600 mm (kombine edilebilir sistem)
2610 mm (tam entegre çözüm)

Derinlik 890 mm
Yükseklik 1975 mm

Ağırlık (boş kabin) 210 kg 2 x 210 kg (kombine edilebilir sistem) 
780 kg (tam entegre çözüm)

3 x 210 kg (kombine edilebilir sistem) 
1010 kg (tam entegre çözüm)

Koruma derecesi IP20
STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2 Klas C2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Sismik uyumluluk Talep üzerine, Üniform Üretim Kanunu UBC-1997 Bölge 4 uyarınca
Çevresel IEC/EN 62040-4
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

GUC MODULU
Yükseklik 3U
Ağırlık 34 kg
Tip Çalışma anında takma / Çalışma anında değiştirme
MTBF > 1 000 000 saat (hesaplanmış ve onaylanmış)

Teknik bilgiler

Standart elektriksel özellikler
 • Çift şebeke girişi.
 • Dahili bakım bypass.
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).
 • Akü sıcaklık sensörü. 

Elektrik seçenekleri
 • Harici akü kabini.
 • Yüksek kapasiteli akü şarj cihazı.
 • ACS senkronizasyon sistemi.
 • Dahili geri besleme yalıtım cihazı.

Standart haberleşme özellikleri
 • Renkli grafik ekranlı, kullanıcıyla-dost çok 
dilli arayüz.

 • Hizmete sokma sihirbazı.
 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.

Haberleşme seçenekleri
 • Kuru-kontaklı, RS232/485 arayüzleri.
 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • BACnet/IP arayüzü.
 • NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti
 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LINK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.

En iyi uygulama ödülü

Frost & Sullivan, 
SOCOMEC’i Ölçeklenebilir, 
Sınıfının En İyisi Ürünler ve 
Çözümler Geliştirme dalında
Yenilik & Mükemmellik ödülü 
ile ödüllendirmiştir.

SOCOMEC’in modüler UPS çözümleri 
konusundaki geniş deneyimi ve teknolojik 
bilgisi, eşsiz bir tasarım ve mimariyle 
kombine halde en modern teknolojiyi 
kullanan yeni bir modüler, üç-fazlı UPS 
geliştirmesini sağlamıştır.
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Tamamen modüler sistem

 • Tak-kullan güç modülü.
 • Tak-kullan akü modülü.
 • Tak-kullan bypass modülü.
 • Üst veya alttan bağlantı.
 • Üst-hava çıkışı modülü.

'Sonsuza Dek Genç' konsepti

 • İstisnai kullanım ömrü artırma programı.
 • Kullanım ömrü sonu kritikliğini ortadan 
kaldırır.

 • Elektronik bileşen içermeyen kabin + 
takılabilir parçalardan oluşan bir sete 
dayalıdır.

 • Modül uyumluluğu için 20+ yıl garanti.
 • Geleceğin modül teknolojisini uygulama 
imkanı.

Tamamen yedekli tasarım

 • N+1, N+x yedeklilik seviyesi.
 • Tek hata noktası olmayacak şekilde 
tasarlanmış.

 • Merkezi olmayan paralel kontrol.
 • Tamamen bağımsız güç modülleri.
 • Yedekli paralel bus bağlantısı
(ring yapılandırması).

Geliştirilmiş hizmet verilebilirlik 
performansı

 • Çalışma anında değiştirilebilir parçalar (güç 
modülleri, bypass, elektronik kartı) sayesinde 
hızlı ve güvenli bakım.

 • Akü, bağlı ekipmanı kapatmaya gerek 
duymadan, çalışma anında değiştirilebilir.

 • Eş zamanlı bakım için hazır. 

Ek içermeyen ve 600 kW’ye kadar risksiz güç ölçeklenebilirliği sağlayan esnek modülerliği ile 
MODULYS GP ürün gamı, plansız saha yükseltmeleri veya artış amaçlı güç değişiklikleri için ideal 
bir çözümdür. Kurulu güç, 25 kW'lık artan kademelerle çalışma anında takılabilir güç modülleri 
eklemek suretiyle 600 kW'a kadar yükseltilebilir.
Tek bir arıza noktası olmadan tasarlanmış MODULYS GP, Green Power 2.0 teknolojisinin tüm 
avantajlarını sunar.

MODULYS GP
Özgün, tam modüler ve yedekli çözüm
Green Power 2.0, 25 ile 600 kVA/kW arası

Uygulama alanları

> Bilgisayar odaları
> Veri merkezleri
> Bankalar
> Sağlık kuruluşları
> Sigortacılık
> Telekom

Avantajlar

>  Mutlak iş sürekliliği
garantisi

>  İş taleplerine göre kapasite
ayarlaması

>  Tam ömür döngüsü boyunca
maliyet optimizasyonu
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Avantajlar

Li-İyon akü için hazır

Green Power 2.0 MODULYS GP, ürün güvenliği açısından 
TÜV SÜD onaylıdır (EN62040-1)

Green Power 2.0 MODULYS GP, verimlilik ve performans 
açısından TÜV SÜD tarafından test edilip onaylanmıştır

Green Power 2.0 MODULYS GP
güç modülü MTBF, SERMA 

TECHNOLOGIES (IEC 62380)

tarafından 1,000,000 saat 
üzerinde hesaplanarak doğrulanmıştır

RoHS
COMPLIANT

MADE IN

EUROPE

Sertifikasyonlar ve onaylar

MODULYS GP
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0, 25 ile 600 kVA/kW arası 

MODULYS GP
UPS SİSTEMİ

Güç (Sn) 25 ile 200 kVA arası 25 ile 400 kVA arası 25 ile 600 kVA arası
Güç (Pn) 25 - 200 kW 25 - 400 kW 25 - 600 kW
Güç modüllerinin sayısı 1 ile 8 arası 1 ile 16 arası 1 ile 24 arası
Giriş / çıkış 3/3
Yedeklilik yapılandırması N+x

GİRİŞ
Gerilim 400 V 3 faz+N (340 V ile 480 V arası)
Frekans 50/60 Hz ±%10
Güç faktörü / THDI > 0.99 / < %3

ÇIKIŞ
Güç faktörü 1 (IEC/EN 62040-3’e göre)
Gerilim 380/400/415 V ±%1 3ph+N
Frekans 50/60 Hz ±%0,1
Voltaj distorsiyonu < %1 (lineer yük), < %4 (lEC 62040-3 uyarınca lineer olmayan yük)
Kısa devre akımı 3 Girişe kadar
Aşırı yük 10 dakika boyunca %125, 1 dakika boyunca %150
Crest faktörü 3:1

BYPASS
Gerilim Nominal çıkış gerilimi ±%15 (%10 ile %20 arasında yapılandırılabilir)
Frekans 50/60 Hz ± %2 (Jeneratör seti uyumluluğu için yapılandırılabilir)

VERİMLİLİK (TÜV SÜD ONAYLI)
Online çift çevrim teknolojisi %96,5'ya kadar

ÇEVRE
Ortam sıcaklığı 0 °C ile 40 °C (maksimum akü ömrü için 15 ile 25 °C)
Bağıl nem %0 - 95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik İndirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de akustik seviye < 55 dBA

SISTEM KABİNİ

Genişlik 600 mm 2 x 600 mm (kombine edilebilir sistem) 
2010 mm (tam entegre çözüm)

3 x 600 mm (kombine edilebilir sistem)
2610 mm (tam entegre çözüm)

Derinlik 890 mm
Yükseklik 1975 mm

Ağırlık (boş kabin) 210 kg 2 x 210 kg (kombine edilebilir sistem) 
780 kg (tam entegre çözüm)

3 x 210 kg (kombine edilebilir sistem) 
1010 kg (tam entegre çözüm)

Koruma derecesi IP20
STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2 Klas C2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Sismik uyumluluk Talep üzerine, Üniform Üretim Kanunu UBC-1997 Bölge 4 uyarınca
Çevresel IEC/EN 62040-4
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

GUC MODULU
Yükseklik 3U
Ağırlık 34 kg
Tip Çalışma anında takma / Çalışma anında değiştirme
MTBF > 1 000 000 saat (hesaplanmış ve onaylanmış)

Teknik bilgiler

Standart elektriksel özellikler
 • Çift şebeke girişi.
 • Dahili bakım bypass.
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).
 • Akü sıcaklık sensörü. 

Elektrik seçenekleri
 • Harici akü kabini.
 • Yüksek kapasiteli akü şarj cihazı.
 • ACS senkronizasyon sistemi.
 • Dahili geri besleme yalıtım cihazı.

Standart haberleşme özellikleri
 • Renkli grafik ekranlı, kullanıcıyla-dost çok 
dilli arayüz.

 • Hizmete sokma sihirbazı.
 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.

Haberleşme seçenekleri
 • Kuru-kontaklı, RS232/485 arayüzleri.
 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • BACnet/IP arayüzü.
 • NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti
 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LINK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.

En iyi uygulama ödülü

Frost & Sullivan, 
SOCOMEC’i Ölçeklenebilir, 
Sınıfının En İyisi Ürünler ve 
Çözümler Geliştirme dalında
Yenilik & Mükemmellik ödülü 
ile ödüllendirmiştir.

SOCOMEC’in modüler UPS çözümleri 
konusundaki geniş deneyimi ve teknolojik 
bilgisi, eşsiz bir tasarım ve mimariyle 
kombine halde en modern teknolojiyi 
kullanan yeni bir modüler, üç-fazlı UPS 
geliştirmesini sağlamıştır.
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MODULYS GP
Üç fazlı UPS
Green Power 2.0, 25 ile 600 kVA/kW arası 

Tam entegre çözüm
 • UPS sistem kabinleri + kaplin/bağlantı kabini 
+ taban plakaları.

 • Eşsiz GİRİŞ/ÇIKIŞ ve tam boyutlu manuel 
bypass özellikleri sayesinde eksiksiz, basit 
ve çok güvenilir kurulum imkanı sağlar.  

 • Yenilikçi taban plakaları, kurulumu 
basitleştirir ve daha yüksek bir sistem 
güvenilirliği için düzenli ve bölümlendirilmiş 
kablo tesisatına imkan tanır.

Kombine edilebilir sistem
 • Aşağıdaki durumlarda bir sistem 
oluşturmaya imkan tanır:
-  harici bir kaplin/bağlantı kabini zaten 

mevcutsa (yani mevcut bir UPS’nin 
değiştirilmesi durumunda),

-  özel konfigürasyonlu bir kaplin/bağlantı 
kabini gerekli olduğunda ve özel olarak 
geliştirilmesi gerektiğinde,

-  UPS sistem kabinleri yan yana monte 
edilemediğinde.

25-200 kW

Esnek bir modüler UPS sistemi

Mimik panel

Haberleşme 
yuvaları

Çalışma anında 
değiştirilebilir 
bypass

Anahtarlar

UPS 
bağlantıları

Çalışma anında 
değiştirilebilir, tak 
ve kullan tipi güç 
modülleri

25-400 kW
25-600 kW

25-400 kW
25-600 kW

Tamamen yedekli tasarımın avantajları
Toplam esneklik
 • Elektronik bileşen içermeyen (arızasız) kabin.
 • Tamamen bağımsız ve kendine yeten 
modüller.

 • Gerçek modül seçici galvanik ayırmalı 
bağlantı kesmesi.

 • Paralel ve yük paylaşımlı yönetim için 
merkezi olmayan kontrol.

 • Tamamen ayrılmış, tam boyutlu ve merkezi 
bypass.

 • Yapılandırılabilir N+1 ve N+x yedekliliği (güç 
& akü).

 • Tek hata noktası bile içermez.
 • Yedekli paralel bus bağlantısı 
(ring yapılandırması).

Optimum güvenilirlik
 • Bağımsız bir gövde ile kanıtlanan üstün 
sağlamlık için tasarlanmış güç modülü 
(AÖÇS - Arıza Öncesi Bakım Süresi > 
1,000,000 saat).

 • Yüksek sağlamlıkta bypass (AÖÇS > 
10,000,000 saat).

 • Asit sızdırmaz modüler akü kutusu.
Maksimum süreklilik
 • Minimum MTTR (Ortalama Tamir Süresi) 
sayesinde kayıp yedekliliğin hızlı bir şekilde 
geri kazanımı.

 • Güç yükseltme ve bakım işleri esnasında 
kesinti riski yoktur.

 • Arızanın yayılma riski yoktur.

Maliyet-etkin yedeklilik
 • Yedeklilik sağlamak için sistem donanımını 
yedeklemeye gerek yoktur.

 • Basit bir şekilde bir veya daha fazla güç ve 
akü modülü ekleyerek sağlanan yedeklilik.

 • Yedeklilik, güç ölçeklenebilirliği ile kolayca 
kombine edilebilir.

Tamamen modüler bir sistemin avantajları
Yönetimi kolay
 • Güç ölçeklendirmesi için veya işletme 
değişikliklerine hızlı adaptasyon için 
tamamen modüler sistem.

 • Geniş bir güç ve destekleme süreleri 
yelpazesine sahip standardize sistem ve 
modüller.

 • Farklı konfigürasyon ve mimarlık 
gereksinimleri açısından zamandan tasarruf 
sağlayan tasarım için tekrarlanabilir ve 
standardize ölçeklenebilir mimari.

İhtiyacınız olan kadar ödeyin
 • Güç ve yedekleme süresinde 
öngörülemeyen gelecekteki genişletmeler 
için şimdiden masraf yapmanızı önler.

 • Azaltılmış kaplama alanı ve önden erişim 
imkanı sayesinde alandan tasarruf sağlar.

 • IT fiziksel altyapısından yeni kapasite talebi 
olduğunda yeniden montaj çalışması 
masraflarını ortadan kaldırır.

 • Proje verilerindeki belirsizlikten ötürü 
tasarımda aşırı büyüklük riskini ortadan 
kaldırır.

Her şeye önden erişim
 • Bağlantılar, anahtarlar, manuel bypass, 
statik bypass, güç modülleri ve tüm elektrikli 
parçalara önden erişim imkanı.

 • Bakım için arkada ek mesafeye/boşluğa 
ihtiyaç duyulmadığından, kapladığı toplam 
alan artmamaktadır.

 • Kolay, hızlı, konforlu, güvenli ve risksiz 
kurulum ve bakım.

 • Daha güvenilir bir sistem.
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MODULYS GP
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0, 25 ile 600 kVA/kW arası 

Tam entegre çözüm: kolay ve güvenli kurulum 

Kabinlerin taşınması (paletli taşıyıcı gerekmez), konumlandırması ve 
kurulumu kolaydır.

UPS sistemleri 
konumlandırma

3

Düzenli ve güvenilir çözüm için kolay kablo tesisatı.

Kablo bağlantısı

4

Basitleştirilmiş kablo konumlandırma ve risksiz bağlantılar.

Kablaj maskesi 
(opsiyonel)

Ön-mühendislik 
tasarımlı ara-bağlantı 
kabloları (opsiyonel)

5

Otomatik kendinden-konfigürasyonlu, çalışma anında değiştirilebilir 
tak&kullan güç modülleri.

Çalışma anında 
değiştirilebilir, 

tak ve kullan tipi 
güç modülü

6

Yenilikçi taban plakaları kurulumu basit hale getirir.

Giriş / çıkış

Taban plakaları

51

Güvenli, güvenilir ve zamandan tasarruf sağlayan kablo tesisatı yönetimi.

Giriş / çıkış

Kablo yerleştirme
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MODULYS GP
Üç fazlı UPS
Green Power 2.0, 25 ile 600 kVA/kW arası 

Tam entegre çözüm
 • UPS sistem kabinleri + kaplin/bağlantı kabini 
+ taban plakaları.

 • Eşsiz GİRİŞ/ÇIKIŞ ve tam boyutlu manuel 
bypass özellikleri sayesinde eksiksiz, basit 
ve çok güvenilir kurulum imkanı sağlar.  

 • Yenilikçi taban plakaları, kurulumu 
basitleştirir ve daha yüksek bir sistem 
güvenilirliği için düzenli ve bölümlendirilmiş 
kablo tesisatına imkan tanır.

Kombine edilebilir sistem
 • Aşağıdaki durumlarda bir sistem 
oluşturmaya imkan tanır:
-  harici bir kaplin/bağlantı kabini zaten 

mevcutsa (yani mevcut bir UPS’nin 
değiştirilmesi durumunda),

-  özel konfigürasyonlu bir kaplin/bağlantı 
kabini gerekli olduğunda ve özel olarak 
geliştirilmesi gerektiğinde,

-  UPS sistem kabinleri yan yana monte 
edilemediğinde.

25-200 kW

Esnek bir modüler UPS sistemi

Mimik panel

Haberleşme 
yuvaları

Çalışma anında 
değiştirilebilir 
bypass

Anahtarlar

UPS 
bağlantıları

Çalışma anında 
değiştirilebilir, tak 
ve kullan tipi güç 
modülleri

25-400 kW
25-600 kW

25-400 kW
25-600 kW

Tamamen yedekli tasarımın avantajları
Toplam esneklik
 • Elektronik bileşen içermeyen (arızasız) kabin.
 • Tamamen bağımsız ve kendine yeten 
modüller.

 • Gerçek modül seçici galvanik ayırmalı 
bağlantı kesmesi.

 • Paralel ve yük paylaşımlı yönetim için 
merkezi olmayan kontrol.

 • Tamamen ayrılmış, tam boyutlu ve merkezi 
bypass.

 • Yapılandırılabilir N+1 ve N+x yedekliliği (güç 
& akü).

 • Tek hata noktası bile içermez.
 • Yedekli paralel bus bağlantısı 
(ring yapılandırması).

Optimum güvenilirlik
 • Bağımsız bir gövde ile kanıtlanan üstün 
sağlamlık için tasarlanmış güç modülü 
(AÖÇS - Arıza Öncesi Bakım Süresi > 
1,000,000 saat).

 • Yüksek sağlamlıkta bypass (AÖÇS > 
10,000,000 saat).

 • Asit sızdırmaz modüler akü kutusu.
Maksimum süreklilik
 • Minimum MTTR (Ortalama Tamir Süresi) 
sayesinde kayıp yedekliliğin hızlı bir şekilde 
geri kazanımı.

 • Güç yükseltme ve bakım işleri esnasında 
kesinti riski yoktur.

 • Arızanın yayılma riski yoktur.

Maliyet-etkin yedeklilik
 • Yedeklilik sağlamak için sistem donanımını 
yedeklemeye gerek yoktur.

 • Basit bir şekilde bir veya daha fazla güç ve 
akü modülü ekleyerek sağlanan yedeklilik.

 • Yedeklilik, güç ölçeklenebilirliği ile kolayca 
kombine edilebilir.

Tamamen modüler bir sistemin avantajları
Yönetimi kolay
 • Güç ölçeklendirmesi için veya işletme 
değişikliklerine hızlı adaptasyon için 
tamamen modüler sistem.

 • Geniş bir güç ve destekleme süreleri 
yelpazesine sahip standardize sistem ve 
modüller.

 • Farklı konfigürasyon ve mimarlık 
gereksinimleri açısından zamandan tasarruf 
sağlayan tasarım için tekrarlanabilir ve 
standardize ölçeklenebilir mimari.

İhtiyacınız olan kadar ödeyin
 • Güç ve yedekleme süresinde 
öngörülemeyen gelecekteki genişletmeler 
için şimdiden masraf yapmanızı önler.

 • Azaltılmış kaplama alanı ve önden erişim 
imkanı sayesinde alandan tasarruf sağlar.

 • IT fiziksel altyapısından yeni kapasite talebi 
olduğunda yeniden montaj çalışması 
masraflarını ortadan kaldırır.

 • Proje verilerindeki belirsizlikten ötürü 
tasarımda aşırı büyüklük riskini ortadan 
kaldırır.

Her şeye önden erişim
 • Bağlantılar, anahtarlar, manuel bypass, 
statik bypass, güç modülleri ve tüm elektrikli 
parçalara önden erişim imkanı.

 • Bakım için arkada ek mesafeye/boşluğa 
ihtiyaç duyulmadığından, kapladığı toplam 
alan artmamaktadır.

 • Kolay, hızlı, konforlu, güvenli ve risksiz 
kurulum ve bakım.

 • Daha güvenilir bir sistem.
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MODULYS GP
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0, 25 ile 600 kVA/kW arası 

Tam entegre çözüm: kolay ve güvenli kurulum 

Kabinlerin taşınması (paletli taşıyıcı gerekmez), konumlandırması ve 
kurulumu kolaydır.

UPS sistemleri 
konumlandırma

3

Düzenli ve güvenilir çözüm için kolay kablo tesisatı.

Kablo bağlantısı

4

Basitleştirilmiş kablo konumlandırma ve risksiz bağlantılar.

Kablaj maskesi 
(opsiyonel)

Ön-mühendislik 
tasarımlı ara-bağlantı 
kabloları (opsiyonel)

5

Otomatik kendinden-konfigürasyonlu, çalışma anında değiştirilebilir 
tak&kullan güç modülleri.

Çalışma anında 
değiştirilebilir, 

tak ve kullan tipi 
güç modülü

6

Yenilikçi taban plakaları kurulumu basit hale getirir.

Giriş / çıkış

Taban plakaları

51

Güvenli, güvenilir ve zamandan tasarruf sağlayan kablo tesisatı yönetimi.

Giriş / çıkış

Kablo yerleştirme
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MODULYS GP
Üç fazlı UPS
Green Power 2.0, 25 ile 600 kVA/kW arası 

 • MODULYS GP, güç yükseltme ve bakım prosedürleri de dahil kritik yükleri tüm koşullarda korur.
 • İnsan hatası ve sistem kesinti riski yoktur.

Online güç ölçeklenebilirliği
 • MODULYS GP, yeni bir güç modülünü basit bir şekilde takmak ve herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın modülün kendisini otomatik olarak 
yapılandırmasını bekleyerek invertör modunda yükü koruma altında tutarken, güç ölçeklenebilirliğini ve yedekliliğini artırabilmenizi sağlar.

Eksiz ve risksiz ölçeklenebilirlik & yükseltme

Yük, İnvertör 
Modunda 
korunur

3 x 25 kW
İnvertör 
Modundaki 
güç modülleri

Yük, İnvertör 
Modunda 
korunur

3 x 25 kW
İnvertör 
Modundaki 
güç modülleri

Yeni güç modülü 
otomatik başlatma

Yük, İnvertör 
Modunda 
korunur

Yeni güç modülü

3 x 25 kW
İnvertör 
Modundaki 
güç modülleri

Yük, İnvertör 
Modunda 
korunur

4 x 25 kW
İnvertör 
Modundaki 
güç modülleri

✓

Yazılım ver. 2

Yazılım ver. 2

Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2Yazılım ver. 2
Yazılım ver. ?

Farklı bir yazılım 
versiyonlu yeni güç 
modülü 
(ölçeklenebilirlik 
veya değiştirme)

İnvertör 
Modundaki 
güç modülleri

Yük, İnvertör 
Modunda 
korunur

Herhangi bir insan 
müdahalesine gerek 
kalmadan otomatik 
yazılım eşleştirmesi

İnvertör Modundaki 
güç modülleri

Yük, İnvertör 
Modunda 
korunur

Yazılım ver. 2

Yazılım ver. 2

Yazılım ver. 2

Yazılım

İnvertör Modundaki, 
tamamı aynı yazılım 
versiyonuna sahip 
güç modülleri

Yük, İnvertör 
Modunda 
korunur

Yazılım ver. 2

Yazılım ver. 2

Yazılım ver. 2

Yazılım ver. 2

Güç modülü otomatik yazılım eşleştirmesi
 • Güç modülü yazılım eşleştirmesi bile tamamen risksizdir.
 • Yeni bir güç modülü takıldığında, sistem hangi yazılım versiyonunun gömülü olduğunu kontrol eder ve eğer bu sürüm farklı ise, diğer modüllerden 
birisine göre otomatik olarak eşler. Yük, invertör modunda çalışıyorken daima koruma altındadır.

Online küresel yazılım güncellemesi
 • Küresel yazılımı, yükü İnvertör modunda korumalı durumda tutmak amacıyla bypass moduna geçmeye gerek kalmadan yükseltmek de 
mümkündür. 

 • Risksiz bir yazılım yükseltmesi için otomatik prosedür.

1

✓1 2
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MODULYS GP
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0, 25 ile 600 kVA/kW arası 

Dahili, çalışma anında değiştirilebilir akü
 • Kısa destekleme süresi için tasarlanmıştır.
 •  Uzun ömürlü aküler standart olarak mevcuttur.
 • Küçük bir alan kaplayan kompakt çözüm.

Modüler, çalışma anında değiştirilebilir akü 
kabinleri
 •  Orta ve uzun destekleme süreleri
için tasarlanmıştır.

 • Uzun ömürlü aküler standart olarak mevcuttur.
 •  Esnek destekleme süreleri sunan dikey ve 
yatay modülerlik.

Modüler akü kabini
 • Uzun destekleme süreleri için tasarlanmıştır.
 • Uzun ömürlü aküler standart olarak mevcuttur.
 •  Esnek destekleme süreleri
sunan yatay modülerlik.

 • MODULYS GP sadece verim, esneklik, kapasite yönetimi ve 
sürdürülebilirlik konularında (optimum performans için kiritik önemdeki 
beş husus) üstün olmakla kalmaz.

 • MODULYS GP’nin kullanım ömrünü uzatan ve sistem kullanım ömrü 
kritikliğini ortadan kaldıran, ‘Sonsuz Dek Genç‘ isimli eşsiz bir konsept 
kullanmaktadır. 

 • Ayrıca sistemi, gelecekteki teknolojik gelişimler için altyapıyı 
etkilemeden açık tutmaktadır.

'Sonsuza Dek Genç' konsepti:
-  Yaşlanmaya tabi bileşenlerin tamamının tak-kullan özellikte olduğu ve 

dolayısıyla değiştirilmelerinin hızlı ve kolay olduğu, elektronik bileşen 
içermeyen (arızasız) kabinleri esas almaktadır.

-  Güç modüllerinin yaşlanmadan önce periyodik değişimleri ile kullanım 
ömrünü uzatmayı sağlar.

-  Her zaman için, en gelişmiş teknolojiyi kullanan, güncel bir sistem sunar.
-  Güç modülleri ile yedek parça uyumluluğunu ve erişilebilirliğini 20 

yıldan uzun bir süre için garanti eder.

Esnek ve modüler destekleme süreleri

MODULYS GP 'Sonsuza Dek Genç' konsepti

Güç modülleri ile birlikte 
UPS kabini içerisine 

yerleştirilen, çalışma anında 
değiştirilebilir akü kutuları

Her bir akü kutusu için 
bağımsız koruma

MODULYS GP

ÖMRÜ

ÖMRÜ

ÖMRÜ

UPS KULLANIM ÖMRÜ SONU

UPS KULLANIM ÖMRÜ SONU

BAĞIMSIZ UPS

STANDART 
MODÜLER UPS

YÜK

YÜK

UPS değiştirme ve 
yeniden montaj 

çalışması

UPS değiştirme ve 
yeniden montaj 

çalışması

YÜK KAPALI

YÜK KAPALI

YÜK

YÜK

UPS değiştirme ve 
yeniden montaj 

çalışması

UPS değiştirme ve 
yeniden montaj 

çalışması

YÜK KAPALI

YÜK KAPALI

UPS KULLANIM ÖMRÜ SONU

UPS KULLANIM ÖMRÜ SONU

ELEKTRONİK 
BİLEŞEN

İÇERMEYEN KABİN 
+ 

ÇALIŞMA ANINDA 
DEĞİŞTİRİLEBİLİR 

PARÇALAR YÜK

ELEKTRONİK PARÇA DEĞİŞTİRME 
(ÇALIŞMA ANINDA DEĞİŞTİRME)

ELEKTRONİK PARÇA DEĞİŞTİRME 
(ÇALIŞMA ANINDA DEĞİŞTİRME)

Bağlantılar, 
bağımsız akü 
koruması ve 

anahtarı 

Akü gruplarıBağlantılar

Bağımsız çalışma 
anında değiştirilebilir 

akü grupları

Bağımsız akü grup 
anahtarı ve koruması

MODULYS GP, esneklik ve ölçeklenebilirlikten ödün vermeden destekleme sürelerine yönelik (ister birkaç dakika isterse birkaç saat) tüm 
ihtiyaçlarınızı karşılayacak modüler çözümler sunmaktadır.
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MODULYS GP
Üç fazlı UPS
Green Power 2.0, 25 ile 600 kVA/kW arası 

 • MODULYS GP, güç yükseltme ve bakım prosedürleri de dahil kritik yükleri tüm koşullarda korur.
 • İnsan hatası ve sistem kesinti riski yoktur.

Online güç ölçeklenebilirliği
 • MODULYS GP, yeni bir güç modülünü basit bir şekilde takmak ve herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın modülün kendisini otomatik olarak 
yapılandırmasını bekleyerek invertör modunda yükü koruma altında tutarken, güç ölçeklenebilirliğini ve yedekliliğini artırabilmenizi sağlar.

Eksiz ve risksiz ölçeklenebilirlik & yükseltme

Yük, İnvertör 
Modunda 
korunur

3 x 25 kW
İnvertör 
Modundaki 
güç modülleri

Yük, İnvertör 
Modunda 
korunur

3 x 25 kW
İnvertör 
Modundaki 
güç modülleri

Yeni güç modülü 
otomatik başlatma

Yük, İnvertör 
Modunda 
korunur

Yeni güç modülü

3 x 25 kW
İnvertör 
Modundaki 
güç modülleri

Yük, İnvertör 
Modunda 
korunur

4 x 25 kW
İnvertör 
Modundaki 
güç modülleri
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Farklı bir yazılım 
versiyonlu yeni güç 
modülü 
(ölçeklenebilirlik 
veya değiştirme)

İnvertör 
Modundaki 
güç modülleri

Yük, İnvertör 
Modunda 
korunur

Herhangi bir insan 
müdahalesine gerek 
kalmadan otomatik 
yazılım eşleştirmesi

İnvertör Modundaki 
güç modülleri

Yük, İnvertör 
Modunda 
korunur

Yazılım ver. 2

Yazılım ver. 2

Yazılım ver. 2

Yazılım

İnvertör Modundaki, 
tamamı aynı yazılım 
versiyonuna sahip 
güç modülleri

Yük, İnvertör 
Modunda 
korunur

Yazılım ver. 2

Yazılım ver. 2

Yazılım ver. 2

Yazılım ver. 2

Güç modülü otomatik yazılım eşleştirmesi
 • Güç modülü yazılım eşleştirmesi bile tamamen risksizdir.
 • Yeni bir güç modülü takıldığında, sistem hangi yazılım versiyonunun gömülü olduğunu kontrol eder ve eğer bu sürüm farklı ise, diğer modüllerden 
birisine göre otomatik olarak eşler. Yük, invertör modunda çalışıyorken daima koruma altındadır.

Online küresel yazılım güncellemesi
 • Küresel yazılımı, yükü İnvertör modunda korumalı durumda tutmak amacıyla bypass moduna geçmeye gerek kalmadan yükseltmek de 
mümkündür. 

 • Risksiz bir yazılım yükseltmesi için otomatik prosedür.
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MODULYS GP
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0, 25 ile 600 kVA/kW arası 

Dahili, çalışma anında değiştirilebilir akü
 • Kısa destekleme süresi için tasarlanmıştır.
 •  Uzun ömürlü aküler standart olarak mevcuttur.
 • Küçük bir alan kaplayan kompakt çözüm.

Modüler, çalışma anında değiştirilebilir akü 
kabinleri
 •  Orta ve uzun destekleme süreleri
için tasarlanmıştır.

 • Uzun ömürlü aküler standart olarak mevcuttur.
 •  Esnek destekleme süreleri sunan dikey ve 
yatay modülerlik.

Modüler akü kabini
 • Uzun destekleme süreleri için tasarlanmıştır.
 • Uzun ömürlü aküler standart olarak mevcuttur.
 •  Esnek destekleme süreleri
sunan yatay modülerlik.

 • MODULYS GP sadece verim, esneklik, kapasite yönetimi ve 
sürdürülebilirlik konularında (optimum performans için kiritik önemdeki 
beş husus) üstün olmakla kalmaz.

 • MODULYS GP’nin kullanım ömrünü uzatan ve sistem kullanım ömrü 
kritikliğini ortadan kaldıran, ‘Sonsuz Dek Genç‘ isimli eşsiz bir konsept 
kullanmaktadır. 

 • Ayrıca sistemi, gelecekteki teknolojik gelişimler için altyapıyı 
etkilemeden açık tutmaktadır.

'Sonsuza Dek Genç' konsepti:
-  Yaşlanmaya tabi bileşenlerin tamamının tak-kullan özellikte olduğu ve 

dolayısıyla değiştirilmelerinin hızlı ve kolay olduğu, elektronik bileşen 
içermeyen (arızasız) kabinleri esas almaktadır.

-  Güç modüllerinin yaşlanmadan önce periyodik değişimleri ile kullanım 
ömrünü uzatmayı sağlar.

-  Her zaman için, en gelişmiş teknolojiyi kullanan, güncel bir sistem sunar.
-  Güç modülleri ile yedek parça uyumluluğunu ve erişilebilirliğini 20 

yıldan uzun bir süre için garanti eder.

Esnek ve modüler destekleme süreleri

MODULYS GP 'Sonsuza Dek Genç' konsepti

Güç modülleri ile birlikte 
UPS kabini içerisine 

yerleştirilen, çalışma anında 
değiştirilebilir akü kutuları

Her bir akü kutusu için 
bağımsız koruma

MODULYS GP

ÖMRÜ

ÖMRÜ

ÖMRÜ

UPS KULLANIM ÖMRÜ SONU

UPS KULLANIM ÖMRÜ SONU

BAĞIMSIZ UPS

STANDART 
MODÜLER UPS

YÜK

YÜK

UPS değiştirme ve 
yeniden montaj 

çalışması

UPS değiştirme ve 
yeniden montaj 

çalışması

YÜK KAPALI

YÜK KAPALI

YÜK

YÜK

UPS değiştirme ve 
yeniden montaj 

çalışması

UPS değiştirme ve 
yeniden montaj 

çalışması

YÜK KAPALI

YÜK KAPALI

UPS KULLANIM ÖMRÜ SONU

UPS KULLANIM ÖMRÜ SONU

ELEKTRONİK 
BİLEŞEN

İÇERMEYEN KABİN 
+ 

ÇALIŞMA ANINDA 
DEĞİŞTİRİLEBİLİR 

PARÇALAR YÜK

ELEKTRONİK PARÇA DEĞİŞTİRME 
(ÇALIŞMA ANINDA DEĞİŞTİRME)

ELEKTRONİK PARÇA DEĞİŞTİRME 
(ÇALIŞMA ANINDA DEĞİŞTİRME)

Bağlantılar, 
bağımsız akü 
koruması ve 

anahtarı 

Akü gruplarıBağlantılar

Bağımsız çalışma 
anında değiştirilebilir 

akü grupları

Bağımsız akü grup 
anahtarı ve koruması

MODULYS GP, esneklik ve ölçeklenebilirlikten ödün vermeden destekleme sürelerine yönelik (ister birkaç dakika isterse birkaç saat) tüm 
ihtiyaçlarınızı karşılayacak modüler çözümler sunmaktadır.
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Tam rack entegrasyonu

 • 19” Rack kabinlere kolay ve risksiz 
entegrasyon için tasarlanmıştır.

 • Herhangi bir 19” standart rack kabin ile tam 
uyumluluk.

 • Yüksek güç yoğunluğu.
 • Yönetmesi, entegre etmesi ve özelleştirmesi 
kolay.

 • Esnek ve basit kablo tesisatı.

Toplam maliyet optimizasyonu

 • Zamandan tasarruf sağlayan entegrasyon 
süreci.

 • Maliyet ve bütçe aşımı riski yoktur.
 • Değerli bir alan tasarrufu sağlayan kompakt 
çözüm.

 • Basitleştirilmiş lojistik.
 • Kolay entegrasyon: maliyetli kurulumu ve 
yeniden çalıştırmayı önler.

Tamamen yedekli tasarım

 • N+1 yedeklilik seviyesi.
 • Tek hata noktası olmayacak şekilde 
tasarlanmış.

 • Merkezi olmayan paralel kontrol.
 • Tamamen bağımsız güç modülleri.

Geliştirilmiş hizmet verilebilirlik 
performansı

 • Çalışma anında değiştirilebilir parçalar (güç 
modülleri, bypass, elektronik kartı, aküler) 
sayesinde hızlı ve güvenli bakım.

 • Eş zamanlı bakım için hazır. 
 • Akü, bağlı ekipmanı kapatmaya gerek 
duymadan, çalışma anında değiştirilebilir.

'Sonsuza Dek Genç' konsepti

 • İstisnai kullanım ömrü artırma programı.
 • Kullanım ömrü sonu kritikliğini ortadan 
kaldırır.

 • Elektronik bileşen içermeyen raf-altı kutu 
+ takılabilir parçalardan oluşan bir sete 
dayalıdır.

 • Modül uyumluluğu için 20+ yıl garanti.
 • Geleceğin modül teknolojisini uygulama 
imkanı.

MODULYS RM GP
Rack-monteli modüler UPS sistemi
Green Power 2.0 4 x 25 kW’ye kadar

Uygulama alanları

>  19” Standart rack kabinlere 
entegrasyon

>  Bilgisayar odaları
> Veri merkezleri
> Bankalar
> Sağlık kuruluşları
> Sigortacılık
> Telekom
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Green Power 2.0 MODULYS RM GP modülü, ürün 
güvenliği açısından TÜV SÜD onaylıdır (EN 62040-1).

Green Power 2.0 MODULYS modülü, verimlilik ve 
performans açısından TÜV SÜD tarafından test edilip 

onaylanmıştır.

Green Power 2.0 MODULYS RM GP modülü MTBF, 
SERMA TECHNOLOGIES (IEC 62380) tarafından 

1,000,000 saat olarak hesaplanarak doğrulanmıştır.

RoHS
COMPLIANT

Avantajlar

4 x 25 kW'ye kadar Piyasadaki yen yüksek 
raf-montajlı UPS
güç yoğunluğu

Yüksek verimlilik, 
enerji tüketimini mini-

mize eder ve enerji 
maliyetlerini düşürür

Birim güç faktörü en 
iyi €/kW

oranını sağlar

Li-İyon akü için hazır. 
Ultra-hızlı şarj olma 

fonksiyonu

MADE IN

EUROPE

Sertifikasyonlar ve onaylar

MODULYS RM GP
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0 4 x 25 kW’ye kadar 

Teknik bilgiler

Standart elektriksel özellikler

 • Çift şebeke girişi.
 • Dahili bakım bypass.
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).
 • Akü sıcaklık sensörü.

Elektrik seçenekleri

 • 19” 4U akü rack/rafı.
 • Harici akü kabini.
 • Yüksek kapasiteli akü şarj cihazı.
 • ACS senkronizasyon sistemi.

Standart haberleşme özellikleri

 • Renkli grafik ekranlı, kullanıcıyla-dost çok 
dilli arayüz.

 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.

Haberleşme seçenekleri

 • Kuru-kontaklı, RS232/485 arayüzleri.
 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • BACnet/IP arayüzü.
 • NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Toplam esneklik
 •  Elektronik bileşen içermeyen (arızasız) alt-
rack kutusu.

 •  Tamamen bağımsız ve kendine yeten 
modüller.

 •  Gerçek seçici modül galvanik ayırmalı 
bağlantı kesmesi.

 •  Paralel ve yük paylaşımlı yönetim için 
merkezi olmayan kontrol.

 •  Tamamen ayrılmış/bölümlenmiş, tam 
boyutlu ve merkezi yardımcı şebeke 
bypass’ı ve dağıtımlı invertör bypass’ı.

 •  Yapılandırılabilir N+1 yedekliliği (güç & akü).
 •  Tek hata noktası bile içermez.
 •  Yedekli paralel bus bağlantısı (ring 
yapılandırması).

Optimum güvenilirlik

 •  Bağımsız bir gövde ile kanıtlanan üstün 
sağlamlık için tasarlanmış güç modülü 
(AÖÇS - Arıza Öncesi Bakım Süresi > 
1,000,000 saat).

 •  Yüksek sağlamlıkta bypass  
(AÖÇS > 10,000,000 saat).

 •  Asit sızdırmaz modüler akü kutusu.

Maksimum süreklilik

 •  Minimum MTTR (Ortalama Tamir Süresi) 
sayesinde kayıp yedekliliğin hızlı bir şekilde 
geri kazanımı.

 •  Güç yükseltme ve bakım işleri esnasında 
kesinti riski yoktur.

 •  Arızanın yayılma riski yoktur.

MODULYS RM GP
Model 9U 15U
Güç modüllerinin sayısı 1 ila 2 x 25 kW 1 ila 4 x 25 kW
Yapılandırma N, N+1 yedeklilik
Güç (Sn) 25 ile 50 kVA arası 25 ile 75 kVA arası
Güç (Pn) 25 ila 50 kW 25 ila 75 kW
Giriş / çıkış 3 / 3

GİRİŞ
Gerilim 400 V 3ph (340 V ila 480 V)
Frekans 50 / 60 Hz ±%10 
Güç faktörü/ THDI > 0,99 /  <%3

ÇIKIŞ
Gerilim 380 / 400 / 415 V ±1 % 3faz+N
Frekans 50 / 60 Hz ±%0,1
Voltaj distorsiyonu < %1 (lineer yük), < %4 (lEC 62040-3 uyarınca lineer olmayan yük)
Kısa devre akımı 3 Girişe kadar
Aşırı yük 10 dakika boyunca %125, 1 dakika boyunca %150
Crest faktörü 3:1

ÇALIŞMA ANINDA DEĞİŞTİRİLEBİLİR BYPASS
Gerilim Nominal çıkış voltajı ±%15 (%10 ile %20 arasında yapılandırılabilir)
Frekans 50/60 Hz ± %2 (Jeneratör seti uyumluluğu için yapılandırılabilir)
Ağırlık 7 kg 7,5 kg

VERİMLİLİK (TÜV SÜD ONAYLI)
Online çift çevrim teknolojisi %96,5'e kadar

ÇEVRE
Ortam sıcaklığı 0 °C ile 40 °C arası (maksimum akü ömrü için 15 ile 25 °C arası)
Bağıl nem Yoğuşmasız %0 ile 95
Maksimum yükseklik İndirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de akustik seviye < 53 dBA

UPS RACK
Boyutlar G x D x Y 442 mm x 920 mm x 9 U 442 mm x 920 mm x 15 U
Ağırlık (boş kabin) 36 kg 42 kg
Koruma derecesi IP20

ÇALIŞMA ANINDA DEĞİŞTİRİLEBİLİR GÜÇ MODÜLÜ
Yükseklik 3U
Ağırlık 34 kg
Tip Çalışma anında takma / Çalışma anında değiştirme
MTBF > 1000000 saat (hesaplanmış ve onaylanmış)

ÇALIŞMA ANINDA DEĞİŞTİRİLEBİLİR AKÜ RAFI
Tip Asit sızdırmaz - Uzun ömürlü aküler
Koruma Her bir akü grubu için bağımsız koruma
Boyutlar G x D x Y 442 mm x 890 mm x 4 U
Ağırlık (boş rack/raf) 15 kg

STANDARTLAR
Güvenlik EN 62040-1, EN 60950-1
EMC EN 62040-2 Sınıf C2
Performans EN 62040-3 (VFI-SS-111)
Ürün sertifikaları CE
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Tam rack entegrasyonu

 • 19” Rack kabinlere kolay ve risksiz 
entegrasyon için tasarlanmıştır.

 • Herhangi bir 19” standart rack kabin ile tam 
uyumluluk.

 • Yüksek güç yoğunluğu.
 • Yönetmesi, entegre etmesi ve özelleştirmesi 
kolay.

 • Esnek ve basit kablo tesisatı.

Toplam maliyet optimizasyonu

 • Zamandan tasarruf sağlayan entegrasyon 
süreci.

 • Maliyet ve bütçe aşımı riski yoktur.
 • Değerli bir alan tasarrufu sağlayan kompakt 
çözüm.

 • Basitleştirilmiş lojistik.
 • Kolay entegrasyon: maliyetli kurulumu ve 
yeniden çalıştırmayı önler.

Tamamen yedekli tasarım

 • N+1 yedeklilik seviyesi.
 • Tek hata noktası olmayacak şekilde 
tasarlanmış.

 • Merkezi olmayan paralel kontrol.
 • Tamamen bağımsız güç modülleri.

Geliştirilmiş hizmet verilebilirlik 
performansı

 • Çalışma anında değiştirilebilir parçalar (güç 
modülleri, bypass, elektronik kartı, aküler) 
sayesinde hızlı ve güvenli bakım.

 • Eş zamanlı bakım için hazır. 
 • Akü, bağlı ekipmanı kapatmaya gerek 
duymadan, çalışma anında değiştirilebilir.

'Sonsuza Dek Genç' konsepti

 • İstisnai kullanım ömrü artırma programı.
 • Kullanım ömrü sonu kritikliğini ortadan 
kaldırır.

 • Elektronik bileşen içermeyen raf-altı kutu 
+ takılabilir parçalardan oluşan bir sete 
dayalıdır.

 • Modül uyumluluğu için 20+ yıl garanti.
 • Geleceğin modül teknolojisini uygulama 
imkanı.

MODULYS RM GP
Rack-monteli modüler UPS sistemi
Green Power 2.0 4 x 25 kW’ye kadar

Uygulama alanları

>  19” Standart rack kabinlere 
entegrasyon

>  Bilgisayar odaları
> Veri merkezleri
> Bankalar
> Sağlık kuruluşları
> Sigortacılık
> Telekom
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Green Power 2.0 MODULYS RM GP modülü, ürün 
güvenliği açısından TÜV SÜD onaylıdır (EN 62040-1).

Green Power 2.0 MODULYS modülü, verimlilik ve 
performans açısından TÜV SÜD tarafından test edilip 

onaylanmıştır.

Green Power 2.0 MODULYS RM GP modülü MTBF, 
SERMA TECHNOLOGIES (IEC 62380) tarafından 

1,000,000 saat olarak hesaplanarak doğrulanmıştır.

RoHS
COMPLIANT

Avantajlar

4 x 25 kW'ye kadar Piyasadaki yen yüksek 
raf-montajlı UPS
güç yoğunluğu

Yüksek verimlilik, 
enerji tüketimini mini-

mize eder ve enerji 
maliyetlerini düşürür

Birim güç faktörü en 
iyi €/kW

oranını sağlar

Li-İyon akü için hazır. 
Ultra-hızlı şarj olma 

fonksiyonu

MADE IN

EUROPE

Sertifikasyonlar ve onaylar

MODULYS RM GP
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0 4 x 25 kW’ye kadar 

Teknik bilgiler

Standart elektriksel özellikler

 • Çift şebeke girişi.
 • Dahili bakım bypass.
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).
 • Akü sıcaklık sensörü.

Elektrik seçenekleri

 • 19” 4U akü rack/rafı.
 • Harici akü kabini.
 • Yüksek kapasiteli akü şarj cihazı.
 • ACS senkronizasyon sistemi.

Standart haberleşme özellikleri

 • Renkli grafik ekranlı, kullanıcıyla-dost çok 
dilli arayüz.

 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.

Haberleşme seçenekleri

 • Kuru-kontaklı, RS232/485 arayüzleri.
 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • BACnet/IP arayüzü.
 • NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Toplam esneklik
 •  Elektronik bileşen içermeyen (arızasız) alt-
rack kutusu.

 •  Tamamen bağımsız ve kendine yeten 
modüller.

 •  Gerçek seçici modül galvanik ayırmalı 
bağlantı kesmesi.

 •  Paralel ve yük paylaşımlı yönetim için 
merkezi olmayan kontrol.

 •  Tamamen ayrılmış/bölümlenmiş, tam 
boyutlu ve merkezi yardımcı şebeke 
bypass’ı ve dağıtımlı invertör bypass’ı.

 •  Yapılandırılabilir N+1 yedekliliği (güç & akü).
 •  Tek hata noktası bile içermez.
 •  Yedekli paralel bus bağlantısı (ring 
yapılandırması).

Optimum güvenilirlik

 •  Bağımsız bir gövde ile kanıtlanan üstün 
sağlamlık için tasarlanmış güç modülü 
(AÖÇS - Arıza Öncesi Bakım Süresi > 
1,000,000 saat).

 •  Yüksek sağlamlıkta bypass  
(AÖÇS > 10,000,000 saat).

 •  Asit sızdırmaz modüler akü kutusu.

Maksimum süreklilik

 •  Minimum MTTR (Ortalama Tamir Süresi) 
sayesinde kayıp yedekliliğin hızlı bir şekilde 
geri kazanımı.

 •  Güç yükseltme ve bakım işleri esnasında 
kesinti riski yoktur.

 •  Arızanın yayılma riski yoktur.

MODULYS RM GP
Model 9U 15U
Güç modüllerinin sayısı 1 ila 2 x 25 kW 1 ila 4 x 25 kW
Yapılandırma N, N+1 yedeklilik
Güç (Sn) 25 ile 50 kVA arası 25 ile 75 kVA arası
Güç (Pn) 25 ila 50 kW 25 ila 75 kW
Giriş / çıkış 3 / 3

GİRİŞ
Gerilim 400 V 3ph (340 V ila 480 V)
Frekans 50 / 60 Hz ±%10 
Güç faktörü/ THDI > 0,99 /  <%3

ÇIKIŞ
Gerilim 380 / 400 / 415 V ±1 % 3faz+N
Frekans 50 / 60 Hz ±%0,1
Voltaj distorsiyonu < %1 (lineer yük), < %4 (lEC 62040-3 uyarınca lineer olmayan yük)
Kısa devre akımı 3 Girişe kadar
Aşırı yük 10 dakika boyunca %125, 1 dakika boyunca %150
Crest faktörü 3:1

ÇALIŞMA ANINDA DEĞİŞTİRİLEBİLİR BYPASS
Gerilim Nominal çıkış voltajı ±%15 (%10 ile %20 arasında yapılandırılabilir)
Frekans 50/60 Hz ± %2 (Jeneratör seti uyumluluğu için yapılandırılabilir)
Ağırlık 7 kg 7,5 kg

VERİMLİLİK (TÜV SÜD ONAYLI)
Online çift çevrim teknolojisi %96,5'e kadar

ÇEVRE
Ortam sıcaklığı 0 °C ile 40 °C arası (maksimum akü ömrü için 15 ile 25 °C arası)
Bağıl nem Yoğuşmasız %0 ile 95
Maksimum yükseklik İndirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de akustik seviye < 53 dBA

UPS RACK
Boyutlar G x D x Y 442 mm x 920 mm x 9 U 442 mm x 920 mm x 15 U
Ağırlık (boş kabin) 36 kg 42 kg
Koruma derecesi IP20

ÇALIŞMA ANINDA DEĞİŞTİRİLEBİLİR GÜÇ MODÜLÜ
Yükseklik 3U
Ağırlık 34 kg
Tip Çalışma anında takma / Çalışma anında değiştirme
MTBF > 1000000 saat (hesaplanmış ve onaylanmış)

ÇALIŞMA ANINDA DEĞİŞTİRİLEBİLİR AKÜ RAFI
Tip Asit sızdırmaz - Uzun ömürlü aküler
Koruma Her bir akü grubu için bağımsız koruma
Boyutlar G x D x Y 442 mm x 890 mm x 4 U
Ağırlık (boş rack/raf) 15 kg

STANDARTLAR
Güvenlik EN 62040-1, EN 60950-1
EMC EN 62040-2 Sınıf C2
Performans EN 62040-3 (VFI-SS-111)
Ürün sertifikaları CE
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MODULYS RM GP
Üç fazlı UPS
Green Power 2.0 4 x 25 kW’ye kadar 

19" raf entegrasyonu için tasarlanmış bir sistemin avantajı

Entegre etmesi kolaydır

 •  19” Standart rack kabinlere entegrasyon için 
özel olarak tasarlandı.

 •  Ayarlanabilir raylar ve montaj aksesuarları.
 •  Yüksek güç yoğunluğu (>6 kW/U).
 •  Kolay entegrasyon için düşük ağırlık.
 •  Bağlantıları basitleştirmek için kablo tesisatı 
hazır sistem.

 •  Üst, alt ve üst/alt karışık kablo girişi için 
esnek kablo tesisatı yönetimi.

 •  Düzenli bağlantılar için entegre kablo 
organize edicisi.

 •  Düşük güç yitimi (sağlanan her kW için 
<40 W).

Risksiz entegrasyon

 •  Herhangi bir 19” standart rack kabin ile 
uyumluluk garantisi.

 •  Toplam sistem güvenilirliği sağlayan 
mühendislik tasarımlı ve laboratuvarda test 
edilmiş parçalar.

 •  Kendi kendini otomatik yapılandıran güç 
modülleri.

 •  Güç modülü ölçeklenebilirliği sayesinde proje 
verilerindeki belirsizlikten ötürü, tasarımda 
aşırı büyüklük riskini ortadan kaldırır.

Entegrasyon örneği (3x25 kW).
Sadece 15 U rack alanı kaplar: diğer rack-montajlı cihazlar 
için boş alan bırakan alandan-tasarruf sağlayan tasarım. 
MODULYS RM GP alt-rack’taki bir boş yuva, güç yükseltmesi 
veya yedekleri için ayrılmıştır.

Arkadan görünüm (arka koruyucu kapak takılmadan önce). 
Bağlantıların kolay yapılabilmesi ve daha düzenli olması için 
esnek kablo tesisatı yönetimi.

Kişiselleştirmesi kolay

 • Müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere ön-mühendisliği ve ön-testi yapılmış 
parçalardan oluşan eksiksiz set:
-  modüler UPS güç modülleri,
-  oldukça uzun BUT için ekstra akü şarjlı 

özel güç modülleri,
-  BMS entegrasyonu için takılabilir J-BUS 

haberleşme kartı,
-  UPS izleme ve kapatma yönetimi için 

takılabilir SNMP kartı,
-  takılabilir ve programlanabilir kuru-kontaklı 

kart,
-  ortam sensörleri,
-  boş paneller (boş yuvalar için kapaklar),
-  rack-montajlı akü modülleri,
-  harici akü kabini,
-  izolasyon transformatörü,
-  bypass yedekli soğutma.

Yönetimi kolay

 •  Şemaları, entegrasyon talimatlarını ve teknik 
belgeleri, vs. içeren eksiksiz belgeler paketi.

 •  Kolay model seçimi için fabrika-ayarlı 
konfigürasyonlar.

 •  Kolay ürün özelleştirmesi için ön-mühendisliği 
yapılmış eksiksiz seçenekler seti.
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Bağlantıları basitleştirmek için 
kablo tesisatı hazır sistem
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MODULYS RM GP
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0 4 x 25 kW’ye kadar 

Kompakt 15U alt-rack kutusu

>  Herhangi bir 19” standart rack 
kabine komple entegre olacak 
şekilde tasarlanmıştır.
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Toplam maliyet optimizasyonu

 •   Değerli kabin raf alanı sağlayan kompakt 
raf-altı kutusu.

 •  Optimum boyutlandırma için 2 alt-rack 
kutusu modeli.

 •  Yüksek güç yoğunluğu ve PF=1 özelliği 
sayesinde sınıfında en iyi €/ kW oranı.

 •  Minimum başlangıç yatırımı için maliyet 
açısından optimize edilmiş çözüm.

 •  Kolay ve zamandan tasarruf sağlayan sistem 
kurulumu için Tak & Kullan ve kendinden 
yapılandırmalı güç modülleri.

 •  Kolay ve zamandan tasarruf sağlayan 
özelleştirme için ön-mühendisliği yapılmış ve 
laboratuvarda test edilmiş parçalar.

 •  Zamandan tasarruf sağlayan tasarım ve bilgi 
sermayesi için tekrarlanabilir ve standardize 
mimari.

Basitleştirilmiş lojistik

 •  Kolay sipariş için azaltılmış standardize 
parçalar.

 • Hızlı satın alma için parçalar stokta daima 
mevcuttur.

 •  Geniş bir konfigürasyonlar, güç, destekleme 
süresi ve opsiyonlar yelpazesini kapsayan 
daha az sayıda parça.

 •  19” Rack kabine entegre edildikten sonra, 
MODULYS RM GP güç modülleri takılı halde 
güvenle sevk edilebilir.

Boş panel
M4-RI-OP-SSC Boş yuva için kapak

Güç modülü - 25 kW
M4-RI-25

Takılabilir kartlar
CP-OP-ADC+SL Programlanabilir GİRİŞ/ ÇIKIŞ kuru kontağı + seri link
CP-OP-MODTCP MODBUS TCP arayüz
NET-VISION6CARD NET VISION kartı, WEB / SNMP arayüzü IPV4 / IPV6

Diğer seçenekler
NET-VISION-EMD Ortam sıcak. Ve nem sensörü + 4 kuru kontak
MAS-OP-TEMP Harici sıcaklık sensörü

4U akü rack/rafı
M4-BR-009L 42 x 9Ah akülü, sigortalı ve anahtarlı
M4-BR-009L-B Boş, ara-bağlantıları, sigortalar ve anahtar da dahil 42 x 9Ah aküler için

Montaj Aksesuarları
M4-RI-OP-RAIL Rack montaj desteği için ayarlanabilir raylar

Bakım bypass’lı kablo tesisatı hazır rack
M4-R-075-82B0 15U rack, 4 yuva
M4-R-050-82B0 9U rack, 2 yuva
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MODULYS RM GP
Üç fazlı UPS
Green Power 2.0 4 x 25 kW’ye kadar 

19" raf entegrasyonu için tasarlanmış bir sistemin avantajı

Entegre etmesi kolaydır

 •  19” Standart rack kabinlere entegrasyon için 
özel olarak tasarlandı.

 •  Ayarlanabilir raylar ve montaj aksesuarları.
 •  Yüksek güç yoğunluğu (>6 kW/U).
 •  Kolay entegrasyon için düşük ağırlık.
 •  Bağlantıları basitleştirmek için kablo tesisatı 
hazır sistem.

 •  Üst, alt ve üst/alt karışık kablo girişi için 
esnek kablo tesisatı yönetimi.

 •  Düzenli bağlantılar için entegre kablo 
organize edicisi.

 •  Düşük güç yitimi (sağlanan her kW için 
<40 W).

Risksiz entegrasyon

 •  Herhangi bir 19” standart rack kabin ile 
uyumluluk garantisi.

 •  Toplam sistem güvenilirliği sağlayan 
mühendislik tasarımlı ve laboratuvarda test 
edilmiş parçalar.

 •  Kendi kendini otomatik yapılandıran güç 
modülleri.

 •  Güç modülü ölçeklenebilirliği sayesinde proje 
verilerindeki belirsizlikten ötürü, tasarımda 
aşırı büyüklük riskini ortadan kaldırır.

Entegrasyon örneği (3x25 kW).
Sadece 15 U rack alanı kaplar: diğer rack-montajlı cihazlar 
için boş alan bırakan alandan-tasarruf sağlayan tasarım. 
MODULYS RM GP alt-rack’taki bir boş yuva, güç yükseltmesi 
veya yedekleri için ayrılmıştır.

Arkadan görünüm (arka koruyucu kapak takılmadan önce). 
Bağlantıların kolay yapılabilmesi ve daha düzenli olması için 
esnek kablo tesisatı yönetimi.

Kişiselleştirmesi kolay

 • Müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere ön-mühendisliği ve ön-testi yapılmış 
parçalardan oluşan eksiksiz set:
-  modüler UPS güç modülleri,
-  oldukça uzun BUT için ekstra akü şarjlı 

özel güç modülleri,
-  BMS entegrasyonu için takılabilir J-BUS 

haberleşme kartı,
-  UPS izleme ve kapatma yönetimi için 

takılabilir SNMP kartı,
-  takılabilir ve programlanabilir kuru-kontaklı 

kart,
-  ortam sensörleri,
-  boş paneller (boş yuvalar için kapaklar),
-  rack-montajlı akü modülleri,
-  harici akü kabini,
-  izolasyon transformatörü,
-  bypass yedekli soğutma.

Yönetimi kolay

 •  Şemaları, entegrasyon talimatlarını ve teknik 
belgeleri, vs. içeren eksiksiz belgeler paketi.

 •  Kolay model seçimi için fabrika-ayarlı 
konfigürasyonlar.

 •  Kolay ürün özelleştirmesi için ön-mühendisliği 
yapılmış eksiksiz seçenekler seti.
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Bağlantıları basitleştirmek için 
kablo tesisatı hazır sistem
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MODULYS RM GP
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0 4 x 25 kW’ye kadar 

Kompakt 15U alt-rack kutusu

>  Herhangi bir 19” standart rack 
kabine komple entegre olacak 
şekilde tasarlanmıştır.
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Toplam maliyet optimizasyonu

 •   Değerli kabin raf alanı sağlayan kompakt 
raf-altı kutusu.

 •  Optimum boyutlandırma için 2 alt-rack 
kutusu modeli.

 •  Yüksek güç yoğunluğu ve PF=1 özelliği 
sayesinde sınıfında en iyi €/ kW oranı.

 •  Minimum başlangıç yatırımı için maliyet 
açısından optimize edilmiş çözüm.

 •  Kolay ve zamandan tasarruf sağlayan sistem 
kurulumu için Tak & Kullan ve kendinden 
yapılandırmalı güç modülleri.

 •  Kolay ve zamandan tasarruf sağlayan 
özelleştirme için ön-mühendisliği yapılmış ve 
laboratuvarda test edilmiş parçalar.

 •  Zamandan tasarruf sağlayan tasarım ve bilgi 
sermayesi için tekrarlanabilir ve standardize 
mimari.

Basitleştirilmiş lojistik

 •  Kolay sipariş için azaltılmış standardize 
parçalar.

 • Hızlı satın alma için parçalar stokta daima 
mevcuttur.

 •  Geniş bir konfigürasyonlar, güç, destekleme 
süresi ve opsiyonlar yelpazesini kapsayan 
daha az sayıda parça.

 •  19” Rack kabine entegre edildikten sonra, 
MODULYS RM GP güç modülleri takılı halde 
güvenle sevk edilebilir.

Boş panel
M4-RI-OP-SSC Boş yuva için kapak

Güç modülü - 25 kW
M4-RI-25

Takılabilir kartlar
CP-OP-ADC+SL Programlanabilir GİRİŞ/ ÇIKIŞ kuru kontağı + seri link
CP-OP-MODTCP MODBUS TCP arayüz
NET-VISION6CARD NET VISION kartı, WEB / SNMP arayüzü IPV4 / IPV6

Diğer seçenekler
NET-VISION-EMD Ortam sıcak. Ve nem sensörü + 4 kuru kontak
MAS-OP-TEMP Harici sıcaklık sensörü

4U akü rack/rafı
M4-BR-009L 42 x 9Ah akülü, sigortalı ve anahtarlı
M4-BR-009L-B Boş, ara-bağlantıları, sigortalar ve anahtar da dahil 42 x 9Ah aküler için

Montaj Aksesuarları
M4-RI-OP-RAIL Rack montaj desteği için ayarlanabilir raylar

Bakım bypass’lı kablo tesisatı hazır rack
M4-R-075-82B0 15U rack, 4 yuva
M4-R-050-82B0 9U rack, 2 yuva
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En çok talep gören uygulamalar 
için tasarlanmıştır
 • Endüstriyel işlemleri korumak için 
tasarlanmıştır.

 • İzole transformatör ve entegre akülerle 
kompakt bir çözüm.

 • Sağlam muhafaza (2 mm kalınlığında ağır 
çelik yapı).

 • Zemine sabitleme (devrilmeyi önlemek için).
 • Standart IP31 koruma derecesi.
 • Toz ve su sıçramasına dayanıklı muhafaza 
(IP52) ve kolaylıkla değiştirilebilir toz filtreleri 
(opsiyon).

 • 50 °C'ye kadar işletme sıcaklığı.
 • -%40'tan nominal gerilimin +%20'sine kadar 
geniş giriş gerilimi toleransı.

 • Uluslararası UPS standardı olan 
IEC 62040-2'ye göre iki kat daha fazla 
EMC dayanıklılığı.

 • Çift aşırı gerilim koruması.

Proses sürekliliği
 • Giriş/çıkış kablolama, yedeklerin 
değiştirilmesi ve koruyucu bakımı için önden 
erişim.

 • 6 birime kadar paralel olarak bağlama 
imkanına sahip ölçeklenebilir güç ve yüksek 
kullanılabilirlik (yedeklilik kullanarak).

Endüstriyel şebekelere kolay 
entegrasyon 
 • IGBT düzeltici sayesinde, giriş güç faktörü 
> 0,99 ve giriş akımı harmonik bozulma 
< %3.

 • Açık Havalandırmalı Kurşun Asitli, 
Valf Düzenlemeli Kurşun Asitli (VRLA) 
Nikel Kadmiyum Akülerle uyumlu.

 • Grafik ekranlı, kullanıcıyla dost çok dilli 
arayüz.

 • Her endüstriyel haberleşme ihtiyacına 
yönelik esnek haberleşme kartları: 
kuru kontaklar, MODBUS, PROFIBUS, vs.

 • Jeneratör setleriyle tamamen uyumlu.
 • K-dereceli, tümleşik galvanik yalıtım trafosu.
 • Tipik endüstriyel gerilimlere (giriş ve çıkış) 
uyarlanabilme.

MASTERYS IP+
Zor şartlar için sağlam, yüksek güvenilirlikte koruma 
10'den 80 kVA'ya kadar

Uygulama alanları 

> Endüstriyel işlemler
> Hizmetler
> Medikal

Avantajlar

G
A

M
M

E
 1

40
 A

Onaylar

MASTERYS IP+ serisi, ürün 
güvenliği açısından TÜV SÜD 

tarafından onaylanmıştır 
(EN 61204-7 ve EN 62040-1)

MASTERYS IP+ 
Tek fazlı ve üç fazlı UPS
10'den 80 kVA'ya kadar

MASTERYS IP+
Zor şartlar için sağlam, yüksek güvenilirlikte koruma 
10'den 80 kVA'ya kadar

Teknik bilgiler

MASTERYS IP+ 10-80
Sn [kVA] 10 15 20 30 40 60 80
Pn [kW] - 3/1 9 13,5 18 27 32 48 -
Pn [kW] - 3/3 9 13,5 18 27 36 48 64
Paralel yapılandırma(1) 6 birime kadar

GİRİŞ
Nominal gerilim 400 V
Gerilim toleransı ± %20(2) (nominal gücün %50'sinde azami -%40'a kadar)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %10
Güç faktörü / THDI(3) 0,99 / < %3

ÇIKIŞ

Nominal gerilim 1 faz + N: 230 V (220/240 V olarak ayarlanabilir)
3 faz + N: 400 V (380/415 V olarak ayarlanabilir)

Gerilim toleransı ± %1
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (jeneratör seti ile %1 ile %8 arasında yapılandırılabilir)
Toplam çıkış gerilimi bozunumu - doğrusal yük < %1
Toplam çıkış gerilimi bozunumu - doğrusal 
olmayan yük < %5

Aşırı yük 10 dakika boyunca %125, 1 dakika boyunca %150(2)

Crest faktörü 3:1 (IEC 62040-3 ile uyumlu)
BYPASS
Nominal gerilim 1 faz + N: 230 V, 3faz + N: 400 V
Gerilim toleransı ± %15 (jeneratör seti ile %10 ile %20 arasında yapılandırılabilir)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (jeneratör seti ile %1 ile %8 arasında yapılandırılabilir)

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ile +50 °C(2) arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 65 dBA

UPS KABİNİ
Boyutlar (3/1) G x D x Y 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm -
Boyutlar (3/3) G x D x Y 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm
Ağırlık (3/1) 230 kg 250 kg 270 kg 330 kg 490 kg 540 kg -
Ağırlık (3/3) 230 kg 250 kg 270 kg 320 kg 370 kg 500 kg 550 kg
Koruma derecesi (IEC 60529 uyarınca) IP31 ve IP52 IP31
Renkler RAL 7012

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Giriş/bypass tarafında trafo ile. - (2) Koşullara bağlıdır. - (3) THDV < %2 kaynak ve nominal yükte. 

Endüstriyel yükler için

 • %100 doğrusal olmayan yükler.
 • %100 dengesiz yükler.
 • %100 “6-darbeli” yükler (motor hız sürücüleri, 
kaynak ekipmanı, güç kaynakları…).

 • Motorlar, lambalar, kapasitif yükler.

UPS ve aküler
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Standart elektriksel özellikler

 • Çift şebeke girişi.
 • Dahili bakım bypass'ı.
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).

Elektrik seçenekleri

 • Uzun ömürlü aküler.
 • Harici akü kabini (IP32'ye kadar koruma 
derecesi).

 • Harici sıcaklık sensörü.
 • Ek akü şarj cihazları.
 • Ek trafo.
 • Paralel kit.
 • Soğuk çalıştırma.
 • ACS senkronizasyon sistemi.
 • Nötrsüz şebekerler için nötr oluşturma kiti.
 • Elektrik kartları için tropikalleştirme ve 
paslanma önleme koruması.

Standart haberleşme özellikleri

 • Çok dilli grafik ekran.
 • Kuru kontak arayüzü.
 • MODBUS RTU. 
 • Entegre LAN arayüzü (web sayfaları, 
e-posta).

 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.

Haberleşme seçenekleri

 •  PROFIBUS.
 • MODBUS TCP.
 • NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LINK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.

Enerji depolama seçeneği: ultrakapasitör

Ultrakapasitör, uzun yedekleme sürelerinin 
gerekli olmadığı özel durumlarda uygun 
bir akü yedek parçası olabilir. Bu çözüm 
ile sık voltaj düşüşlerinin ve kısa enerji 
kesintilerinin üstesinden gelmek veya bir 
jeneratörün başlatılması için basit bir köprü 
vazifesi görmek ya da akü kullanım ömrünü 
kötü etkileyebilecek ortam sıcaklıkları 
hedeflenmektedir. Bu bakım gerektirmeyen 
yüksek oranda güvenilir bir enerji saklama 
sistemi sağlayacaktır.

Avantajlar
 • Çok uzun kullanım ömrü: Fiilen sınırsız 
çevrim ile 15 yıl.

 • Yüksek güvenilirlik – Bakım gerekmez.
 • 45 °C’ye kadar geniş sıcaklık aralığı.
 • Ultra hızlı şarj.
 • Aküsüz, kurşunsuz ve çevreyle-dost.

2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5
UPS Giriş/Çıkış kVA

Besleme süresi (dakika)(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. besleme süresi @70% yük 

Harici akü kabini

Harici akü kabini

Harici akü kabini

Harici akü kabini

Harici akü kabini
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En çok talep gören uygulamalar 
için tasarlanmıştır
 • Endüstriyel işlemleri korumak için 
tasarlanmıştır.

 • İzole transformatör ve entegre akülerle 
kompakt bir çözüm.

 • Sağlam muhafaza (2 mm kalınlığında ağır 
çelik yapı).

 • Zemine sabitleme (devrilmeyi önlemek için).
 • Standart IP31 koruma derecesi.
 • Toz ve su sıçramasına dayanıklı muhafaza 
(IP52) ve kolaylıkla değiştirilebilir toz filtreleri 
(opsiyon).

 • 50 °C'ye kadar işletme sıcaklığı.
 • -%40'tan nominal gerilimin +%20'sine kadar 
geniş giriş gerilimi toleransı.

 • Uluslararası UPS standardı olan 
IEC 62040-2'ye göre iki kat daha fazla 
EMC dayanıklılığı.

 • Çift aşırı gerilim koruması.

Proses sürekliliği
 • Giriş/çıkış kablolama, yedeklerin 
değiştirilmesi ve koruyucu bakımı için önden 
erişim.

 • 6 birime kadar paralel olarak bağlama 
imkanına sahip ölçeklenebilir güç ve yüksek 
kullanılabilirlik (yedeklilik kullanarak).

Endüstriyel şebekelere kolay 
entegrasyon 
 • IGBT düzeltici sayesinde, giriş güç faktörü 
> 0,99 ve giriş akımı harmonik bozulma 
< %3.

 • Açık Havalandırmalı Kurşun Asitli, 
Valf Düzenlemeli Kurşun Asitli (VRLA) 
Nikel Kadmiyum Akülerle uyumlu.

 • Grafik ekranlı, kullanıcıyla dost çok dilli 
arayüz.

 • Her endüstriyel haberleşme ihtiyacına 
yönelik esnek haberleşme kartları: 
kuru kontaklar, MODBUS, PROFIBUS, vs.

 • Jeneratör setleriyle tamamen uyumlu.
 • K-dereceli, tümleşik galvanik yalıtım trafosu.
 • Tipik endüstriyel gerilimlere (giriş ve çıkış) 
uyarlanabilme.

MASTERYS IP+
Zor şartlar için sağlam, yüksek güvenilirlikte koruma 
10'den 80 kVA'ya kadar

Uygulama alanları 

> Endüstriyel işlemler
> Hizmetler
> Medikal

Avantajlar
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Onaylar

MASTERYS IP+ serisi, ürün 
güvenliği açısından TÜV SÜD 

tarafından onaylanmıştır 
(EN 61204-7 ve EN 62040-1)

MASTERYS IP+ 
Tek fazlı ve üç fazlı UPS
10'den 80 kVA'ya kadar

MASTERYS IP+
Zor şartlar için sağlam, yüksek güvenilirlikte koruma 
10'den 80 kVA'ya kadar

Teknik bilgiler

MASTERYS IP+ 10-80
Sn [kVA] 10 15 20 30 40 60 80
Pn [kW] - 3/1 9 13,5 18 27 32 48 -
Pn [kW] - 3/3 9 13,5 18 27 36 48 64
Paralel yapılandırma(1) 6 birime kadar

GİRİŞ
Nominal gerilim 400 V
Gerilim toleransı ± %20(2) (nominal gücün %50'sinde azami -%40'a kadar)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %10
Güç faktörü / THDI(3) 0,99 / < %3

ÇIKIŞ

Nominal gerilim 1 faz + N: 230 V (220/240 V olarak ayarlanabilir)
3 faz + N: 400 V (380/415 V olarak ayarlanabilir)

Gerilim toleransı ± %1
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (jeneratör seti ile %1 ile %8 arasında yapılandırılabilir)
Toplam çıkış gerilimi bozunumu - doğrusal yük < %1
Toplam çıkış gerilimi bozunumu - doğrusal 
olmayan yük < %5

Aşırı yük 10 dakika boyunca %125, 1 dakika boyunca %150(2)

Crest faktörü 3:1 (IEC 62040-3 ile uyumlu)
BYPASS
Nominal gerilim 1 faz + N: 230 V, 3faz + N: 400 V
Gerilim toleransı ± %15 (jeneratör seti ile %10 ile %20 arasında yapılandırılabilir)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (jeneratör seti ile %1 ile %8 arasında yapılandırılabilir)

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ile +50 °C(2) arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 65 dBA

UPS KABİNİ
Boyutlar (3/1) G x D x Y 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm -
Boyutlar (3/3) G x D x Y 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm
Ağırlık (3/1) 230 kg 250 kg 270 kg 330 kg 490 kg 540 kg -
Ağırlık (3/3) 230 kg 250 kg 270 kg 320 kg 370 kg 500 kg 550 kg
Koruma derecesi (IEC 60529 uyarınca) IP31 ve IP52 IP31
Renkler RAL 7012

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Giriş/bypass tarafında trafo ile. - (2) Koşullara bağlıdır. - (3) THDV < %2 kaynak ve nominal yükte. 

Endüstriyel yükler için

 • %100 doğrusal olmayan yükler.
 • %100 dengesiz yükler.
 • %100 “6-darbeli” yükler (motor hız sürücüleri, 
kaynak ekipmanı, güç kaynakları…).

 • Motorlar, lambalar, kapasitif yükler.

UPS ve aküler
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Standart elektriksel özellikler

 • Çift şebeke girişi.
 • Dahili bakım bypass'ı.
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).

Elektrik seçenekleri

 • Uzun ömürlü aküler.
 • Harici akü kabini (IP32'ye kadar koruma 
derecesi).

 • Harici sıcaklık sensörü.
 • Ek akü şarj cihazları.
 • Ek trafo.
 • Paralel kit.
 • Soğuk çalıştırma.
 • ACS senkronizasyon sistemi.
 • Nötrsüz şebekerler için nötr oluşturma kiti.
 • Elektrik kartları için tropikalleştirme ve 
paslanma önleme koruması.

Standart haberleşme özellikleri

 • Çok dilli grafik ekran.
 • Kuru kontak arayüzü.
 • MODBUS RTU. 
 • Entegre LAN arayüzü (web sayfaları, 
e-posta).

 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.

Haberleşme seçenekleri

 •  PROFIBUS.
 • MODBUS TCP.
 • NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LINK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.

Enerji depolama seçeneği: ultrakapasitör

Ultrakapasitör, uzun yedekleme sürelerinin 
gerekli olmadığı özel durumlarda uygun 
bir akü yedek parçası olabilir. Bu çözüm 
ile sık voltaj düşüşlerinin ve kısa enerji 
kesintilerinin üstesinden gelmek veya bir 
jeneratörün başlatılması için basit bir köprü 
vazifesi görmek ya da akü kullanım ömrünü 
kötü etkileyebilecek ortam sıcaklıkları 
hedeflenmektedir. Bu bakım gerektirmeyen 
yüksek oranda güvenilir bir enerji saklama 
sistemi sağlayacaktır.

Avantajlar
 • Çok uzun kullanım ömrü: Fiilen sınırsız 
çevrim ile 15 yıl.

 • Yüksek güvenilirlik – Bakım gerekmez.
 • 45 °C’ye kadar geniş sıcaklık aralığı.
 • Ultra hızlı şarj.
 • Aküsüz, kurşunsuz ve çevreyle-dost.

2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5
UPS Giriş/Çıkış kVA

Besleme süresi (dakika)(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. besleme süresi @70% yük 

Harici akü kabini

Harici akü kabini

Harici akü kabini

Harici akü kabini

Harici akü kabini
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DELPHYS MP Elite
Dayanıklı, trafolu güç koruması
80'den 200 kVA'ya kadar

Optimum yük koruması
 • VFI modunda sürekli çalışma (On Line - çift 
çevrim).

 • İnverter izolasyon trafosu, DC akımın 
hem yükten hem de bypass kaynağından 
galvanik ayrılmasını sağlar. 

 • Tüm yük koşullarında çıkış gerilimi 
hassasiyeti.

 • Anormal yük koşullarına karşı dayanıklılık için 
yüksek aşırı yük kapasitesi.

 • Kolay bakım yapılabilirliği, çekerek 
çıkartılabilir alt donanımlar ve tüm bileşenlere 
önden erişebilirlik sayesinde Ortalama Tamir 
Süresini (MTTR) azaltmaktadır.

 • Tak-çıkar özelliği, yüksek kalitede gücü 
korurken genişletme veya yedekli çalışma 
işlemlerini basitleştirir.

Sağlam ve güvenilir
 • Saha tecrübesi kanıtlanmış teknoloji.
 • Arıza toleranslı, tümleşik yedeklilik 
bileşenlerine sahip mimari.

 • Fan arızası tespiti ve yönetimi.
 • Hassas doğrulukta arıza tespiti, yük için güç 
beslemesini garanti eder.

 • Paralel sistemler için kaskat arıza koruması.
 • Endüstriyel ortamlar için mekanik ve 
elektriksel dayanıklılık.

Minimuma Düşürülmüş Toplam 
Sahip Olma Maliyeti 
 • VFI modunda, trafo da dahil yüksek verim.
 • Yüksek güç yoğunluğu: Küçük ayak izi 
sayesinde, tesislerinizde yerden tasarruf 
sağlar.

 • Yüksek ve sabit giriş gücü faktörü, giriş 
ağı alyapınızın boyutlarını sınırlandırmanıza 
yardımcı olur.

 • Doğrultucunun şebeke bağlantısı sadece 
3 kablo gerektirir (nötr gerekmez). 

 • Yüksek kısa-devre kapasitesi, çıkış 
kısmındaki koruma cihazlarının işini 
basitleştirir.

 • Akünün UPS'ye bağlantısı için sadece 
2 kablo yeterlidir.

Uygulama alanları 

> Endüstri
> İşlemler
> Altyapı
> Sağlık
> Hizmet sektörü
> Telekomünikasyonlar
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Avantajlar

Flywheel
COMPATIBLE

DELPHYS MP Elite
Üç fazlı UPS

80'den 200 kVA'ya kadar

DELPHYS MP Elite
Dayanıklı, trafolu güç koruması
80'den 200 kVA'ya kadar

 • 6 üniteye kadar modüler paralel 
yapılandırma, sınırlama olmadan geliştirme.

 • Dağılımlı veya merkezi bypass.
 • Statik Transfer Sistemleri ile ikiz kanallı 
mimari.

Standart elektriksel özellikler

 • 6 haberleşme kartı için yuvalar.
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Standart arayüz:
-  3 giriş (acil durum durdurma, jeneratör 

grubu, akü koruma),
-  4 çıkış (genel alarm, destekleme, 

bypass,önleyici bakım gereksinimleri).
 • 6 birime kadar paralel bağlantı.

Haberleşme seçenekleri

 • GTS (Grafik Dokunmatik Ekran).
 • ADC arayüzü (yapılandırılabilir gerilimsiz 
kontaklar).

 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • PROFIBUS / PROFINET.
 • BACnet/IP arayüzü.
 • NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LINK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.

Paralel sistemler Elektrik seçenekleri

 • EBS (Uzman Akü Sistemi).
 • VOLAN uyumlu.
 • ACS senkronizasyon sistemi.
 • Yedekli elektronik güç kaynakları.

Mekanik seçenekler

 • Güçlendirilmiş IP koruma derecesi.
 • Havalandırma filtreleri.
 • Arıza tespitli, yedekli havalandırma.
 • Üst giriş bağlantısı.

Teknik bilgiler

DELPHYS MP Elite
Sn [kVA] 80 100 120 160 200
Pn [kW] 64 80 96 128 160
Giriş / çıkış 3/3
Paralel yapılandırma (dağılımlı veya merkezi bypass) 6 birime kadar (dağılımlı veya merkezi bypass)

GİRİŞ
Nominal gerilim 380 V - 400 V - 415 V (ayarlanabilir)(1)

Gerilim toleransı 340 ile 460 V
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı 45 ile 65 Hz arası
Güç faktörü / THDI 0,99 sabit / filtresiz %2,5

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 380 V - 400 V - 415 V (ayarlanabilir)(1)

Gerilim toleransı < %1 (statik yük), 5 ms'de ± %2 (%0 ile 100 arası dinamik yük koşulları)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %0,2
Toplam çıkış gerilimi bozunumu - doğrusal yük ThdU < %2 
Toplam çıkış gerilimi bozunumu - doğrusal olmayan yük ThdU < %4
Kısa devre akımı 3,5 In'e kadar
Aşırı yük 1 dakika boyunca %150, 10 dakika boyunca %125
Crest faktörü 3:1
İndirgemesiz kabul edilebilir güç faktörü 0,9 indüktiften 0,9 kapasitife

BYPASS
Nominal gerilim 380 V - 400 V - 415 V
Gerilim toleransı ± %10 (seçilebilir)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)

VERİM
On Line modu %94
Ekonomi modu %98

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ile + 35 °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) 65 dBA 67 dBA

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 1000 x 800 x 1930 mm
Ağırlık 740 kg 860 kg 1020 kg
Koruma derecesi IP20 (diğer IP değerleri opsiyoneldir)
Renkler RAL 9006

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Diğerleri talep üzerine temin edilir. 
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DELPHYS MP Elite
Dayanıklı, trafolu güç koruması
80'den 200 kVA'ya kadar

Optimum yük koruması
 • VFI modunda sürekli çalışma (On Line - çift 
çevrim).

 • İnverter izolasyon trafosu, DC akımın 
hem yükten hem de bypass kaynağından 
galvanik ayrılmasını sağlar. 

 • Tüm yük koşullarında çıkış gerilimi 
hassasiyeti.

 • Anormal yük koşullarına karşı dayanıklılık için 
yüksek aşırı yük kapasitesi.

 • Kolay bakım yapılabilirliği, çekerek 
çıkartılabilir alt donanımlar ve tüm bileşenlere 
önden erişebilirlik sayesinde Ortalama Tamir 
Süresini (MTTR) azaltmaktadır.

 • Tak-çıkar özelliği, yüksek kalitede gücü 
korurken genişletme veya yedekli çalışma 
işlemlerini basitleştirir.

Sağlam ve güvenilir
 • Saha tecrübesi kanıtlanmış teknoloji.
 • Arıza toleranslı, tümleşik yedeklilik 
bileşenlerine sahip mimari.

 • Fan arızası tespiti ve yönetimi.
 • Hassas doğrulukta arıza tespiti, yük için güç 
beslemesini garanti eder.

 • Paralel sistemler için kaskat arıza koruması.
 • Endüstriyel ortamlar için mekanik ve 
elektriksel dayanıklılık.

Minimuma Düşürülmüş Toplam 
Sahip Olma Maliyeti 
 • VFI modunda, trafo da dahil yüksek verim.
 • Yüksek güç yoğunluğu: Küçük ayak izi 
sayesinde, tesislerinizde yerden tasarruf 
sağlar.

 • Yüksek ve sabit giriş gücü faktörü, giriş 
ağı alyapınızın boyutlarını sınırlandırmanıza 
yardımcı olur.

 • Doğrultucunun şebeke bağlantısı sadece 
3 kablo gerektirir (nötr gerekmez). 

 • Yüksek kısa-devre kapasitesi, çıkış 
kısmındaki koruma cihazlarının işini 
basitleştirir.

 • Akünün UPS'ye bağlantısı için sadece 
2 kablo yeterlidir.

Uygulama alanları 

> Endüstri
> İşlemler
> Altyapı
> Sağlık
> Hizmet sektörü
> Telekomünikasyonlar
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Avantajlar

Flywheel
COMPATIBLE

DELPHYS MP Elite
Üç fazlı UPS

80'den 200 kVA'ya kadar

DELPHYS MP Elite
Dayanıklı, trafolu güç koruması
80'den 200 kVA'ya kadar

 • 6 üniteye kadar modüler paralel 
yapılandırma, sınırlama olmadan geliştirme.

 • Dağılımlı veya merkezi bypass.
 • Statik Transfer Sistemleri ile ikiz kanallı 
mimari.

Standart elektriksel özellikler

 • 6 haberleşme kartı için yuvalar.
 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Standart arayüz:
-  3 giriş (acil durum durdurma, jeneratör 

grubu, akü koruma),
-  4 çıkış (genel alarm, destekleme, 

bypass,önleyici bakım gereksinimleri).
 • 6 birime kadar paralel bağlantı.

Haberleşme seçenekleri

 • GTS (Grafik Dokunmatik Ekran).
 • ADC arayüzü (yapılandırılabilir gerilimsiz 
kontaklar).

 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • PROFIBUS / PROFINET.
 • BACnet/IP arayüzü.
 • NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LINK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.

Paralel sistemler Elektrik seçenekleri

 • EBS (Uzman Akü Sistemi).
 • VOLAN uyumlu.
 • ACS senkronizasyon sistemi.
 • Yedekli elektronik güç kaynakları.

Mekanik seçenekler

 • Güçlendirilmiş IP koruma derecesi.
 • Havalandırma filtreleri.
 • Arıza tespitli, yedekli havalandırma.
 • Üst giriş bağlantısı.

Teknik bilgiler

DELPHYS MP Elite
Sn [kVA] 80 100 120 160 200
Pn [kW] 64 80 96 128 160
Giriş / çıkış 3/3
Paralel yapılandırma (dağılımlı veya merkezi bypass) 6 birime kadar (dağılımlı veya merkezi bypass)

GİRİŞ
Nominal gerilim 380 V - 400 V - 415 V (ayarlanabilir)(1)

Gerilim toleransı 340 ile 460 V
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı 45 ile 65 Hz arası
Güç faktörü / THDI 0,99 sabit / filtresiz %2,5

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 380 V - 400 V - 415 V (ayarlanabilir)(1)

Gerilim toleransı < %1 (statik yük), 5 ms'de ± %2 (%0 ile 100 arası dinamik yük koşulları)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %0,2
Toplam çıkış gerilimi bozunumu - doğrusal yük ThdU < %2 
Toplam çıkış gerilimi bozunumu - doğrusal olmayan yük ThdU < %4
Kısa devre akımı 3,5 In'e kadar
Aşırı yük 1 dakika boyunca %150, 10 dakika boyunca %125
Crest faktörü 3:1
İndirgemesiz kabul edilebilir güç faktörü 0,9 indüktiften 0,9 kapasitife

BYPASS
Nominal gerilim 380 V - 400 V - 415 V
Gerilim toleransı ± %10 (seçilebilir)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)

VERİM
On Line modu %94
Ekonomi modu %98

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ile + 35 °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) 65 dBA 67 dBA

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 1000 x 800 x 1930 mm
Ağırlık 740 kg 860 kg 1020 kg
Koruma derecesi IP20 (diğer IP değerleri opsiyoneldir)
Renkler RAL 9006

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Diğerleri talep üzerine temin edilir. 
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DELPHYS MX
Dayanıklı mimariler için esnek, trafolu çözüm
250'den 900 kVA'ya kadar

Optimum yük koruması
 • VFI modunda sürekli çalışma (On Line - çift 
çevrim).

 • İnverter izolasyon trafosu, hem DC akım ile 
yük hem de iki kaynak arasında galvanik 
ayırma sağlar.

 • Tüm yük koşullarında çıkış gerilimi 
hassasiyeti.

 • Anormal yük koşullarına karşı dayanıklılık için 
yüksek aşırı yük kapasitesi.

 • Kolay bakım yapılabilirliği, çekerek 
çıkartılabilir alt donanımlar ve tüm bileşenlere 
önden erişebilirlik sayesinde Ortalama Tamir 
Süresini (MTTR) azaltmaktadır.

 • Arıza toleranslı, tümleşik yedeklilik 
bileşenlerine sahip mimari.

Esnek ve kolay yükseltilebilir 
 • Sağlam ve güvenilir paralel yapılandırma 
modu.

 • Dağıtılmış veya merkezi bypass, herhangi bir 
elektrik altyapısıyla mükemmel uyum sağlar.

 • Tak-çıkar özelliği, yüksek kalitede gücü 
korurken genişletme veya yedekli çalışma 
işlemlerini basitleştirir.

 • Trafo bazlı topoloji, her türlü elektrik 
tesisatlarına adapte edilebilir.

Minimuma İndirilmiş Toplam 
Sahip Olma Maliyeti
 • VFI modunda, trafo da dahil yüksek verim.
 • Yüksek güç yoğunluğu: Küçük ayak izi 
sayesinde, tesislerinizde yerden tasarruf 
sağlar.

 • Yüksek ve sabit giriş gücü faktörü, giriş ağı 
altyapınızın boyutlarını sınırlandırmanıza 
yardımcı olur.

 • Doğrultucunun şebeke bağlantısı sadece 
3 kablo gerektirir (nötr gerekmez).

 • Yüksek kısa-devre kapasitesi, çıkış 
kısmındaki koruma cihazlarının işini 
basitleştirir.

Uygulama alanları

> Endüstri
> İşlemler
> Altyapı
> IT uygulamaları
> Sağlık
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Onaylar ve sertifikalar

B U R E A U
V E R I T A S

DELPHYS MX serisi 
Bureau Veritas tarafından 

onaylanmıştır.

Avantajlar

Flywheel
COMPATIBLE

DELPHYS MX 
Üç fazlı UPS

250'den 900 kVA'ya kadar

DELPHYS MX
Dayanıklı mimariler için esnek, trafolu çözüm
250'den 900 kVA'ya kadar

Standart elektriksel özellikler

 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Standart arayüz:
-  3 giriş (acil durum durdurma, jeneratör 

grubu, akü koruma),
-  4 çıkış (genel alarm, destekleme, 

bypass,önleyici bakım gereksinimleri).
 • EBS (Uzman Akü Sistemi).

Standart haberleşme özellikleri

 • Çok dilli grafik ekran.
 • 6 haberleşme kartı için yuvalar.

Elektrik seçenekleri

 • EBS (Uzman Akü Sistemi).
 • VOLAN uyumlu.
 • ACS senkronizasyon sistemi.
 • Yedekli elektronik güç kaynakları.

Mekanik seçenekler

 • Güçlendirilmiş IP koruma derecesi.
 • Havalandırma filtreleri.
 • Arıza tespitli, yedekli havalandırma.
 • Üst giriş bağlantısı.

Haberleşme seçenekleri

 • GTS (Grafik Dokunmatik Ekran).
 • ADC arayüzü (yapılandırılabilir gerilimsiz 
kontaklar).

 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • PROFIBUS / PROFINET.
 • BACnet/IP arayüzü.
 • NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LINK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.

Teknik bilgiler

DELPHYS MX
Sn [kVA] 250 300 400 500 800 900
Pn [kW] 225 270 360 450 720 800
Giriş / çıkış 3/3
Paralel yapılandırma 6 birime kadar

GİRİŞ
Nominal gerilim(1) 380 V - 400 V - 415 V
Gerilim toleransı 340 ila 460 V 360 ila 460 V
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± 5 Hz
Güç faktörü / THDI 0,93 / < %4,5 0,94 / < %5

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 380 V - 400 V - 415 V
Gerilim toleransı < %1 (statik yük), 5 ms'de ± %2 (%0 ile 100 arası dinamik yük koşulları)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %0,2
Toplam çıkış gerilimi bozunumu - doğrusal yük ThdU < %2

Toplam çıkış gerilimi bozunumu - doğrusal 
olmayan yük (lEC 62043-3) ThdU < %3,2 ThdU < %2,5

Kısa devre akımı 4,4 In'e kadar
Aşırı yük 1 dakika boyunca %150, 10 dakika boyunca %125
Crest faktörü 3:1
İndirgemesiz kabul edilebilir güç faktörü Endüktif 0.9 ' a kadar

BYPASS
Nominal gerilim 380 V - 400 V - 415 V
Gerilim toleransı ± %10
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)

VERİM
On Line modu %93,5'e kadar
Ekonomi modu %98

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ile + 35 °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de akustik gürültü seviyesi (ISO 3746)(2) ≤ 70 dBA ≤ 72 dBA ≤ 75 dBA

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 1600 x 995 x 1930 mm 3200 x 995 x 2210 mm
Ağırlık 2500 kg 2800 kg 3300 kg 5900 kg
Koruma derecesi IP20
Renkler RAL 9006

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62041-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) DELPHYS MX 250-500: Diğerleri talep üzerine temin edilir. - (2) Güç değer aralığına göre.
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DELPHYS MX
Dayanıklı mimariler için esnek, trafolu çözüm
250'den 900 kVA'ya kadar

Optimum yük koruması
 • VFI modunda sürekli çalışma (On Line - çift 
çevrim).

 • İnverter izolasyon trafosu, hem DC akım ile 
yük hem de iki kaynak arasında galvanik 
ayırma sağlar.

 • Tüm yük koşullarında çıkış gerilimi 
hassasiyeti.

 • Anormal yük koşullarına karşı dayanıklılık için 
yüksek aşırı yük kapasitesi.

 • Kolay bakım yapılabilirliği, çekerek 
çıkartılabilir alt donanımlar ve tüm bileşenlere 
önden erişebilirlik sayesinde Ortalama Tamir 
Süresini (MTTR) azaltmaktadır.

 • Arıza toleranslı, tümleşik yedeklilik 
bileşenlerine sahip mimari.

Esnek ve kolay yükseltilebilir 
 • Sağlam ve güvenilir paralel yapılandırma 
modu.

 • Dağıtılmış veya merkezi bypass, herhangi bir 
elektrik altyapısıyla mükemmel uyum sağlar.

 • Tak-çıkar özelliği, yüksek kalitede gücü 
korurken genişletme veya yedekli çalışma 
işlemlerini basitleştirir.

 • Trafo bazlı topoloji, her türlü elektrik 
tesisatlarına adapte edilebilir.

Minimuma İndirilmiş Toplam 
Sahip Olma Maliyeti
 • VFI modunda, trafo da dahil yüksek verim.
 • Yüksek güç yoğunluğu: Küçük ayak izi 
sayesinde, tesislerinizde yerden tasarruf 
sağlar.

 • Yüksek ve sabit giriş gücü faktörü, giriş ağı 
altyapınızın boyutlarını sınırlandırmanıza 
yardımcı olur.

 • Doğrultucunun şebeke bağlantısı sadece 
3 kablo gerektirir (nötr gerekmez).

 • Yüksek kısa-devre kapasitesi, çıkış 
kısmındaki koruma cihazlarının işini 
basitleştirir.

Uygulama alanları

> Endüstri
> İşlemler
> Altyapı
> IT uygulamaları
> Sağlık
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Onaylar ve sertifikalar

B U R E A U
V E R I T A S

DELPHYS MX serisi 
Bureau Veritas tarafından 

onaylanmıştır.

Avantajlar

Flywheel
COMPATIBLE

DELPHYS MX 
Üç fazlı UPS

250'den 900 kVA'ya kadar

DELPHYS MX
Dayanıklı mimariler için esnek, trafolu çözüm
250'den 900 kVA'ya kadar

Standart elektriksel özellikler

 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Standart arayüz:
-  3 giriş (acil durum durdurma, jeneratör 

grubu, akü koruma),
-  4 çıkış (genel alarm, destekleme, 

bypass,önleyici bakım gereksinimleri).
 • EBS (Uzman Akü Sistemi).

Standart haberleşme özellikleri

 • Çok dilli grafik ekran.
 • 6 haberleşme kartı için yuvalar.

Elektrik seçenekleri

 • EBS (Uzman Akü Sistemi).
 • VOLAN uyumlu.
 • ACS senkronizasyon sistemi.
 • Yedekli elektronik güç kaynakları.

Mekanik seçenekler

 • Güçlendirilmiş IP koruma derecesi.
 • Havalandırma filtreleri.
 • Arıza tespitli, yedekli havalandırma.
 • Üst giriş bağlantısı.

Haberleşme seçenekleri

 • GTS (Grafik Dokunmatik Ekran).
 • ADC arayüzü (yapılandırılabilir gerilimsiz 
kontaklar).

 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • PROFIBUS / PROFINET.
 • BACnet/IP arayüzü.
 • NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LINK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.

Teknik bilgiler

DELPHYS MX
Sn [kVA] 250 300 400 500 800 900
Pn [kW] 225 270 360 450 720 800
Giriş / çıkış 3/3
Paralel yapılandırma 6 birime kadar

GİRİŞ
Nominal gerilim(1) 380 V - 400 V - 415 V
Gerilim toleransı 340 ila 460 V 360 ila 460 V
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± 5 Hz
Güç faktörü / THDI 0,93 / < %4,5 0,94 / < %5

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 380 V - 400 V - 415 V
Gerilim toleransı < %1 (statik yük), 5 ms'de ± %2 (%0 ile 100 arası dinamik yük koşulları)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %0,2
Toplam çıkış gerilimi bozunumu - doğrusal yük ThdU < %2

Toplam çıkış gerilimi bozunumu - doğrusal 
olmayan yük (lEC 62043-3) ThdU < %3,2 ThdU < %2,5

Kısa devre akımı 4,4 In'e kadar
Aşırı yük 1 dakika boyunca %150, 10 dakika boyunca %125
Crest faktörü 3:1
İndirgemesiz kabul edilebilir güç faktörü Endüktif 0.9 ' a kadar

BYPASS
Nominal gerilim 380 V - 400 V - 415 V
Gerilim toleransı ± %10
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)

VERİM
On Line modu %93,5'e kadar
Ekonomi modu %98

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ile + 35 °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de akustik gürültü seviyesi (ISO 3746)(2) ≤ 70 dBA ≤ 72 dBA ≤ 75 dBA

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 1600 x 995 x 1930 mm 3200 x 995 x 2210 mm
Ağırlık 2500 kg 2800 kg 3300 kg 5900 kg
Koruma derecesi IP20
Renkler RAL 9006

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62041-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) DELPHYS MX 250-500: Diğerleri talep üzerine temin edilir. - (2) Güç değer aralığına göre.
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SHARYS Ip
Dayanıklı, güvenilir DC güç çözümü
24/48/108/120 V, 15 ile 200 A arası

Uygulama alanları 

> Proses endüstrisi
> Şalt tesisi tetiklemesi
> Sinyalizasyon
> Alarm sistemleri
> Otomatizmler (PLC, röleler vs.)

SHARYS IP serileri, güvenilir DC beslemesi 
sağlama amacına göre tasarlanmıştır.
Endüstriyel uygulamalar için ideal olarak uygun 
olan SHARYS IP, modülerite, modülün çalışma 
esnasında değiştirilmesi, yedeklilik N + 1 ve 
ölçeklendirilebilirlik gibi telekom özelliklerini 
sağlam tasarıma sahip bir şasi ile birleştirerek 
yenilikçi bir karışım oluşturmaktadır.
Esnek tasarım ve çok sayıda özelleştirme 
imkanı paketi tamamlamakta ve 
SHARYS IP'nin bir çok durumda 
kullanılabilmesini sağlamaktadır.

Yükseltilebilirlik
 • Ek doğrultucu modülleri eklemek suretiyle 
geleceğin ihtiyaçlarına göre geliştirilebilir.

Güvenilirlik ve sağlamlık
 • Sağlam çelik şasi.
 • Koruma derecesi IP30(1).
 • Standart olarak PCB tropikalleşmesi.
 • Mikro-işlemci kontrolü.
 • Akıllı doğrultucu soğutması.
 • Deşarj sonu koruması (opsiyonel) sayesinde 
akü emniyeti.

 • Sınırlandırılmış termal stres ve daha uzun 
ömürlü bileşenler.

(1)  Ek doğrultucu modülleri eklemek suretiyle geleceğin 
ihtiyaçlarına göre geliştirilebilir.

Toplam Sahip Olma Maliyetleri 
(TCO)
 • %93'e varan yüksek verim: Düşük enerji 
tüketimi, düşük ısı dağılımı.

 • Güç faktörü bire yakın durumdayken 
sinüzodial akım emilimi: Düşük iletken ısı 
dağılımı ve fazla yer kaplamayan tesisat.

 • Kurulumu kolay.
 • Daha düşük bakım maliyetleri.
 • Çalışma anında değiştirilebilme özelliği ile 
süreç devamlılığı (herhangi bir güç kesintisi 
olmaksızın modüllerin değiştirilmesi).

Kolay, kullanıcıyla dost işletim
 • Anlaşılır çalışma durumu gösterimine sahip 
ön mimik paneli.

 • Doğrultucu modüllerin dijital kontrolü ve 
izlenmesi.

 • Farklı akü teknolojileriyle kullanım için 
uyarlanabilirlik.

 • Çok sayıda haberleşme arayüzü. 
Kuru kontak, MODBUS RTU, SNMP 
(NET VISION opsiyonuyla).
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Onaylar

SHARYS IP (SH-IP) serisinin tamamı, 
ürün güvenliği açısından TÜV SÜD 

tarafından onaylanmıştır (EN 61204-7 ve 
EN 60950-1).

SHARYS Ip Enclosure

SHARYS Ip System

SHARYS Ip 
Doğrultucular 

24/48/108/120 V, 15 ile 200 A arası

Standart elektriksel özellikler

 • Kutup yalıtımlı veya topraklanmış.
 • Dahili akü koruması.
 • Çıkış DC dağıtımı için donanım.
 • Akü sıcaklık sensörü.
 • PCB tropikalleşmesi.
 • IP30 çelik kabin.
 • Kullanışlı palet taşıyıcı taban.

Elektrik seçenekleri

 • BLVD akü düşük gerilim kesicisi.
 • Çıkış dağıtımı.
 • Çift AC güç kaynağı. 
 • Çift dizi akü koruması.
 • Acil Güç Kapatma (EPO).
 • Güç Paylaşımı.
 • Eşleşme kiti.
 • Toprak kaçağı kontrolü.
 • Giriş aşırı gerilim koruyucuları.
 • Akü kabini.
 • İyileştirilmiş koruma derecesi.

Standart haberleşme özellikleri

 • Kuru kontak arayüzü.
 • SHARYS PLUS, gelişmiş dijital kontrolör(1).
 • MODBUS RTU(1).
 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva(1).

Haberleşme seçenekleri

 • DC sistemler için NET VISION: Birçok işletim 
sisteminde DC sistem izleme ve kapatma 
yönetimi için profesyonel WEB/SNMP 
arayüzü(1).

(1) Sadece sistem.

Teknik bilgiler

SHARYS Ip - Doğrultucu Modülü
Model 24 V 50 A 48 V 15 A 48 V 30 A 48 V 50 A 108 V 20 A 120 V 20 A

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V 1 faz + N
Gerilim toleransı %100 In için ±%20, %40 In için azami -%50
Frekans 47,5 … 63 Hz
Güç faktörü ≥ 0,99 ≥ 0,98 ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99
Emilen akım distorsiyonu EN 61000-3-2 standardına uygun
Takıldığında demeraj akımı ön-şarj devresi tarafından sınırlanır

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 24 V 48 V 108 V 120 V
Gerilim ayarlaması(1) 21-29 V 42-58 V 95-131 V 105-145 V
Statik davranış Vo ≤ %1
Nominal akım 50 A 15 A 30 A 50 A 20 A 20 A

Sabit güçte devamlı akım 
aşırı yükü Nominal akımın %105'i

Artık dalga (Io ≥ %10 iken) AC < 50 mV, PP < 100 mV

Paralel işletimde akım 
dengesizliği ≤ 0,05 Io

Yük değişiminde dinamik 
davranış
(Δ Io = %50 Io, %10-100 Io 
aralığında)

Δ Vo ≤ %4

VERİM
Tipik %90 %90 %91 %92 %93 %93

YALITIM

Giriş/çıkış dielektrik sertliği 3 kV (60 sn için 50 Hz)

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı indirgemesiz -5 … 45 °C, güç indirgemeli azami 55 °C
Bağıl nem %10 ile %90
Soğutma Akıllı fan hızı kontrolüyle zorlanmış

BAĞLANTILAR
Bağlantılar Takma + kilitleme vidası

DOĞRULTUCU KASASI
Koruma derecesi IP20
Renkler RAL 7012

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 61204-7
EMC EN 61204-3, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Performans IEC/EN 61204
Titreşimlere karşı direnç ASTM D999
Düşmelere karşı direnç ASTM D5276

SHARYS Ip - Enclosures and Systems
Model ENCLOSURE ED ENCLOSURE EX SYSTEM IS SYSTEM IX

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V 1 faz + N 400 V 2 faz 230 V 1 faz + N, 400 V 3 faz + N 400 V 3 faz
Gerilim toleransı %100 Pn için ±%20, %40 Pn için azami -%50
Frekans 47,5 ile 63 Hz arası
Giriş trafosu - standarda dahil - standarda dahil

ÇIKIŞ
Nominal gerilim (V) 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120
Nominal akımı (A) 100 30 60 100 40 100 30 60 100 40 200 200 80 80 150 150 60 60
Maksimum güç (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
Maks. doğrultucu sayısı 2 modül 2 modül 4 modül 3 modül
Gerilim ayarlaması(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
Gerilim dalgalanması 50mVrms 100mVpp

DOĞRULTUCU KABİNİ
Boyutlar G x D x Y(2) 600 x 535 x (894 ile 1254) mm 600 x 535 x 1900 mm
Ağırlık(3) 60 ila 75 kg 245 kg 305 kg
Koruma derecesi IP30
Renkler RAL 7012

(1) Çıkış gerilimi değişimi, şarj gerilimine ve deşarj sonu gerilim ayarlarına bağlıdır (şebeke mevcut ve akü şarjlı haldeyken tipik olarak 1,13 Vn, aküler tamamen boşaldığında 0,90 Vn). 
(2) Yükseklik, aksesuarlara ve destekleme süresine bağlıdır. - (3) Aküsüz.
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SHARYS Ip
Dayanıklı, güvenilir DC güç çözümü
24/48/108/120 V, 15 ile 200 A arası

Uygulama alanları 

> Proses endüstrisi
> Şalt tesisi tetiklemesi
> Sinyalizasyon
> Alarm sistemleri
> Otomatizmler (PLC, röleler vs.)

SHARYS IP serileri, güvenilir DC beslemesi 
sağlama amacına göre tasarlanmıştır.
Endüstriyel uygulamalar için ideal olarak uygun 
olan SHARYS IP, modülerite, modülün çalışma 
esnasında değiştirilmesi, yedeklilik N + 1 ve 
ölçeklendirilebilirlik gibi telekom özelliklerini 
sağlam tasarıma sahip bir şasi ile birleştirerek 
yenilikçi bir karışım oluşturmaktadır.
Esnek tasarım ve çok sayıda özelleştirme 
imkanı paketi tamamlamakta ve 
SHARYS IP'nin bir çok durumda 
kullanılabilmesini sağlamaktadır.

Yükseltilebilirlik
 • Ek doğrultucu modülleri eklemek suretiyle 
geleceğin ihtiyaçlarına göre geliştirilebilir.

Güvenilirlik ve sağlamlık
 • Sağlam çelik şasi.
 • Koruma derecesi IP30(1).
 • Standart olarak PCB tropikalleşmesi.
 • Mikro-işlemci kontrolü.
 • Akıllı doğrultucu soğutması.
 • Deşarj sonu koruması (opsiyonel) sayesinde 
akü emniyeti.

 • Sınırlandırılmış termal stres ve daha uzun 
ömürlü bileşenler.

(1)  Ek doğrultucu modülleri eklemek suretiyle geleceğin 
ihtiyaçlarına göre geliştirilebilir.

Toplam Sahip Olma Maliyetleri 
(TCO)
 • %93'e varan yüksek verim: Düşük enerji 
tüketimi, düşük ısı dağılımı.

 • Güç faktörü bire yakın durumdayken 
sinüzodial akım emilimi: Düşük iletken ısı 
dağılımı ve fazla yer kaplamayan tesisat.

 • Kurulumu kolay.
 • Daha düşük bakım maliyetleri.
 • Çalışma anında değiştirilebilme özelliği ile 
süreç devamlılığı (herhangi bir güç kesintisi 
olmaksızın modüllerin değiştirilmesi).

Kolay, kullanıcıyla dost işletim
 • Anlaşılır çalışma durumu gösterimine sahip 
ön mimik paneli.

 • Doğrultucu modüllerin dijital kontrolü ve 
izlenmesi.

 • Farklı akü teknolojileriyle kullanım için 
uyarlanabilirlik.

 • Çok sayıda haberleşme arayüzü. 
Kuru kontak, MODBUS RTU, SNMP 
(NET VISION opsiyonuyla).
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Onaylar

SHARYS IP (SH-IP) serisinin tamamı, 
ürün güvenliği açısından TÜV SÜD 

tarafından onaylanmıştır (EN 61204-7 ve 
EN 60950-1).

SHARYS Ip Enclosure

SHARYS Ip System

SHARYS Ip 
Doğrultucular 

24/48/108/120 V, 15 ile 200 A arası

Standart elektriksel özellikler

 • Kutup yalıtımlı veya topraklanmış.
 • Dahili akü koruması.
 • Çıkış DC dağıtımı için donanım.
 • Akü sıcaklık sensörü.
 • PCB tropikalleşmesi.
 • IP30 çelik kabin.
 • Kullanışlı palet taşıyıcı taban.

Elektrik seçenekleri

 • BLVD akü düşük gerilim kesicisi.
 • Çıkış dağıtımı.
 • Çift AC güç kaynağı. 
 • Çift dizi akü koruması.
 • Acil Güç Kapatma (EPO).
 • Güç Paylaşımı.
 • Eşleşme kiti.
 • Toprak kaçağı kontrolü.
 • Giriş aşırı gerilim koruyucuları.
 • Akü kabini.
 • İyileştirilmiş koruma derecesi.

Standart haberleşme özellikleri

 • Kuru kontak arayüzü.
 • SHARYS PLUS, gelişmiş dijital kontrolör(1).
 • MODBUS RTU(1).
 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva(1).

Haberleşme seçenekleri

 • DC sistemler için NET VISION: Birçok işletim 
sisteminde DC sistem izleme ve kapatma 
yönetimi için profesyonel WEB/SNMP 
arayüzü(1).

(1) Sadece sistem.

Teknik bilgiler

SHARYS Ip - Doğrultucu Modülü
Model 24 V 50 A 48 V 15 A 48 V 30 A 48 V 50 A 108 V 20 A 120 V 20 A

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V 1 faz + N
Gerilim toleransı %100 In için ±%20, %40 In için azami -%50
Frekans 47,5 … 63 Hz
Güç faktörü ≥ 0,99 ≥ 0,98 ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99
Emilen akım distorsiyonu EN 61000-3-2 standardına uygun
Takıldığında demeraj akımı ön-şarj devresi tarafından sınırlanır

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 24 V 48 V 108 V 120 V
Gerilim ayarlaması(1) 21-29 V 42-58 V 95-131 V 105-145 V
Statik davranış Vo ≤ %1
Nominal akım 50 A 15 A 30 A 50 A 20 A 20 A

Sabit güçte devamlı akım 
aşırı yükü Nominal akımın %105'i

Artık dalga (Io ≥ %10 iken) AC < 50 mV, PP < 100 mV

Paralel işletimde akım 
dengesizliği ≤ 0,05 Io

Yük değişiminde dinamik 
davranış
(Δ Io = %50 Io, %10-100 Io 
aralığında)

Δ Vo ≤ %4

VERİM
Tipik %90 %90 %91 %92 %93 %93

YALITIM

Giriş/çıkış dielektrik sertliği 3 kV (60 sn için 50 Hz)

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı indirgemesiz -5 … 45 °C, güç indirgemeli azami 55 °C
Bağıl nem %10 ile %90
Soğutma Akıllı fan hızı kontrolüyle zorlanmış

BAĞLANTILAR
Bağlantılar Takma + kilitleme vidası

DOĞRULTUCU KASASI
Koruma derecesi IP20
Renkler RAL 7012

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 61204-7
EMC EN 61204-3, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Performans IEC/EN 61204
Titreşimlere karşı direnç ASTM D999
Düşmelere karşı direnç ASTM D5276

SHARYS Ip - Enclosures and Systems
Model ENCLOSURE ED ENCLOSURE EX SYSTEM IS SYSTEM IX

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V 1 faz + N 400 V 2 faz 230 V 1 faz + N, 400 V 3 faz + N 400 V 3 faz
Gerilim toleransı %100 Pn için ±%20, %40 Pn için azami -%50
Frekans 47,5 ile 63 Hz arası
Giriş trafosu - standarda dahil - standarda dahil

ÇIKIŞ
Nominal gerilim (V) 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120
Nominal akımı (A) 100 30 60 100 40 100 30 60 100 40 200 200 80 80 150 150 60 60
Maksimum güç (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
Maks. doğrultucu sayısı 2 modül 2 modül 4 modül 3 modül
Gerilim ayarlaması(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
Gerilim dalgalanması 50mVrms 100mVpp

DOĞRULTUCU KABİNİ
Boyutlar G x D x Y(2) 600 x 535 x (894 ile 1254) mm 600 x 535 x 1900 mm
Ağırlık(3) 60 ila 75 kg 245 kg 305 kg
Koruma derecesi IP30
Renkler RAL 7012

(1) Çıkış gerilimi değişimi, şarj gerilimine ve deşarj sonu gerilim ayarlarına bağlıdır (şebeke mevcut ve akü şarjlı haldeyken tipik olarak 1,13 Vn, aküler tamamen boşaldığında 0,90 Vn). 
(2) Yükseklik, aksesuarlara ve destekleme süresine bağlıdır. - (3) Aküsüz.
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SHARYS Ip 
Doğrultucular 
24/48/108/120 V, 15 ile 200 A arası

Doğrultucu modülü

SHARYS DOĞRULTUCU modülleri, çift 
çevrim anahtarlama teknolojisini kullanır. Dijital 
mikro-işlemci kontrolünün SMD teknolojisi 
ile IGBT bileşenlerinin SMD teknolojisinin 
kombinasyonu, yüksek seviyede güvenilir ve 
verimli bir doğrultucuyu meydana getirir.
 • Tak-çıkart “hot-swap”.
 • CAN-BUS protokol haberleşmeli 
mikro-işlemci kontrolü.

 • Aktif yük paylaşımlı paralel bağlantı ve 
arızalı bir modülün selektif olarak devreden 
çıkartılması.

 • PCB koruyucu kaplama (tropikalleşme) 
standarttır.
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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 - Maks. 2 doğrultucu modülü, yedeklilik 1+1 veya tam güç

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 - Maks. 2 doğrultucu modülü, yedeklilik 1+1 veya tam güç, entegre giriş trafosu

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 - Maks. 4 doğrultucu modülü, yedeklilik N+1

24 V DC 48 V DC 108 V DC 120 V DC
80 A - - IS108I080 IS120I080
200 A IS024I200 IS048I200 - -

IX - Maks. 3 doğrultucu modülü, yedeklilik N+1, entegre giriş trafosu

24 V DC 48 V DC 108 V DC 120 V DC
60 A - - IX108I060 IX120I060
150 A IX024I150 IX048I150 - -

Enclosure

Esnek modüler tasarımlı DC güç besleme 
sistemi.
Maksimum 2 doğrultucu modülü içerebilir, 
tam güç uygulaması veya yedekli çözüm için 
uygundur.

Şalt tesisi tetikleme ekipmanı gibi yaygın olarak 
kullanılan düşük-orta güç uygulamalarının 
tamamında kullanışlıdır.

System

Eksiksiz DC güç besleme sistemi
Bu, azami 4 doğrultucu modülü içerebilir(1), 
N+1 yedekli çözüm için uygundur.
Otomatik kontrol ekipmanları ve proses 
beslemesi gibi orta güç uygulamalarında (PLC, 
röleler, vs.) kullanışlıdır.

Gelişmiş kontrolör SHARYS PLUS sayesinde, 
artırılmış haberleşme olanakları ve tam ayar 
esnekliği gerekli olduğunda belirtilir.
(1)  Güç genişletmesi veya özelleştirme için bizimle iletişime 

geçiniz

SHARYS pLUS kontrol modülü(1)

SHARYS PLUS gelişmiş kontrol ve izleme 
modülü, tüm SHARYS IP SİSTEMLERİNDE 
standart olarak mevcuttur. 32-dijitli bir LCD 
ekran, tüm bilgi parametrelerinin ayarlarına 
kolay ve hızlı erişim sağlar.
 • CAN-BUS protokolüyle haberleşmeli 
mikro-işlemci kontrolü ve harici haberleşme 
için RS232/485 portu.

 • Önden LED'li kolay ek gösterim.
 • Tak-çıkar «hot swap» çözümü, değiştirmesi 
kolay.

(1) Sadece sistem.

Tipik yapılandırmalar

Tek

Yedekli N+1

Tam yedekli 1+1

Genişletilmiş tam yedekli
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SHARYS Ip 
Doğrultucular 

24/48/108/120 V, 15 ile 200 A arası

Mimik panel

1. Arıza alarmı 
2. Ekran
3. Durum LED'i
4. Seçme düğmesi
5. Akü deşarj durumu
6. Güç akışı gösterimi

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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V in (VAC)
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Önemli ürün özellikleri

Tam akü uyumluluğu

SHARYS IP tasarımı, farklı akü teknolojileriyle(1) 
uyumludur, örneğin:
 • Valf Ayarlı Kurşun-Asit (VRLA),
 • Açık Menfezli Kurşun-Asit,
 • Nikel Kadmiyum.

(1) Yük besleme gerilimleriyle uyumluluğu lütfen kontrol edin.
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Çift çevrim IGBT 
tabanlı teknoloji

İyileştirilmiş giriş güç 
faktörü (PF > 0,99) ve 
düşük giriş THDI

Çalışma anında 
değiştirilebilir, selektif 
olarak devreden 
çıkartılabilir kablosuz 
modüller

Geniş Giriş Gerilimi 
ve frekans aralığı. 
Daimi giriş aşırı 
gerilimlerine (azami 
+ %40) ve gerilim 
dalgalanmalarına 
karşı koruma

Mains

P max
100%

40%

-50% -20% +20% +40%
(115 V)(184 V) (276 V) (322 V)

230 V

PCB tropikalleşmesi

Tümleşik giriş-çıkış 
galvanik yalıtımı

Dijital mikro-işlemci 
kontrolü ve ayarlaması 
SMD teknolojisi 

Geniş sıcaklık ve 
ortam sıcaklığı 
aralığı, azami +55 °C 
ortam sıcaklığı

P out

T env. (°C)

100%

60%

-5 °C 45 °C 55 °C

Sabit çıkış gücü

105%

100%

88%

45 V 53,3 V 60 V V out

V x I = cost.I out

Modüller arasında 
CAN BUS 
haberleşmesi

Modüller arasında 
aktif yük paylaşımı

Hız kontrollü zorlamalı 
havalı soğutma 
(sıcaklık-yük) 
Otomatik test ile fan 
arızası tespiti T env. (°C)

Speed
@ full load

100%

45%

65%

-5 °C 45 °C 55 °C

@ without load

Optimize edilmiş 
verimlilik tasarımı 
noktası E
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SHARYS Ip 
Doğrultucular 
24/48/108/120 V, 15 ile 200 A arası

Doğrultucu modülü

SHARYS DOĞRULTUCU modülleri, çift 
çevrim anahtarlama teknolojisini kullanır. Dijital 
mikro-işlemci kontrolünün SMD teknolojisi 
ile IGBT bileşenlerinin SMD teknolojisinin 
kombinasyonu, yüksek seviyede güvenilir ve 
verimli bir doğrultucuyu meydana getirir.
 • Tak-çıkart “hot-swap”.
 • CAN-BUS protokol haberleşmeli 
mikro-işlemci kontrolü.

 • Aktif yük paylaşımlı paralel bağlantı ve 
arızalı bir modülün selektif olarak devreden 
çıkartılması.

 • PCB koruyucu kaplama (tropikalleşme) 
standarttır.
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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 - Maks. 2 doğrultucu modülü, yedeklilik 1+1 veya tam güç

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 - Maks. 2 doğrultucu modülü, yedeklilik 1+1 veya tam güç, entegre giriş trafosu

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 - Maks. 4 doğrultucu modülü, yedeklilik N+1

24 V DC 48 V DC 108 V DC 120 V DC
80 A - - IS108I080 IS120I080
200 A IS024I200 IS048I200 - -

IX - Maks. 3 doğrultucu modülü, yedeklilik N+1, entegre giriş trafosu

24 V DC 48 V DC 108 V DC 120 V DC
60 A - - IX108I060 IX120I060
150 A IX024I150 IX048I150 - -

Enclosure

Esnek modüler tasarımlı DC güç besleme 
sistemi.
Maksimum 2 doğrultucu modülü içerebilir, 
tam güç uygulaması veya yedekli çözüm için 
uygundur.

Şalt tesisi tetikleme ekipmanı gibi yaygın olarak 
kullanılan düşük-orta güç uygulamalarının 
tamamında kullanışlıdır.

System

Eksiksiz DC güç besleme sistemi
Bu, azami 4 doğrultucu modülü içerebilir(1), 
N+1 yedekli çözüm için uygundur.
Otomatik kontrol ekipmanları ve proses 
beslemesi gibi orta güç uygulamalarında (PLC, 
röleler, vs.) kullanışlıdır.

Gelişmiş kontrolör SHARYS PLUS sayesinde, 
artırılmış haberleşme olanakları ve tam ayar 
esnekliği gerekli olduğunda belirtilir.
(1)  Güç genişletmesi veya özelleştirme için bizimle iletişime 

geçiniz

SHARYS pLUS kontrol modülü(1)

SHARYS PLUS gelişmiş kontrol ve izleme 
modülü, tüm SHARYS IP SİSTEMLERİNDE 
standart olarak mevcuttur. 32-dijitli bir LCD 
ekran, tüm bilgi parametrelerinin ayarlarına 
kolay ve hızlı erişim sağlar.
 • CAN-BUS protokolüyle haberleşmeli 
mikro-işlemci kontrolü ve harici haberleşme 
için RS232/485 portu.

 • Önden LED'li kolay ek gösterim.
 • Tak-çıkar «hot swap» çözümü, değiştirmesi 
kolay.

(1) Sadece sistem.

Tipik yapılandırmalar

Tek

Yedekli N+1

Tam yedekli 1+1

Genişletilmiş tam yedekli
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SHARYS Ip 
Doğrultucular 

24/48/108/120 V, 15 ile 200 A arası

Mimik panel

1. Arıza alarmı 
2. Ekran
3. Durum LED'i
4. Seçme düğmesi
5. Akü deşarj durumu
6. Güç akışı gösterimi

V out (VDC)

I out (A)

V batt (VDC)

V in (VAC)
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Önemli ürün özellikleri

Tam akü uyumluluğu

SHARYS IP tasarımı, farklı akü teknolojileriyle(1) 
uyumludur, örneğin:
 • Valf Ayarlı Kurşun-Asit (VRLA),
 • Açık Menfezli Kurşun-Asit,
 • Nikel Kadmiyum.

(1) Yük besleme gerilimleriyle uyumluluğu lütfen kontrol edin.
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Çift çevrim IGBT 
tabanlı teknoloji

İyileştirilmiş giriş güç 
faktörü (PF > 0,99) ve 
düşük giriş THDI

Çalışma anında 
değiştirilebilir, selektif 
olarak devreden 
çıkartılabilir kablosuz 
modüller

Geniş Giriş Gerilimi 
ve frekans aralığı. 
Daimi giriş aşırı 
gerilimlerine (azami 
+ %40) ve gerilim 
dalgalanmalarına 
karşı koruma

Mains

P max
100%

40%

-50% -20% +20% +40%
(115 V)(184 V) (276 V) (322 V)

230 V

PCB tropikalleşmesi

Tümleşik giriş-çıkış 
galvanik yalıtımı

Dijital mikro-işlemci 
kontrolü ve ayarlaması 
SMD teknolojisi 

Geniş sıcaklık ve 
ortam sıcaklığı 
aralığı, azami +55 °C 
ortam sıcaklığı

P out

T env. (°C)

100%

60%

-5 °C 45 °C 55 °C

Sabit çıkış gücü

105%

100%

88%

45 V 53,3 V 60 V V out

V x I = cost.I out

Modüller arasında 
CAN BUS 
haberleşmesi

Modüller arasında 
aktif yük paylaşımı

Hız kontrollü zorlamalı 
havalı soğutma 
(sıcaklık-yük) 
Otomatik test ile fan 
arızası tespiti T env. (°C)

Speed
@ full load

100%

45%
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-5 °C 45 °C 55 °C

@ without load
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EMergency CPSS
Acil durum sistemleri için güvenli güç kaynağı
3'den 200 kVA'ya kadar

Uygulama alanları 

> Havaalanları
>  Demiryolları ve otobüs 

terminalleri
> Okullar ve üniversiteler
> Hastaneler
> Alışveriş merkezleri
> Sinemalar ve tiyatrolar
> Müzeler
> Kamu binaları
> Ofis binaları
> Oteller

Standartlara uygunluk

EM  EN 50171

EMergency CPSS ürün yelpazesi, güvenlik 
sisteminiz için güç beslemesi bakımından 
ihtiyaçlarınıza cevap vermek için tasarlanmıştır.
Tüm EMergency ürünlerimiz, EN 50171 
standardı ile uyumludur. 

EMergency CPSS ürünleri, şebeke 
beslemesinde arıza durumunda acil çıkış 
aydınlatmasına enerji beslemesi sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır.
Yerel kanunlara bağlı olarak, aşağıda 
belirtilenler gibi diğer temel güvenlik cihazlarına 
enerji beslemesi için kullanımı uygun olabilir:
 • Otomatik yangın söndürme tesisatlarının 
elektrik devreleri.

 • Çağrı sistemleri ve sinyal güvenlik tesisatları.
 • Duman çıkartma cihazları.
 • Karbon monoksit tespit sistemleri.
 • Bazı binalarla alakalı özel güvenlik tesisatları, 
örn. yüksek riskli alanlar.

Tüm standart ihtiyaçları için uygun geniş 
bir ürün yelpazesi. Standart dışı talepler 
için, ürünleri ihtiyaçlarınız doğrultusunda 
uyarlamak için uzmanlardan oluşan takımımız 
hizmetinizdedir.
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MODULYS

MASTERYS

MASTERYS/DELPHYS

EMergency CPSS
Acil durum sistemleri için güvenli güç kaynağı

3'den 200 kVA'ya kadar

Teknik bilgiler

Standart özellikler

 • EN 60598-1 uyumlu IP20 metal muhafaza.
 • Akü şarjı: 12 saatte %80.
 • Bir kutup ters çevrilmesi sebebiyle hasara 
karşı akü koruması.

 • Derin deşarja karşı akü koruması.
 • 10 yıl tahmini kullanım ömrüne sahip uzun 
ömürlü akü.

 • Yedekleme süresinin tamamında nominal 
şarjın %120'sine dayanacak şekilde 
tasarlanmıştır.

 • EMergency sistemi için özel kuru kontaklar 
ve izleme.

Seçenekler

 • UPS muhafaza kasasına tümleşik trafo 
(daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin).

 • IT topraklama sistemi çıkışına bağlantı.
 • %98 verimliliğe kadar destekleyen 
Eko modu.

 • Diğer akü tipleri mevcuttur.

MODULYS MASTERYS DELPHYS

Sn [kVA] 3 4.5 6 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200
Pn [kW] 2.1 3.2 4.2 9 13.5 18 27 36 54 72 90 108 144 180
EN 50171'ye uygun Pn [kW] 1.8 2.6 3.5 7.5 11.3 15 22.5 30 45 60 75 90 120 150

Giriş / çıkış 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

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V (1 faz+N) 400 V (3 faz+N) 400 V 3 faz
Gerilim toleransı(1) ± 20 % 240 V‘den 480 V’e kadar(1)

Nominal frekans 50 - 60 Hz
Frekans toleransı ± %10
Güç faktörü / THDI > %0,98 / < %6 > 0,99 / < %3 0,99 / < %3

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 230 V (1 faz+N) 230 V (1 faz+N) - 400 V (3 faz+N) 400 V
Gerilim toleransı ± %3 statik yük ±%1 dinamik yük, VFI-SS-111 ile uyumlu
Nominal frekans 50 - 60 Hz
Frekans toleransı ± %0,1 ±%2 (%1'den %8'e kadar ayarlanabilir)

Aşırı yüke karşı UPS tasarımı @ Pn 5 dakika boyunca %110,  
5 saniye boyunca %130 10 dakika boyunca %125, 1 dakika boyunca %150 10 dakika boyunca %110,  

1 dakika boyunca %135
Crest faktörü 3:1

UPS KABİNİ

Boyutlar G x D x Y (mm) 444x795x1000 444x795x1400 700x800x1930 700x800x1930

Maksimum ağırlık 
(kg)

Dahili akü 220 275 380 515 - - - - - - - - - -
Aküsüz - - - 120 124 127 138 158 201 211 410 430 480 500

Koruma derecesi IP 20 (EN 50171)
Gürültü seviyesi (dBA) 1 m (ISO 3756) < 52 < 62 < 65 < 68

AKÜ

Tip 10 yıl tahmini kullanım ömrüne sahip VRLA
Akü ömrünün sonunda standart 
yedekleme süresi 60/90/120 dak (1)

Şarj kapasitesi 12 saatte yedekleme süresinin %80'i

Dahili akü Maks. 
BUT (dak)(1)

Yük %25 300 250 300 280
Harici akü

Yük %100 100 100 100 60

STANDARTLAR
CPSS EN 50171
Güvenlik IEC/EN 62040-1
EMC IEC/EN 62040-2
Performans IEC/EN 62040-3
Ürün bildirimi CE

(1) Koşula bağlıdır

72 Genel Katalog 2016-2017



E
M

er
g

en
cy

C
P

S
S

EMergency CPSS
Acil durum sistemleri için güvenli güç kaynağı
3'den 200 kVA'ya kadar

Uygulama alanları 

> Havaalanları
>  Demiryolları ve otobüs 

terminalleri
> Okullar ve üniversiteler
> Hastaneler
> Alışveriş merkezleri
> Sinemalar ve tiyatrolar
> Müzeler
> Kamu binaları
> Ofis binaları
> Oteller
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MODULYS

MASTERYS

DELPHYS

Standartlara uygunluk

EM  EN 50171

EMergency CPSS ürün yelpazesi, güvenlik 
sisteminiz için güç beslemesi bakımından 
ihtiyaçlarınıza cevap vermek için tasarlanmıştır.
Tüm EMergency ürünlerimiz, EN 50171 
standardı ile uyumludur. 

EMergency CPSS ürünleri, şebeke 
beslemesinde arıza durumunda acil çıkış 
aydınlatmasına enerji beslemesi sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır.
Yerel kanunlara bağlı olarak, aşağıda 
belirtilenler gibi diğer temel güvenlik cihazlarına 
enerji beslemesi için kullanımı uygun olabilir:
 • Otomatik yangın söndürme tesisatlarının 
elektrik devreleri.

 • Çağrı sistemleri ve sinyal güvenlik tesisatları.
 • Duman çıkartma cihazları.
 • Karbon monoksit tespit sistemleri.
 • Bazı binalarla alakalı özel güvenlik tesisatları, 
örn. yüksek riskli alanlar.

Tüm standart ihtiyaçları için uygun geniş 
bir ürün yelpazesi. Standart dışı talepler 
için, ürünleri ihtiyaçlarınız doğrultusunda 
uyarlamak için uzmanlardan oluşan takımımız 
hizmetinizdedir.

EMergency CPSS
Acil durum sistemleri için güvenli güç kaynağı

3'den 200 kVA'ya kadar

Teknik bilgiler

Standart özellikler

 • EN 60598-1 uyumlu IP20 metal muhafaza.
 • Akü şarjı: 12 saatte %80.
 • Bir kutup ters çevrilmesi sebebiyle hasara 
karşı akü koruması.

 • Derin deşarja karşı akü koruması.
 • 10 yıl tahmini kullanım ömrüne sahip uzun 
ömürlü akü.

 • Yedekleme süresinin tamamında nominal 
şarjın %120'sine dayanacak şekilde 
tasarlanmıştır.

 • EMergency sistemi için özel kuru kontaklar 
ve izleme.

Seçenekler

 • UPS muhafaza kasasına tümleşik trafo 
(daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin).

 • IT topraklama sistemi çıkışına bağlantı.
 • %98 verimliliğe kadar destekleyen 
Eko modu.

 • Diğer akü tipleri mevcuttur.

MODULYS MASTERYS DELPHYS

Sn [kVA] 3 4.5 6 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200
Pn [kW] 2.1 3.2 4.2 9 13.5 18 27 36 54 72 90 108 144 180
EN 50171'ye uygun Pn [kW] 1.8 2.6 3.5 7.5 11.3 15 22.5 30 45 60 75 90 120 150

Giriş / çıkış 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

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V (1 faz+N) 400 V (3 faz+N) 400 V 3 faz
Gerilim toleransı(1) ± 20 % 240 V‘den 480 V’e kadar(1)

Nominal frekans 50 - 60 Hz
Frekans toleransı ± %10
Güç faktörü / THDI > %0,98 / < %6 > 0,99 / < %3 0,99 / < %3

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 230 V (1 faz+N) 230 V (1 faz+N) - 400 V (3 faz+N) 400 V
Gerilim toleransı ± %3 statik yük ±%1 dinamik yük, VFI-SS-111 ile uyumlu
Nominal frekans 50 - 60 Hz
Frekans toleransı ± %0,1 ±%2 (%1'den %8'e kadar ayarlanabilir)

Aşırı yüke karşı UPS tasarımı @ Pn 5 dakika boyunca %110,  
5 saniye boyunca %130 10 dakika boyunca %125, 1 dakika boyunca %150 10 dakika boyunca %110,  

1 dakika boyunca %135
Crest faktörü 3:1

UPS KABİNİ

Boyutlar G x D x Y (mm) 444x795x1000 444x795x1400 700x800x1930 700x800x1930

Maksimum ağırlık 
(kg)

Dahili akü 220 275 380 515 - - - - - - - - - -
Aküsüz - - - 120 124 127 138 158 201 211 410 430 480 500

Koruma derecesi IP 20 (EN 50171)
Gürültü seviyesi (dBA) 1 m (ISO 3756) < 52 < 62 < 65 < 68

AKÜ

Tip 10 yıl tahmini kullanım ömrüne sahip VRLA
Akü ömrünün sonunda standart 
yedekleme süresi 60/90/120 dak (1)

Şarj kapasitesi 12 saatte yedekleme süresinin %80'i

Dahili akü Maks. 
BUT (dak)(1)

Yük %25 300 250 300 280
Harici akü

Yük %100 100 100 100 60

STANDARTLAR
CPSS EN 50171
Güvenlik IEC/EN 62040-1
EMC IEC/EN 62040-2
Performans IEC/EN 62040-3
Ürün bildirimi CE

(1) Koşula bağlıdır
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a Neden yedek enerji?
Bir UPS sistemindeki enerji depolama aşaması anahtar öneme sahip bir süreçtir, çünkü 
bunun amacı yüke şebeke gücü beslemesi kesildiğinde anında güç temin etmektir. 
Enerji depolama sisteminin seçimi ve boyutu, yük özellikleri, güç besleme ağının kalitesi, 
UPS'in kurulu olduğu elektrik altyapısı ve teknik odanın çevresel özellikleri gibi çeşitli 
faktörleri esas almaktadır. 

Güç ve enerji
Ana güç beslemesi kullanılamaz olduğunda, 
depolama sitemi UPS'ye gerekli enerjiyi sağlar. 
Bu, uygulamaya bağlı olarak iki farklı şekilde 
yapılabilir:
 • ‘Güç’ tipi uygulamalar - UPS'ye sınırlı bir 
süre için büyük miktarda güç temin edilir; 
örneğin güç köprülemesi uygulamaları veya 
ana şebeke beslemesinin mikro kesintilerden 
etkilendiği hallerde.  Güç-tipi uygulamalar 
için optimize edilmiş yedek depolama 
sistemleri, yüksek güçle deşarj edilebilir, 
çok hızlı bir şekilde yeniden şarj edilebilir ve 
genellikle döngüsel işletim koşulları altında 
(sık şarj/deşarj) iyi çalışır.

 • ‘Enerji’ tipi uygulamalar - UPS'ye daha uzun 
bir süre güç temin edilir; örneğin ana şebeke 
beslemesi bir dakikadan daha uzun bir süre 
kullanılamaz olduğunda.

Boyut ve Toplam Sahip Olma 
Maliyeti
Bir enerji depolama sistemi seçerken, toplam 
sahip olma maliyetini optimize etmek ve en 
iyi teknik çözümü elde etmek amacıyla birçok 
faktörün dikkate alınması gerekmektedir.  
Yedek depolama teknolojilerinde hesaba 
katılması gereken farklı faktörlerden bazılar:
 • Satın alma maliyeti - bütçe.
 • Boyutlar ve ağırlık.
 • Tahmini ekipman kullanım ömrü ve şarj/
deşarj sayısı.

 • Çevresel koşullar.
 • Güç beslemesi şebekesinin özellikleri 
(kullanım dışı kalma sıklığı/süresi, vs.).

 • Teknik odada temin edilmesi gereken 
güvenlik.

 • Bakım gereksinimleri.

Güç kalitesi Güç köprülemesi

Yedek enerji ve güç

Güç kalitesi: Ana şebeke değerleri kabul edilebilir 
maksimum UPS değerleri dışında kaldığında, 
ana şebeke kullanılamaz durumdayken veya 
yük kontrollü bir şekilde kapatılana kadar UPS 
sistemini desteklemek için.

Güç köprülemesi: Ana şebeke ile yedek güç 
sistemi arasında geçiş/anahtarlama yapmak 
amacıyla UPS sistem girişine süre tanımak 
içindir; bu birçok durumda bir jeneratör 
olmaktadır. 
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Yük

UPS uygulamalarında, enerji depolaması iki temel sebeple kullanılır:

Aküler
Bunlar, enerjiyi kimyasal olarak depolayan 
ve elektriğe dönüştüren elektro-kimyasal 
aygıtlardır.
UPS sistemleriyle birlikte kullanımları, UPS'in 
gerektirdiği DC bara gerilimine ulaşmak için 
seri bağlı (grup) birçok akü gerektirir.  Gruplar, 
bir şebeke kesintisi halinde ve/veya yedeklilik 
amacıyla çalışma süresini artırmak için genelde 
paralel bağlanırlar.
Aküler UPS içerisine monte edilebilir (normalde 
küçük UPS sistemleri için) veya harici kabinlere 
kurulabilir ya da raf sistemiyle düzenlenebilir. 
UPS sistemleriyle kullanılabilir aküler:
 • Normal/uzun ömürlü, alev geciktirici 
muhafazalı VRLA aküleri.

 • Normal/uzun ömürlü, açık menfezli, alev 
geciktirici muhafazalı kurşun aküleri.

 • Özel uygulamalar için uzun ömürlü, nikel-
kadmiyum (NiCd) aküleri.

 • Entegre izleme ve dengeleme sistemli 
lityum-iyon (Li-iyon) aküleri.

Nikel-Kadmiyum Aküleri
NiCd teknolojisi, alkalin sıvı elektrolit kullanır ve 
özellikle sağlam ve güvenilirdir. Bu aküler, zor 
çevresel koşullarda çalışmak ve zorlu çalışma 
döngülerini (sık şarj/deşarj) desteklemek 
amacıyla tasarlanmıştır ve genellikle özel 
odalarda elektrolit eklemeye imkan tanıyan raf 
sistemlerine monte edilir. 
Kadmiyum toksik bir madde olduğundan, bu 
tip akülerin kullanımı sınırlıdır. Buna ek olarak, 
düzenli tam deşarj döngüleri gereksinimi, 
UPS sistemleriyle olası uygulamaların sayısını 
kısıtlamaktadır.

VRLA aküleri
VRLA (Valf Ayarlı Kurşun Asit) aküleri, dahili 
bir aşırı basınç durumunda aşırı gazın serbest 
bırakılması için sızdırmaz bir güvenlik valfı 
muhafazası olan kurşun aküleridir.
Bunların geliştirilmesinde, atmosfere salınan 
hidrojen miktarının sınırlandırılması ve sıvı 
elektrolit kullanımının önlenmesi amaçlanmıştır. 
Sıvı elektrolit, jel elektrolit (JEL teknolojisi) ile 
yer değiştirilmekte veya asit sızıntısını önlemek 
için ayırıcıların içine absorbe edilmektedir 
(AGM teknolojisi).
Kapalı tip aküler, elektrolite su eklenmesine 
imkan tanımaz, dolayısıyla elektrolitin içindeki 
suyun örneğin yüksek oda sıcaklıkları veya 
şarj/deşarj döngülerinin sonucu olarak dahili 
ısıtma nedeniyle buharlaşması bu akülerin 
ömrünü kısaltır.

Açık menfezli kurşun aküler
Bu aküler kurşun bazlı elektrotlar kullanılarak 
yapılmıştır ve su ile sülfürik asitten oluşan bir 
sıvı elektrolit içine daldırma yöntemiyle çalışır. 
Tahmini kullanım ömürleri 15-20 yıldır ve 
istatistiksel olarak toplam ömürlerinin en az 
yarısı boyunca oldukça güvenlidirler. Bununla 
birlikte, bir hücre kısa devresi oluşabilir ve 
bunun sonucu olarak çalışma süresinde 
hafif azalma meydana gelebilir, ancak bu 
olay kritik bir duruma neden olmaz. Bir sıvı 
elektrolit kullanımının, elektrolit ekleme ve 
düzenli kontroller yapmak amacıyla kabinlerin 
yerine raf sisteminin kullanılması gibi bazı 
dezavantajları vardır ve güvenlik nedenleriyle 
uygun havalandırmalı özel bir odanın tahsis 
edilmesini gerektirir. 

Lityum-iyon aküler
UPS uygulamalarında kullanımı yeni olan 
lityum-iyon teknolojisi, geleneksel kurşun ve 
nikel-kadmiyum akülerden oldukça farklıdır. En 
önemli özellikleri arasında, aynı çalışma süresi 
için ağırlık ve zemin alanında bariz azalma, hızlı 
bir şekilde şarj etme imkanı ve uzun döngüsel 
ve takvimsel kullanım ömürleri sayılabilir. 
Ancak, yüksek güç uygulamalarındaki 
nispeten kısa geçmişleri ve akülere izleme 
ve dengeleme elektroniklerini entegre etme 
gereksinimi (bu da başlangıç maliyetini 
yükseltmektedir), yaygın kullanımlarını şu anda 
kısıtlayıcı faktörlerdir.

Akü depolama sistemleri
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Bir UPS sistemindeki enerji depolama aşaması anahtar öneme sahip bir süreçtir, çünkü 
bunun amacı yüke şebeke gücü beslemesi kesildiğinde anında güç temin etmektir. 
Enerji depolama sisteminin seçimi ve boyutu, yük özellikleri, güç besleme ağının kalitesi, 
UPS'in kurulu olduğu elektrik altyapısı ve teknik odanın çevresel özellikleri gibi çeşitli 
faktörleri esas almaktadır. 

Güç ve enerji
Ana güç beslemesi kullanılamaz olduğunda, 
depolama sitemi UPS'ye gerekli enerjiyi sağlar. 
Bu, uygulamaya bağlı olarak iki farklı şekilde 
yapılabilir:
 • ‘Güç’ tipi uygulamalar - UPS'ye sınırlı bir 
süre için büyük miktarda güç temin edilir; 
örneğin güç köprülemesi uygulamaları veya 
ana şebeke beslemesinin mikro kesintilerden 
etkilendiği hallerde.  Güç-tipi uygulamalar 
için optimize edilmiş yedek depolama 
sistemleri, yüksek güçle deşarj edilebilir, 
çok hızlı bir şekilde yeniden şarj edilebilir ve 
genellikle döngüsel işletim koşulları altında 
(sık şarj/deşarj) iyi çalışır.

 • ‘Enerji’ tipi uygulamalar - UPS'ye daha uzun 
bir süre güç temin edilir; örneğin ana şebeke 
beslemesi bir dakikadan daha uzun bir süre 
kullanılamaz olduğunda.

Boyut ve Toplam Sahip Olma 
Maliyeti
Bir enerji depolama sistemi seçerken, toplam 
sahip olma maliyetini optimize etmek ve en 
iyi teknik çözümü elde etmek amacıyla birçok 
faktörün dikkate alınması gerekmektedir.  
Yedek depolama teknolojilerinde hesaba 
katılması gereken farklı faktörlerden bazılar:
 • Satın alma maliyeti - bütçe.
 • Boyutlar ve ağırlık.
 • Tahmini ekipman kullanım ömrü ve şarj/
deşarj sayısı.

 • Çevresel koşullar.
 • Güç beslemesi şebekesinin özellikleri 
(kullanım dışı kalma sıklığı/süresi, vs.).

 • Teknik odada temin edilmesi gereken 
güvenlik.

 • Bakım gereksinimleri.

Güç kalitesi Güç köprülemesi

Yedek enerji ve güç

Güç kalitesi: Ana şebeke değerleri kabul edilebilir 
maksimum UPS değerleri dışında kaldığında, 
ana şebeke kullanılamaz durumdayken veya 
yük kontrollü bir şekilde kapatılana kadar UPS 
sistemini desteklemek için.

Güç köprülemesi: Ana şebeke ile yedek güç 
sistemi arasında geçiş/anahtarlama yapmak 
amacıyla UPS sistem girişine süre tanımak 
içindir; bu birçok durumda bir jeneratör 
olmaktadır. 
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Yük

UPS uygulamalarında, enerji depolaması iki temel sebeple kullanılır:

Aküler
Bunlar, enerjiyi kimyasal olarak depolayan 
ve elektriğe dönüştüren elektro-kimyasal 
aygıtlardır.
UPS sistemleriyle birlikte kullanımları, UPS'in 
gerektirdiği DC bara gerilimine ulaşmak için 
seri bağlı (grup) birçok akü gerektirir.  Gruplar, 
bir şebeke kesintisi halinde ve/veya yedeklilik 
amacıyla çalışma süresini artırmak için genelde 
paralel bağlanırlar.
Aküler UPS içerisine monte edilebilir (normalde 
küçük UPS sistemleri için) veya harici kabinlere 
kurulabilir ya da raf sistemiyle düzenlenebilir. 
UPS sistemleriyle kullanılabilir aküler:
 • Normal/uzun ömürlü, alev geciktirici 
muhafazalı VRLA aküleri.

 • Normal/uzun ömürlü, açık menfezli, alev 
geciktirici muhafazalı kurşun aküleri.

 • Özel uygulamalar için uzun ömürlü, nikel-
kadmiyum (NiCd) aküleri.

 • Entegre izleme ve dengeleme sistemli 
lityum-iyon (Li-iyon) aküleri.

Nikel-Kadmiyum Aküleri
NiCd teknolojisi, alkalin sıvı elektrolit kullanır ve 
özellikle sağlam ve güvenilirdir. Bu aküler, zor 
çevresel koşullarda çalışmak ve zorlu çalışma 
döngülerini (sık şarj/deşarj) desteklemek 
amacıyla tasarlanmıştır ve genellikle özel 
odalarda elektrolit eklemeye imkan tanıyan raf 
sistemlerine monte edilir. 
Kadmiyum toksik bir madde olduğundan, bu 
tip akülerin kullanımı sınırlıdır. Buna ek olarak, 
düzenli tam deşarj döngüleri gereksinimi, 
UPS sistemleriyle olası uygulamaların sayısını 
kısıtlamaktadır.

VRLA aküleri
VRLA (Valf Ayarlı Kurşun Asit) aküleri, dahili 
bir aşırı basınç durumunda aşırı gazın serbest 
bırakılması için sızdırmaz bir güvenlik valfı 
muhafazası olan kurşun aküleridir.
Bunların geliştirilmesinde, atmosfere salınan 
hidrojen miktarının sınırlandırılması ve sıvı 
elektrolit kullanımının önlenmesi amaçlanmıştır. 
Sıvı elektrolit, jel elektrolit (JEL teknolojisi) ile 
yer değiştirilmekte veya asit sızıntısını önlemek 
için ayırıcıların içine absorbe edilmektedir 
(AGM teknolojisi).
Kapalı tip aküler, elektrolite su eklenmesine 
imkan tanımaz, dolayısıyla elektrolitin içindeki 
suyun örneğin yüksek oda sıcaklıkları veya 
şarj/deşarj döngülerinin sonucu olarak dahili 
ısıtma nedeniyle buharlaşması bu akülerin 
ömrünü kısaltır.

Açık menfezli kurşun aküler
Bu aküler kurşun bazlı elektrotlar kullanılarak 
yapılmıştır ve su ile sülfürik asitten oluşan bir 
sıvı elektrolit içine daldırma yöntemiyle çalışır. 
Tahmini kullanım ömürleri 15-20 yıldır ve 
istatistiksel olarak toplam ömürlerinin en az 
yarısı boyunca oldukça güvenlidirler. Bununla 
birlikte, bir hücre kısa devresi oluşabilir ve 
bunun sonucu olarak çalışma süresinde 
hafif azalma meydana gelebilir, ancak bu 
olay kritik bir duruma neden olmaz. Bir sıvı 
elektrolit kullanımının, elektrolit ekleme ve 
düzenli kontroller yapmak amacıyla kabinlerin 
yerine raf sisteminin kullanılması gibi bazı 
dezavantajları vardır ve güvenlik nedenleriyle 
uygun havalandırmalı özel bir odanın tahsis 
edilmesini gerektirir. 

Lityum-iyon aküler
UPS uygulamalarında kullanımı yeni olan 
lityum-iyon teknolojisi, geleneksel kurşun ve 
nikel-kadmiyum akülerden oldukça farklıdır. En 
önemli özellikleri arasında, aynı çalışma süresi 
için ağırlık ve zemin alanında bariz azalma, hızlı 
bir şekilde şarj etme imkanı ve uzun döngüsel 
ve takvimsel kullanım ömürleri sayılabilir. 
Ancak, yüksek güç uygulamalarındaki 
nispeten kısa geçmişleri ve akülere izleme 
ve dengeleme elektroniklerini entegre etme 
gereksinimi (bu da başlangıç maliyetini 
yükseltmektedir), yaygın kullanımlarını şu anda 
kısıtlayıcı faktörlerdir.

Akü depolama sistemleri
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İşletim dışı kalma süresince 
toplam koruma
 •  Güvenlik koruma standartlarına (EN 50272-
2 ve EN 62040-1) göre uygun ve yeterli 
olacak şekilde tasarlanmıştır.

 •  Güç gereksinimlerinize göre tasarlanmış 
doğru koruma derecesi.

 •  Sağlam kabin.
 •  Normal ve uzun ömürlü aküler.
 • Farklı akü markalarıyla uyumlu.
 • Elektrik çarpması ve kısa devreye (yangına) 
neden olabilecek H2SO4 paslanmasına karşı 
korumalı, kimyasal güvenlik önlemli raflar.

 • Kolay bağlantı için belirli UPS modeline, 
akü ömrünü korumak amacıyla doğru şarj 
etme akımı ve uygun deşarj değerine göre 
tasarlanmıştır.

 • Grup korumalı ve bağımsız grup bağlantısı 
kesme özellikli, çalışma anında değiştirilebilir 
modüler akü kabinleri.

Kolay kurulum ve bakım
 •  Önden anahtar/şalter koruması.
 •  Önden giriş çıkış bağlantıları.
 •  Kolay akü değiştirme.
 • Sert kablolar ve kablo rakorları için uygun.
 •  Bobin kontağı tetiklemesi (opsiyonel) için 
uygun.

 •  UPS'ye göre ayarlanmış yükseklik.

Tamamlayıcı sayfalar

> 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

Akü koruması güvenlik için esastır.
Maksimum montaj güvenliğini temin 
etmek amacıyla, testleri laboratuvarımızda, 
anormal koşullar (yani kısa devre koşulu) 
altında yapmaktayız.
Korumanın uygun olmaması halinde aküler 
yangına neden olabileceğinden, tüm akü 
korumalarını gerçek çalışma koşullarında 
test etmekteyiz.
 •  Sigortalı Anahtar/Şalter.
 •  Manyeto-termik MCCB.

Koruyucu cihazların boyutu, UPS'ye ve 
akü kısa-devre akımına göre seçilir.

Standart koruma derecesi IP20 (IEC 60529'a göre)
Opsiyonel koruma derecesi IP32(1)

Çalışma sıcaklığı 0÷40 °C (+15 ÷ +25 °C uzun akü ömrü için önerilir(1))
Ortam depolama ve nakliye sıcaklığı -5 °C ÷ +40 °C maks. (önerilen: 25 °C)
Bağıl nem (yoğuşmasız) %95'e kadar
Uygun olduğu standartlar EN 50272-2, EN 62040-1
Ürün bildirimi  CE

(1) Daha yüksek bir koruma derecesine sahip versiyonlar ve daha geniş işletim sıcaklığı aralığına sahip versiyonlar talep 
üzerine temin edilebilir.

Belirli akü markaları ve özel çözümler için lütfen SOCOMEC ile iletişime geçin.

Teknik bilgiler

Güvenliğiniz için elektrik koruması koordinasyonu

Akü kabinleri
Besleme sürenizin değeri
10'den 900 kVA'ya kadar

Akü kabinleri 
Besleme sürenizin değeri
10'den 900 kVA'ya kadar

Boyutlar

14
00

600 840

19
20

810 865 890600

19
90

19
90

810 890

19
90

810 950

Küçük Masterys akü kabini Masterys ve Delphys akü kabini Modüler çalışma anında değiştirilebilir akü 
kabini - küçük kapasiteli

Modüler çalışma anında değiştirilebilir akü 
kabini - orta kapasiteli

Modüler akü kabini - büyük kapasiteli Akü Rafı
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İşletim dışı kalma süresince 
toplam koruma
 •  Güvenlik koruma standartlarına (EN 50272-
2 ve EN 62040-1) göre uygun ve yeterli 
olacak şekilde tasarlanmıştır.

 •  Güç gereksinimlerinize göre tasarlanmış 
doğru koruma derecesi.

 •  Sağlam kabin.
 •  Normal ve uzun ömürlü aküler.
 • Farklı akü markalarıyla uyumlu.
 • Elektrik çarpması ve kısa devreye (yangına) 
neden olabilecek H2SO4 paslanmasına karşı 
korumalı, kimyasal güvenlik önlemli raflar.

 • Kolay bağlantı için belirli UPS modeline, 
akü ömrünü korumak amacıyla doğru şarj 
etme akımı ve uygun deşarj değerine göre 
tasarlanmıştır.

 • Grup korumalı ve bağımsız grup bağlantısı 
kesme özellikli, çalışma anında değiştirilebilir 
modüler akü kabinleri.

Kolay kurulum ve bakım
 •  Önden anahtar/şalter koruması.
 •  Önden giriş çıkış bağlantıları.
 •  Kolay akü değiştirme.
 • Sert kablolar ve kablo rakorları için uygun.
 •  Bobin kontağı tetiklemesi (opsiyonel) için 
uygun.

 •  UPS'ye göre ayarlanmış yükseklik.

Tamamlayıcı sayfalar

> 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

Akü koruması güvenlik için esastır.
Maksimum montaj güvenliğini temin 
etmek amacıyla, testleri laboratuvarımızda, 
anormal koşullar (yani kısa devre koşulu) 
altında yapmaktayız.
Korumanın uygun olmaması halinde aküler 
yangına neden olabileceğinden, tüm akü 
korumalarını gerçek çalışma koşullarında 
test etmekteyiz.
 •  Sigortalı Anahtar/Şalter.
 •  Manyeto-termik MCCB.

Koruyucu cihazların boyutu, UPS'ye ve 
akü kısa-devre akımına göre seçilir.

Standart koruma derecesi IP20 (IEC 60529'a göre)
Opsiyonel koruma derecesi IP32(1)

Çalışma sıcaklığı 0÷40 °C (+15 ÷ +25 °C uzun akü ömrü için önerilir(1))
Ortam depolama ve nakliye sıcaklığı -5 °C ÷ +40 °C maks. (önerilen: 25 °C)
Bağıl nem (yoğuşmasız) %95'e kadar
Uygun olduğu standartlar EN 50272-2, EN 62040-1
Ürün bildirimi  CE

(1) Daha yüksek bir koruma derecesine sahip versiyonlar ve daha geniş işletim sıcaklığı aralığına sahip versiyonlar talep 
üzerine temin edilebilir.

Belirli akü markaları ve özel çözümler için lütfen SOCOMEC ile iletişime geçin.

Teknik bilgiler

Güvenliğiniz için elektrik koruması koordinasyonu

Akü kabinleri
Besleme sürenizin değeri
10'den 900 kVA'ya kadar

Akü kabinleri 
Besleme sürenizin değeri
10'den 900 kVA'ya kadar

Boyutlar

14
00

600 840

19
20

810 865 890600
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90
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Küçük Masterys akü kabini Masterys ve Delphys akü kabini Modüler çalışma anında değiştirilebilir akü 
kabini - küçük kapasiteli

Modüler çalışma anında değiştirilebilir akü 
kabini - orta kapasiteli

Modüler akü kabini - büyük kapasiteli Akü Rafı
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Aküler, bir UPS çözümünde yedek güç beslemesi sağlamada en yaygın yöntemdir, ancak 
aynı zamanda sistemdeki en zayıf halkalardır ve güçle alakalı işletim dışı kalmaların başlıca 
sebepleridir.
SOCOMEC, kritik uygulamaları plansız sistem kesintilerine karşı korumak için güvenilir yedek güç 
sağlayan yenilikçi enerji depolama çözümleri olan Lityum-İyon kapasitörlü ve süper-kapasitörlü 
UPS & yedek güç sistemleri sunmaktadır.

Güç beslemesi sürekliliği, her kritik 
uygulama için  çok önemli bir işlevdir. 
Kaliteli güç beslemesinin sürekliliği bir UPS 
sistemi tarafından sağlanırken, elektrik 
kesintisi esnasında gerekli acil durum 
enerjisi ise kurşun-asitli aküler kullanılarak 
depolanmaktadır.
Elektrik arızası olduğunda UPS, beklemedeki 
jeneratörler çalıştırılıp senkronize edilene kadar 
akü banklarından güç almaktadır.
Kurşun-asitli aküler maliyet bakımından 
en cazip enerji çözümü olmasının yanı 
sıra güvenilir değillerdir ve sıcağa karşı 
hassastırlar, bundan ötürü de güç kesintisi 
sebebiyle sistemin devre dışı kalmasına yol 
açan beklenmedik arızaları beraberinde 
getirir. Kurşun-asitli aküler ayrıca, süreklilikleri 
açısından ve uzun ömürlü olabilmeleri için 
uzun şarj süreleri, düzenli bakım ve ayrıca 
devamlı izleme gerektirmektedir.

Güvenilir yedek güç
Kurşun-asitli akülerin güvenilirliği, kısıtlamaları 
ve çevre üzerinde yarattığı etkiyle ilgili 
hususlara cevaben SOCOMEC, Süper-
kapasitörlü ve Lityum-İyon Kapasitörlü enerji 
sistemleri ve yenilikçi çevreyle-dost UPS enerji 
depolama çözümlerini özellikle aşağıdaki 
uygulamalar için geliştirmiştir:
 • Birkaç saniyeden en fazla birkaç dakikaya 
kadar yedekleme gerektiren uygulamalar.

 • Sık mikro kesintilere karşı hassas işlemler.
 • Tehlikeli maddelere izin verilmeyen kritik 
ortamlarda çalışan uygulamalar.

 • Zor çevresel koşullara sahip uygulamalar.

Güç depolaması
Süper-kapasitörler ve lityum-iyon kapasitörler
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Depolama çözümü Enerji yoğunluğu Güç yoğunluğu Kullanım Ömrü Deşarj süresi Şarj süresi

Akü Orta/Yüksek Düşük Kısa/Orta Yavaş/Orta Yavaş/Orta

Lityum-iyon kapasitör Düşük Çok yüksek Ultra-uzun Ultra-hızlı Ultra-hızlı

Süper-kapasitör Oldukça düşük Yüksek Çok uzun Çok hızlı Çok hızlı

Lityum-İyon kapasitör modülü Lityum-İyon kapasitör hücreleri

Güç depolaması 
Süper-kapasitörler ve lityum-iyon kapasitörler

LIC Hücre özellikleri

>  3300 F
> 2.2 ile 3. 8 V
> Isıl sürüklenme yoktur
>  0.7 mΩ eşdeğer seri direnç
>  Kayda değer bir indirgeme 

yaşanmadan milyonlarca 
döngülük ömür

Lityum-iyon kapasitörler: 
İşletim prensibi

Li

Çıkış

Li-katkılı 
karbon

Elektrolit Aktive edilmiş 
karbon

+

Li+

Li+

Li+

>  Aktive edilmiş karbon bir 
kapasitör katodudur

>  Li-katkılı karbon anot, şarj 
esnasında Li eklemesi ve 
deşarj esnasında Li eksiltmesi 
sağlayan bir akü anodudur

>  Hibrit yapı, aküler ve kapa-
sitörlerde en iyi performans 
özellikleri elde etmeyi 
sağlayan bir kapasitör 
oluşturur

Süper-kapasitör özellikleri

> 350 F
> 2.7 V
> Isıl sürüklenme yoktur
>  3.2 mΩ eşdeğer seri direnç 
>  Kayda değer bir indirgeme 

yaşanmadan 500,000 
döngülük ömür
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Lityum-iyon kapasitörler

Süper-kapasitörler

Maksimum süreklilik
 • Ultra-hızlı şarj olma.
 • Kapasite veya yedeklilik için  
ölçeklenebilirlik sağlar.

 • Geleneksel akü kullanımıyla bağlantılı 
kısıtlamalar yoktur. 

 • Bakım riski yoktur.
 • Yangın riski yoktur.

Maliyet-etkin çözüm
 • Ultra-yüksek güç yoğunluğu.
 • Küçük taban alanı.
 • 15+ yıl hizmet ömrü.
 • Kolay ve minimum bakım.
 • Her bir SOCOMEC Green Power 2.0 UPS 
ünitesiyle tam uyumlu.

Maksimum güvenilirlik
 • Kritik işletim koşullarından etkilenmeyen 
performans.

 • Sık mikro kesintilerden ötürü erken 
yaşlanma görülmez.

 • Geniş işletim sıcaklığı aralığı 
(-10 °C ile +70 °C). 

 • Tümleşik hücre-hücre izleme.

Yüksek sürdürülebilirlik
 • Toksik materyal içermez.
 • REACH/RoHS uyumlu materyaller.
 • Materyal yeniliklerinde bir Japon lider 
olan JSR ile işbirliği içerisinde SOCOMEC 
tarafından tasarlanmış, geliştirilmiş ve 
üretilmiştir.

 • Süper-kapasitör, geleneksel kapasitörün 
geliştirilmiş bir şeklidir, ancak aktive 
edilmiş karbondan oldukça geniş yüzey 
alanı sayesinde geleneksel kapasitöre 
göre yüzlerce kat daha fazla enerji 
depolayabilmektedir. Socomec, süper-
kapasitör çözümlerini güç köprülemesini 
desteklemek için veya sık mikro kesintileri 
olan şebekeler için orta güçte ürün 
yelpazesinde sunmaktadır.

 • Gereken destekleme süresine göre, süper-
kapasitör UPS içerisine veya bir harici akü 
kabini içine monte edilebilir.

YATAY MODÜLERİTE
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Aküler, bir UPS çözümünde yedek güç beslemesi sağlamada en yaygın yöntemdir, ancak 
aynı zamanda sistemdeki en zayıf halkalardır ve güçle alakalı işletim dışı kalmaların başlıca 
sebepleridir.
SOCOMEC, kritik uygulamaları plansız sistem kesintilerine karşı korumak için güvenilir yedek güç 
sağlayan yenilikçi enerji depolama çözümleri olan Lityum-İyon kapasitörlü ve süper-kapasitörlü 
UPS & yedek güç sistemleri sunmaktadır.

Güç beslemesi sürekliliği, her kritik 
uygulama için  çok önemli bir işlevdir. 
Kaliteli güç beslemesinin sürekliliği bir UPS 
sistemi tarafından sağlanırken, elektrik 
kesintisi esnasında gerekli acil durum 
enerjisi ise kurşun-asitli aküler kullanılarak 
depolanmaktadır.
Elektrik arızası olduğunda UPS, beklemedeki 
jeneratörler çalıştırılıp senkronize edilene kadar 
akü banklarından güç almaktadır.
Kurşun-asitli aküler maliyet bakımından 
en cazip enerji çözümü olmasının yanı 
sıra güvenilir değillerdir ve sıcağa karşı 
hassastırlar, bundan ötürü de güç kesintisi 
sebebiyle sistemin devre dışı kalmasına yol 
açan beklenmedik arızaları beraberinde 
getirir. Kurşun-asitli aküler ayrıca, süreklilikleri 
açısından ve uzun ömürlü olabilmeleri için 
uzun şarj süreleri, düzenli bakım ve ayrıca 
devamlı izleme gerektirmektedir.

Güvenilir yedek güç
Kurşun-asitli akülerin güvenilirliği, kısıtlamaları 
ve çevre üzerinde yarattığı etkiyle ilgili 
hususlara cevaben SOCOMEC, Süper-
kapasitörlü ve Lityum-İyon Kapasitörlü enerji 
sistemleri ve yenilikçi çevreyle-dost UPS enerji 
depolama çözümlerini özellikle aşağıdaki 
uygulamalar için geliştirmiştir:
 • Birkaç saniyeden en fazla birkaç dakikaya 
kadar yedekleme gerektiren uygulamalar.

 • Sık mikro kesintilere karşı hassas işlemler.
 • Tehlikeli maddelere izin verilmeyen kritik 
ortamlarda çalışan uygulamalar.

 • Zor çevresel koşullara sahip uygulamalar.

Güç depolaması
Süper-kapasitörler ve lityum-iyon kapasitörler
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Depolama çözümü Enerji yoğunluğu Güç yoğunluğu Kullanım Ömrü Deşarj süresi Şarj süresi

Akü Orta/Yüksek Düşük Kısa/Orta Yavaş/Orta Yavaş/Orta

Lityum-iyon kapasitör Düşük Çok yüksek Ultra-uzun Ultra-hızlı Ultra-hızlı

Süper-kapasitör Oldukça düşük Yüksek Çok uzun Çok hızlı Çok hızlı

Lityum-İyon kapasitör modülü Lityum-İyon kapasitör hücreleri

Güç depolaması 
Süper-kapasitörler ve lityum-iyon kapasitörler

LIC Hücre özellikleri

>  3300 F
> 2.2 ile 3. 8 V
> Isıl sürüklenme yoktur
>  0.7 mΩ eşdeğer seri direnç
>  Kayda değer bir indirgeme 

yaşanmadan milyonlarca 
döngülük ömür

Lityum-iyon kapasitörler: 
İşletim prensibi

Li

Çıkış

Li-katkılı 
karbon

Elektrolit Aktive edilmiş 
karbon

+

Li+

Li+

Li+

>  Aktive edilmiş karbon bir 
kapasitör katodudur

>  Li-katkılı karbon anot, şarj 
esnasında Li eklemesi ve 
deşarj esnasında Li eksiltmesi 
sağlayan bir akü anodudur

>  Hibrit yapı, aküler ve kapa-
sitörlerde en iyi performans 
özellikleri elde etmeyi 
sağlayan bir kapasitör 
oluşturur

Süper-kapasitör özellikleri

> 350 F
> 2.7 V
> Isıl sürüklenme yoktur
>  3.2 mΩ eşdeğer seri direnç 
>  Kayda değer bir indirgeme 

yaşanmadan 500,000 
döngülük ömür

A
S

I 0
25

 A
 G

B

A
S

I 0
25

 A
 G

B

A
S

I 0
26

 A

Lityum-iyon kapasitörler

Süper-kapasitörler

Maksimum süreklilik
 • Ultra-hızlı şarj olma.
 • Kapasite veya yedeklilik için  
ölçeklenebilirlik sağlar.

 • Geleneksel akü kullanımıyla bağlantılı 
kısıtlamalar yoktur. 

 • Bakım riski yoktur.
 • Yangın riski yoktur.

Maliyet-etkin çözüm
 • Ultra-yüksek güç yoğunluğu.
 • Küçük taban alanı.
 • 15+ yıl hizmet ömrü.
 • Kolay ve minimum bakım.
 • Her bir SOCOMEC Green Power 2.0 UPS 
ünitesiyle tam uyumlu.

Maksimum güvenilirlik
 • Kritik işletim koşullarından etkilenmeyen 
performans.

 • Sık mikro kesintilerden ötürü erken 
yaşlanma görülmez.

 • Geniş işletim sıcaklığı aralığı 
(-10 °C ile +70 °C). 

 • Tümleşik hücre-hücre izleme.

Yüksek sürdürülebilirlik
 • Toksik materyal içermez.
 • REACH/RoHS uyumlu materyaller.
 • Materyal yeniliklerinde bir Japon lider 
olan JSR ile işbirliği içerisinde SOCOMEC 
tarafından tasarlanmış, geliştirilmiş ve 
üretilmiştir.

 • Süper-kapasitör, geleneksel kapasitörün 
geliştirilmiş bir şeklidir, ancak aktive 
edilmiş karbondan oldukça geniş yüzey 
alanı sayesinde geleneksel kapasitöre 
göre yüzlerce kat daha fazla enerji 
depolayabilmektedir. Socomec, süper-
kapasitör çözümlerini güç köprülemesini 
desteklemek için veya sık mikro kesintileri 
olan şebekeler için orta güçte ürün 
yelpazesinde sunmaktadır.

 • Gereken destekleme süresine göre, süper-
kapasitör UPS içerisine veya bir harici akü 
kabini içine monte edilebilir.
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Güç depolaması
80'den 900 kVA'ya kadar volan

Uygulama alanları 

> Veri merkezleri
> Hizmet sektörü
> Endüstri
> Telekomünikasyon
> Medikal uygulamalar

Kritik işlevleri çalışır tutmak için 
güvenilir güç
 •  Bir dinamik enerji depolama çözümü olan 
FLYWHEEL (Volan) geleneksel akü kullanımı 
ile bağlantılı sınırlamaları ortadan kaldırır.

 •  VOLAN sistemi, DELPHYS GP, DELPHYS 
MP elite ve DELPHYS MX Kesintisiz 
Güç Kaynağı üniteleri için yüksek bir 
kullanılabilirlik seviyesi sağlar.

VOLAN avantajları
Daha fazla teknik avantaja sahip dinamik enerji 
depolama teknolojisi:
 •  Üstün güvenilirlik.
 •  Daha az bakım.
 •  Kolaylaştırılmış bakım.
 •  Uzun servis ömrü (> 20 yıl).
 •  Min. hacimde maks. güç.
 •  Daha az zemin alanı < 0,58 m2.
 •  Yüksek verimlilik %99,4.
 •  Kritik çalışma koşulları nedeniyle akü 
kullanımının imkansız olduğu durumlarda 
kullanılabilir (örneğin yüksek ortam 
sıcaklıkları).

 •  Otomatik arıza teşhisi.

 •  Hızlı şarj (normalde 12 dakika).
 •  Ayarlanabilir gerilim ve akım parametreleri.
 •  Sessiz çalışma.
 •  Basit çalışma.
 •  Kurulum kolaylığı için tekerlekli kabin.
 •  Toprakta yük sınırlaması yok.
 •  Yapısal iş gerektirmeyen kurulum.
 •  Üst ve alt kısımlardan kablo erişimi.
 •  Basitleştirilmiş bağlantılar.
 •  Güç ve yedekleme süresini artırmak için 
paralel bağlanmış üniteler.

 •  Bakım için önden erişim.
 •  Çevreyle-dost.

Tamamlayıcı sayfalar

>  DELPHYS GP
>  DELPHYS XTEND GP
>  DELPHYS MP elite
>  DELPHYS MX

Güç depolaması 
80'den 900 kVA'ya kadar volan
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Çeşitli yapılandırmalar

VOLAN: Aküsüz bir çözüm

Teknik bilgiler

Volan
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Nominal ünite gücü en fazla: 300 kW 
Nominal giriş gerilimi 400 ile 630 Vdc arası
Nominal çıkış gerilimi 400 ile 600 Vdc arası (ayarlanabilir)
Çıkış gerilimi kontrolü ± %1
Dalgalanma faktörü < %2

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ile + 40 °C arası
Soğutma Güçlendirilmiş havalandırma
Maksimum yükseklik nominal güçte azalma olmadan 1500 m'ye kadar
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 68 dBA

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 762 x 762 x 1872 mm
Ağırlık 705 kg
Koruma derecesi IP20
Renkler RAL 7012

STANDARTLAR
Güvenlik EN 60204-1, EN/ISO 12100-1, EN/ISO 12100-2
EMC EN 61000-2-2, EN 61000-2-4
Sismik uyumluluk OSHPD sismik onaylı

Çalışma prensibi

 •  Çok yüksek hıza sahip, dönen bir volan 
kullanır.

 •  Birleşik volan, mil ve jeneratör.
 •  Dönen tesisat, diğer parçalarla hiçbir şekilde 
temas etmeksizin, manyetik yuvalı havaya 
kaldırma ile yukarıda tutulur.

 •  Daha az bakım: Dahili sistem vakumu 
sürtünmeyi engeller.

 •  Volan güdümlü jeneratör, elektrik kesintisi 
sırasında UPS'e enerji tedarik eder, böylece 
yüke devamlı olarak güç sağlar.

 •  Şebeke gücü geri geldiğinde, volanın 
tekrar tam hıza ulaşması sadece 7 dakika 
(yapılandırılabilir) sürer.

Standart donanım

 •  Grafik göstergeli kontrol paneli.
 • Entegre MCCB koruması.

İlave donanım

 •  Hava filtresi.

Haberleşme seçenekleri

 • RS 232/485.
 • RS 232/485 üzerinden MODBUS.
 • Kuru-kontak arayüzü.

UPS modeline göre  
destekleme süresi

 •  Sık yaşanan kısa kesintiler için ideal çözüm.
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 •  Jeneratör çalışmaya başlayana kadar 
beslenen yük.

1 Flywheel cihazı

3 Flywheel cihazı
2 Flywheel cihazı 

4 Flywheel cihazı

UPS kVA
Çalışma süresi (saniye)

Delphys MP elite

Delphys MX
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Volan Akü
İşletme maliyetleri
Enerji tüketimi dakikalarca birkaç watt saatlerce birkaç watt
Bakım düşük yüksek

Havalandırma - Klima gerekli değil ortam sıcaklığının korunması işletme maliyetlerini 
artırır

Servis ömrü > 20 yıl periyodik parça değişimleri
Yedekleme süresi kullanılabilirliği
Güvenilirlik yüksek sürekli izleme ihtiyacı
Kullanılabilirlik durumu sürekli gerçek yedekleme süresinin belirlenmesi zordur
Kullanım süresi (deşarj sayısı) servis ömrüne etkisi yoktur servis ömrünü azaltır

Ortam sıcaklığı 40 °C'ye kadar etkisi yoktur sıcaklık > 20 °C olduğunda 
servis ömrü azalır

Şarj etme süresi  
(ANCAK geri kazanım) çok düşük (12 dakikada %100) çok yüksek (8 saatte %80)
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 •  Sık elektrik kesintilerinden ötürü akünün 
eskime hızını azaltmak için.

ANCAK nominal yükün %100'ü ve PF (Güç faktörü) 0.8'de
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Güç depolaması
80'den 900 kVA'ya kadar volan

Uygulama alanları 

> Veri merkezleri
> Hizmet sektörü
> Endüstri
> Telekomünikasyon
> Medikal uygulamalar

Kritik işlevleri çalışır tutmak için 
güvenilir güç
 •  Bir dinamik enerji depolama çözümü olan 
FLYWHEEL (Volan) geleneksel akü kullanımı 
ile bağlantılı sınırlamaları ortadan kaldırır.

 •  VOLAN sistemi, DELPHYS GP, DELPHYS 
MP elite ve DELPHYS MX Kesintisiz 
Güç Kaynağı üniteleri için yüksek bir 
kullanılabilirlik seviyesi sağlar.

VOLAN avantajları
Daha fazla teknik avantaja sahip dinamik enerji 
depolama teknolojisi:
 •  Üstün güvenilirlik.
 •  Daha az bakım.
 •  Kolaylaştırılmış bakım.
 •  Uzun servis ömrü (> 20 yıl).
 •  Min. hacimde maks. güç.
 •  Daha az zemin alanı < 0,58 m2.
 •  Yüksek verimlilik %99,4.
 •  Kritik çalışma koşulları nedeniyle akü 
kullanımının imkansız olduğu durumlarda 
kullanılabilir (örneğin yüksek ortam 
sıcaklıkları).

 •  Otomatik arıza teşhisi.

 •  Hızlı şarj (normalde 12 dakika).
 •  Ayarlanabilir gerilim ve akım parametreleri.
 •  Sessiz çalışma.
 •  Basit çalışma.
 •  Kurulum kolaylığı için tekerlekli kabin.
 •  Toprakta yük sınırlaması yok.
 •  Yapısal iş gerektirmeyen kurulum.
 •  Üst ve alt kısımlardan kablo erişimi.
 •  Basitleştirilmiş bağlantılar.
 •  Güç ve yedekleme süresini artırmak için 
paralel bağlanmış üniteler.

 •  Bakım için önden erişim.
 •  Çevreyle-dost.

Tamamlayıcı sayfalar

>  DELPHYS GP
>  DELPHYS XTEND GP
>  DELPHYS MP elite
>  DELPHYS MX

Güç depolaması 
80'den 900 kVA'ya kadar volan
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Çeşitli yapılandırmalar

VOLAN: Aküsüz bir çözüm

Teknik bilgiler

Volan
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Nominal ünite gücü en fazla: 300 kW 
Nominal giriş gerilimi 400 ile 630 Vdc arası
Nominal çıkış gerilimi 400 ile 600 Vdc arası (ayarlanabilir)
Çıkış gerilimi kontrolü ± %1
Dalgalanma faktörü < %2

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ile + 40 °C arası
Soğutma Güçlendirilmiş havalandırma
Maksimum yükseklik nominal güçte azalma olmadan 1500 m'ye kadar
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 68 dBA

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 762 x 762 x 1872 mm
Ağırlık 705 kg
Koruma derecesi IP20
Renkler RAL 7012

STANDARTLAR
Güvenlik EN 60204-1, EN/ISO 12100-1, EN/ISO 12100-2
EMC EN 61000-2-2, EN 61000-2-4
Sismik uyumluluk OSHPD sismik onaylı

Çalışma prensibi

 •  Çok yüksek hıza sahip, dönen bir volan 
kullanır.

 •  Birleşik volan, mil ve jeneratör.
 •  Dönen tesisat, diğer parçalarla hiçbir şekilde 
temas etmeksizin, manyetik yuvalı havaya 
kaldırma ile yukarıda tutulur.

 •  Daha az bakım: Dahili sistem vakumu 
sürtünmeyi engeller.

 •  Volan güdümlü jeneratör, elektrik kesintisi 
sırasında UPS'e enerji tedarik eder, böylece 
yüke devamlı olarak güç sağlar.

 •  Şebeke gücü geri geldiğinde, volanın 
tekrar tam hıza ulaşması sadece 7 dakika 
(yapılandırılabilir) sürer.

Standart donanım

 •  Grafik göstergeli kontrol paneli.
 • Entegre MCCB koruması.

İlave donanım

 •  Hava filtresi.

Haberleşme seçenekleri

 • RS 232/485.
 • RS 232/485 üzerinden MODBUS.
 • Kuru-kontak arayüzü.

UPS modeline göre  
destekleme süresi

 •  Sık yaşanan kısa kesintiler için ideal çözüm.
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 •  Jeneratör çalışmaya başlayana kadar 
beslenen yük.

1 Flywheel cihazı

3 Flywheel cihazı
2 Flywheel cihazı 

4 Flywheel cihazı

UPS kVA
Çalışma süresi (saniye)

Delphys MP elite

Delphys MX
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Volan Akü
İşletme maliyetleri
Enerji tüketimi dakikalarca birkaç watt saatlerce birkaç watt
Bakım düşük yüksek

Havalandırma - Klima gerekli değil ortam sıcaklığının korunması işletme maliyetlerini 
artırır

Servis ömrü > 20 yıl periyodik parça değişimleri
Yedekleme süresi kullanılabilirliği
Güvenilirlik yüksek sürekli izleme ihtiyacı
Kullanılabilirlik durumu sürekli gerçek yedekleme süresinin belirlenmesi zordur
Kullanım süresi (deşarj sayısı) servis ömrüne etkisi yoktur servis ömrünü azaltır

Ortam sıcaklığı 40 °C'ye kadar etkisi yoktur sıcaklık > 20 °C olduğunda 
servis ömrü azalır

Şarj etme süresi  
(ANCAK geri kazanım) çok düşük (12 dakikada %100) çok yüksek (8 saatte %80)

V
S

S
 0

14
 B

 •  Sık elektrik kesintilerinden ötürü akünün 
eskime hızını azaltmak için.

ANCAK nominal yükün %100'ü ve PF (Güç faktörü) 0.8'de
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Akü, bir UPS kullanımında 
anahtar bileşendir
SOCOMEC Akü İzleme Sistemi olan BMS, 
güç devamlılığının hayati öneme sahip 
olduğu uygulamalarda besleme sürekliliğini 
maksimum seviyeye çıkaran etkin bir akü 
izleme çözümüdür.
Kesintisiz güç beslemesi (yedek güç kaynağı) 
sistemindeki kesintilerin %75'i akülere kadar 
dayandığından, bu bileşenlerin güvenilirliği 
elektrik sisteminiz için anahtar öneme sahiptir. 
Dolayısıyla, akülerin işletim koşullarının doğru 
ve ayrıntılı izlenmesi çok önemlidir. Bu durum 
aslında sistemin kritik yüklerine (uzun süreli 
bir güç kesintisi bir yana kısa bir kesintiyi bile 
tolere edemeyen yükler) maksimum besleme 
devamlılığını garanti etmektedir.

Arızaları öngörün
BMS, kritik sistemlere devamlı beslemede 
hayati öneme sahip bir araçtır ve koruyucu akü 
izlemesi yapar.
Bu çözüm, akü arızası nedeniyle herhangi bir 
plansız güç kesintisini ortadan kaldırma imkanı 
sağlar.

Maliyet tasarrufu sağlayın
BMS, aşağıda yazılı özellikleriyle işletim 
tasarrufu elde etmenizi sağlar:
 •  UPS çalışma süresini artırma.
 • Bakım faaliyetlerinde %75 azalma sağlama.
 • Akü yatırım geri dönüşlerini maksimize etme.
 • Akü arızalarının önceden tahmin etme.
 • Bakım personelinin güvenliğini garanti etme.

Kritik yükler için besleme 
sürekliliğini ve güvenliğini temin 
edin
Kritik uygulamalara besleme yapan kurşun 
asitli akülerin işletim durumunu daima bilmek 
çok önemlidir. BMS, bunların iyi durumda 
olmasını ve ihtiyacınız olduğunda çalışır 
durumda olmalarını sağlar. Diğer akü izleme 
sistemlerinin aksine, BMS özellikle farklı akü 
monobloklarının empedansını her gün izlemek 
için tasarlanmıştır. 
Her bir aküyü test etmek için uygulanan 
zaman harcayıcı ve potansiyel açıdan tehlikeli 
test yönteminden kaçınarak, BMS bir güç 
arızasını tanımlama olasılığını ve bakım 
personelinin güvenliğini büyük ölçüde artırır.

BMS
Akü İzleme Sistemi

Teknoloji 

>  Fiber optikler
>  Radyo frekansı

Teknik avantajlar 

>  Kullanımı kolay
> Kurulumu kolay
>  Arızalara karşı koruma için 

trend analizi
>  Uzaktan izleme
>  Uzaktan alarm bildirimi
>  Veri alımı
>  Analiz yazılımı
>  Kurşun ve NiCd akü uyumlu
>  ATEX versiyonu talep üzerine 

temin edilebilir
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Akü hücresi / bölme

Yakından akü izleme

Akü izleme sistemlerinin çoğu haftada ya da 
ayda bir kez bir empedans testi gerçekleştirir. 
Ancak, bir akü iki gün gibi kısa bir sürede 
arıza yapabilir. Dolayısıyla sisteminizin aküleri 
daha sık izlemesi çok önemlidir.
BMS, akü paketleri veya hücrelerinin her birini 
7/24 izlemek için tasarlanmıştır.

Modüler tasarım ve merkezi 
izleme 

BMS, farklı gerilim monobloklarını veya farklı 
akü tiplerini izleyebilen (örneğin jeneratör 
aküleri) yegane akü izleme sistemidir.
BMS, kurması ve bakımı en kolay akü izleme 
sistemidir. Her bir veri toplama modülü 2, 
4, 6, 8, 12 ve 16 volt Kurşun veya NiCd 
monobloklarına otomatik olarak ayarlayarak 
sistemin kurulum ve yapılandırılmasını daha 
kolay hale getirir.

Üç BMS bileşeni:
-  akıllı akü izleme ünitesi (iBMU),
- kontrol ünitesi (CU),
-  veri toplama modülleri (DCM).

Ölçeklendirilebilir ve basit

İster bir akü şubesi, parçası veya isterseniz 
bir yapı eklemek isteyin, BMS sistemi size 
geleceğin yeniliklerine açık, hayati öneme 
sahip bir sistem sunar.
Sadece üç ana bileşenle sisteminizi büyütmek 
oldukça kolay. Yeni bir kablo tesisatı 
çekilmesi gerekmez ve hatta bileşenlerin yeri 
yeni mimarinize göre sorunsuz bir şekilde 
değiştirilebilir. Aynı şekilde, sisteminizi yardımcı 
akülerinizi (örneğin jeneratör aküleri) içine 
alacak şekilde genişletebilirsiniz.

BMS, herhangi bir değişikliğe uyum 
sağlayacak şekilde ayarlanabilir ve esnek, 
kalıcı bir çözümdür. Yatırım geri dönüşünüz 
garanti altına alınmış olur.

Kablosuz radyo frekanslı akü izleme sistemi
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Akü, bir UPS kullanımında 
anahtar bileşendir
SOCOMEC Akü İzleme Sistemi olan BMS, 
güç devamlılığının hayati öneme sahip 
olduğu uygulamalarda besleme sürekliliğini 
maksimum seviyeye çıkaran etkin bir akü 
izleme çözümüdür.
Kesintisiz güç beslemesi (yedek güç kaynağı) 
sistemindeki kesintilerin %75'i akülere kadar 
dayandığından, bu bileşenlerin güvenilirliği 
elektrik sisteminiz için anahtar öneme sahiptir. 
Dolayısıyla, akülerin işletim koşullarının doğru 
ve ayrıntılı izlenmesi çok önemlidir. Bu durum 
aslında sistemin kritik yüklerine (uzun süreli 
bir güç kesintisi bir yana kısa bir kesintiyi bile 
tolere edemeyen yükler) maksimum besleme 
devamlılığını garanti etmektedir.

Arızaları öngörün
BMS, kritik sistemlere devamlı beslemede 
hayati öneme sahip bir araçtır ve koruyucu akü 
izlemesi yapar.
Bu çözüm, akü arızası nedeniyle herhangi bir 
plansız güç kesintisini ortadan kaldırma imkanı 
sağlar.

Maliyet tasarrufu sağlayın
BMS, aşağıda yazılı özellikleriyle işletim 
tasarrufu elde etmenizi sağlar:
 •  UPS çalışma süresini artırma.
 • Bakım faaliyetlerinde %75 azalma sağlama.
 • Akü yatırım geri dönüşlerini maksimize etme.
 • Akü arızalarının önceden tahmin etme.
 • Bakım personelinin güvenliğini garanti etme.

Kritik yükler için besleme 
sürekliliğini ve güvenliğini temin 
edin
Kritik uygulamalara besleme yapan kurşun 
asitli akülerin işletim durumunu daima bilmek 
çok önemlidir. BMS, bunların iyi durumda 
olmasını ve ihtiyacınız olduğunda çalışır 
durumda olmalarını sağlar. Diğer akü izleme 
sistemlerinin aksine, BMS özellikle farklı akü 
monobloklarının empedansını her gün izlemek 
için tasarlanmıştır. 
Her bir aküyü test etmek için uygulanan 
zaman harcayıcı ve potansiyel açıdan tehlikeli 
test yönteminden kaçınarak, BMS bir güç 
arızasını tanımlama olasılığını ve bakım 
personelinin güvenliğini büyük ölçüde artırır.

BMS
Akü İzleme Sistemi

Teknoloji 

>  Fiber optikler
>  Radyo frekansı

Teknik avantajlar 

>  Kullanımı kolay
> Kurulumu kolay
>  Arızalara karşı koruma için 

trend analizi
>  Uzaktan izleme
>  Uzaktan alarm bildirimi
>  Veri alımı
>  Analiz yazılımı
>  Kurşun ve NiCd akü uyumlu
>  ATEX versiyonu talep üzerine 

temin edilebilir
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Akü hücresi / bölme

Yakından akü izleme

Akü izleme sistemlerinin çoğu haftada ya da 
ayda bir kez bir empedans testi gerçekleştirir. 
Ancak, bir akü iki gün gibi kısa bir sürede 
arıza yapabilir. Dolayısıyla sisteminizin aküleri 
daha sık izlemesi çok önemlidir.
BMS, akü paketleri veya hücrelerinin her birini 
7/24 izlemek için tasarlanmıştır.

Modüler tasarım ve merkezi 
izleme 

BMS, farklı gerilim monobloklarını veya farklı 
akü tiplerini izleyebilen (örneğin jeneratör 
aküleri) yegane akü izleme sistemidir.
BMS, kurması ve bakımı en kolay akü izleme 
sistemidir. Her bir veri toplama modülü 2, 
4, 6, 8, 12 ve 16 volt Kurşun veya NiCd 
monobloklarına otomatik olarak ayarlayarak 
sistemin kurulum ve yapılandırılmasını daha 
kolay hale getirir.

Üç BMS bileşeni:
-  akıllı akü izleme ünitesi (iBMU),
- kontrol ünitesi (CU),
-  veri toplama modülleri (DCM).

Ölçeklendirilebilir ve basit

İster bir akü şubesi, parçası veya isterseniz 
bir yapı eklemek isteyin, BMS sistemi size 
geleceğin yeniliklerine açık, hayati öneme 
sahip bir sistem sunar.
Sadece üç ana bileşenle sisteminizi büyütmek 
oldukça kolay. Yeni bir kablo tesisatı 
çekilmesi gerekmez ve hatta bileşenlerin yeri 
yeni mimarinize göre sorunsuz bir şekilde 
değiştirilebilir. Aynı şekilde, sisteminizi yardımcı 
akülerinizi (örneğin jeneratör aküleri) içine 
alacak şekilde genişletebilirsiniz.

BMS, herhangi bir değişikliğe uyum 
sağlayacak şekilde ayarlanabilir ve esnek, 
kalıcı bir çözümdür. Yatırım geri dönüşünüz 
garanti altına alınmış olur.
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STATYS
Güç mevcudiyeti ve saha sürekliliği için kapsamlı tasarım
32 - 1000 A

STATYS avantajları
•	Yüksek	güvenilirlik	-	dahili	yedekli	tasarım.	
Esneklik	ve	çeşitli	uygulama	tiplerine	
uyarlanabilirlik.

•	Kompakt	tasarım:	%40'a	kadar	yer	tasarrufu	
sağlar.

•	İşletim	güvenliği	ve	kullanım	kolaylığı,	
gerçek zamanlı	ve	herhangi	bir	yerden	
uzaktan	veri	erişimi.

•	Tam	destek	ve	hizmet.

Statik Transfer Anahtarı:  
kullanıcı için faydaları
İki	farklı	bağımsız	kaynaktan	güç	alan	STATYS:
•	Göreve yönelik kritik yüklere yedekli güç 
beslemesi	sağlar.

•	En	iyi	güç	kaynağı	kalitesini	seçerek	güç	
beslemesi	sürekliliğini	artırır.

•	Arızanın	yayılmasını	önler.
•	Kritik	uygulamalar	için	yüksek	sürekliliğe	
sahip	güç	beslemesi	sağlayarak	kolay	
genişletme	ve	kolay	altyapı	tasarımına	imkan	
tanır.

•	Kurulum	ve	bakım	işlemlerini	kolaylaştırır.
STATYS	ayrıca	aşağıdaki	durumlara	karşı	
koruma	da	sağlar:
•	Ana	güç	kaynağı	kesintisi.
•	Çıkış	güç	dağıtım	sistemindeki	arızalar.
•	Aynı	kaynaktan	güç	alan	arızalı	donanımın	
neden	olduğu	arızalar.

•	Operatör	hataları.

Esneklik
STATYS,	tüm	uygulama	tiplerine	ve	güç	
kaynağı	sistemlerine	uyan	çok	sayıda	üç	fazlı	
sistem	seçenekleri	sunar.
Çift	veya	tek	kablolu	sunucular,	doğrusal	veya	
doğrusal	olmayan	yükler,	IT	(bilgi teknolojileri)	
veya	elektromekanik	yükler	STATYS'nin	
güç	sağlayabildiği	yük	tiplerinden	yalnızca	
bazılarıdır.	Mevcut	veya	yeni	elektrik	
işletmelerinde,	akıllı	bir	güç	kaynağına	
gereksinim	duyulan	her	yerde,	STATYS	
kolaylıkla	kurulabilir	ve	verimli	bir	şekilde	güç	
sağlayabilir.
Aşağıdaki	şekillerde	mevcuttur:
•	2-tel	ve	2-kutuplu	anahtarlama,	faz/nötr	
arasında	veya	faz/faz	arasında	bağlanacaktır.

•	Nötrsüz	3	telli	düzenleme,
-	daha	düşük	kablo	maliyetleri	için,
-		yalıtım	trafoları	kullanarak	uygulamaların	lokal	
bölgelere	ayrılması,
•	Nötrlü	4	telli	düzenleme,	nötr	kutup	
anahtarlamalı	veya	ayarlamasız.

STATYS'nin	sunduğu	özellikler:
•	Her	türlü	işletim	veya	elektrik	koşullarına	uyum	
sağlayabilen,	esnek	dijital	kontrol	kapasitesi.

•	Yük	özgünlüğüne	göre,	senkronize	ve	
senkronize	olmayan	kaynakları	yönetme	
kabiliyeti.

•	Gelişmiş	Trafo	Anahtarlama	Yönetimi	(ATSM).	
Çıkış	ağının	dağıtılmış	nötr	kablosu	yoksa,	
çıkışta	nötr	bir	referans	noktası	oluşturmak	
için	iki	çıkış	trafosu	veya	bir	giriş	trafosu	
eklenebilir.	Çıkış	çözümü	için	STATYS,	ATSM	
sayesinde,	demeraj	akımını	sınırlandırmak	
ve	yapay	kesici	riskini	önlemek	üzere	
anahtarlamayı	doğru	bir	şekilde	yönetir.

Uygulama alanları

>  Finans, bankacılık ve 
sigortacılık

> Sağlık hizmetleri sektörü
> Telekom ve Yayıncılık
> Endüstri
> Güç üretim tesisleri
> Taşımacılık
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STATYS 
Tek fazlı ve üç fazlı STS 

32 - 1000 A

Kompakt	tasarım

STATYS,	kaplama	alanı	gereksinimini	önemli	
ölçüde	azaltan	çok	kompakt	bir	tasarıma	sahiptir.	
Kapladığı	alanla	oldukça	büyük	yer	tasarrufu	
sağlar	ve	PDU	içinde	alan	gereksinimini	azaltır.
STATYS,	yer	tasarrufu	ve	kolay	bakım	için	
tasarlanmıştır:
•	Küçük	alan	ve	kompakt	üniteler.
•	Yan	yana	veya	sırt	sırta	montaj.
•	Kolay	bakım	işlemleri	için	önden	erişim.
•	Kompakt	Hot	Swap	19”	rack	sistemi	
(piyasanın	en	küçüğü).

Gerçek	zamanda	ve	herhangi	bir	
yerden	uzaktan	veri	erişimi

Gelişmiş	haberleşme	kapasitesi,	STATYS'nin	
mevcut	izleme	ve	kontrol	altyapılarına	kolaylıkla	
entegre	edilebilmesine	olanak	verir.
STATYS,	aşağıdaki	işlevler	için	LAN	
bağlanabilirlik	gerekliliklerini	ve	tak-kullan	
modüler	haberleşme	Com	Yuvasına	sahiptir:	
•	Izleme	için	uzaktan	bağlantı.
•	Uzaktan	bakım.
•	Müşterinin	Bina	Yönetim	Sisteminin	(BMS)	
entegrasyonu.

Yüksek	güvenilirlik	-	Dahili	yedekli	
tasarım

STATYS	anormal	durumlar	ve	programlı	
bakım	sırasında	sistemin	genel	sürekliliğini	
artırır.	İşletmenin	bölümlenmesine	ve	akıllı	hata	
yönetimine	olanak	vererek	beslenen	sistemin	
global	çalışma	süresini	artırır.
Diğer	özellikleri:
•	Çift	mikroişlemcili	kontrol	kartları	kullanan	
yedekli	kontrol	sistemi.

•	Kontrol	kartları	için	çift	yedekli	güç	
kaynakları.

•	Her	bir	SCR	yolu	için	ayrı,	yedekli	güç	
kaynağı	olan	kontrol	kartı.

•	Havalandırma	arızası	denetimli	yedekli	
soğutma.

•	Gerçek	zamanlı	SCR	hata	algılama.
•	Dahili	hata	çoğalmasını	önlemek	için	ana	
işlevlerin	ayrılması.

•	Sağlam	dahili	haberleşme	hattı.
•	Maksimum	sistem	güvenilirliğini	sağlamak	
için	sensörlerin	dahili	olarak	izlenmesi.

•	24/7/365	gerçek	zamanlı	uzaktan	izleme.

Standart	özellikler

•	Yüke	göre	yapılandırılabilir	akıllı	haberleşme	
sistemi.

•	Senkronize	ve	senkronize	olmayan	
kaynakların	uyumluluğu	(ayarlanabilir	senkron	
tolerans	ve	anahtarlama	yönetimi)

•	Sigortasız	veya	sigorta	korumalı	tasarım.
•	Çıkış	arıza	tespiti.
•	Dahili	CAN	Bus.
•	Çift	bakım	bypass'ı.
•	Doğrusal	olmayan	yüklerle	uyumluluk	için	
nötr	artırma.

Standart	haberleşme	özellikleri

•	Ethernet	ağ	bağlantısı	(WEB/SNMP/Eposta/
MODBUS	TCP).

•	Kuru	kontak	arayüzü.
•	Esnek	Com	Yuvaları.
•	LCD	ve	Grafik	Mimik	Paneli.
•	Tam	dijital	yapılandırma	ve	ayar.

Seçenekler

•	Ek	kuru	kontak	arayüz	kartı.
•	MODBUS RTU.
•	PROfIBUS	arayüzü.
•	Otomatik	bakım	bypass'ı	kilidi.
•	Gerilim	uyarlaması.

Teknik	bilgiler

STATYS 19" rack - hot swap Kabin - entegre edilebilir şasi (OEM)
Boyut [A] 32 63 63 100 200 300 400 600 800 1000

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Nominal gerilim 120-127/220-240 / 254 V 208-220 / 380-415 / 440 V
Gerilim toleransı ± %10 (ayarlanabilir)
Faz sayısı faz + N veya faz-faz (+ PE) 3 faz + N veya 3 faz (+ PE)
Nominal frekans 50 Hz veya 60 Hz
Frekans toleransı ± 5 Hz (yapılandırılabilir)
Anahtarlama kutup sayısı 2-kutuplu anahtarlama 3 veya 4-kutuplu anahtarlama
Nötr sistem tüm topraklama sistemleri ile uyumlu
Bakım bypass'ı kilitlemeli ve emniyetli
Aşırı yük 2 dakika için %150 - 60 dakika için %110
Verimlilik %99
Kabul edilebilir güç faktörü kısıtlamasız

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0-40 °C
Bağıl nem %95
Maksimum yükseklik İndirgemesiz 1000 m (deniz seviyesinden)
Soğutma cebri havalandırma
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 45 dBA ≤ 60 dBA

MEKANİK ÖZELLİKLER
19" rack - Boyutlar G x D x Y 483 x 747 x 89 mm 483 x 648 x 400 mm(1) - - - - - -
19" rack - Ağırlık 26 kg 58 kg - - - - - -
Kabin - Boyutlar G x D x Y(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
Kabin - Ağırlık - - - - 195 kg 270 kg 345 kg 685 kg
Entegre edilebilir şasi (OEM) - Boyutlar G x D x Y - - - - 400 x 586 x 765 mm 600 x 586 x 765 mm 800 x 586 x 765 mm 1000 x 950 x 1930 mm
entegre edilebilir şasi (OEM) - Ağırlık - - - - 70 kg 105 kg 130 kg 495 kg
Koruma derecesi IP30 IP20
Renkler Gri yarı parlak

STANDARTLAR
Performans ve güvenlik IEC 62310, IEC 60529, AS 62310, AS 60529
EMC C2 kategorisi (IEC 62310-2, AS 62310.2)
Koruma sınıfı CB veya PC sınıfı
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Toplam yükseklik, sabit kısım için 3U ve Hot Swap modülü için 6U değerine karşılık gelir. - (2) Derinliğe kulplar dahil değildir (+40 mm).  
Diğer talepleriniz içim lütfen bizimle temasa geçin.
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STATYS
Güç mevcudiyeti ve saha sürekliliği için kapsamlı tasarım
32 - 1000 A

STATYS avantajları
•	Yüksek	güvenilirlik	-	dahili	yedekli	tasarım.	
Esneklik	ve	çeşitli	uygulama	tiplerine	
uyarlanabilirlik.

•	Kompakt	tasarım:	%40'a	kadar	yer	tasarrufu	
sağlar.

•	İşletim	güvenliği	ve	kullanım	kolaylığı,	
gerçek zamanlı	ve	herhangi	bir	yerden	
uzaktan	veri	erişimi.

•	Tam	destek	ve	hizmet.

Statik Transfer Anahtarı:  
kullanıcı için faydaları
İki	farklı	bağımsız	kaynaktan	güç	alan	STATYS:
•	Göreve yönelik kritik yüklere yedekli güç 
beslemesi	sağlar.

•	En	iyi	güç	kaynağı	kalitesini	seçerek	güç	
beslemesi	sürekliliğini	artırır.

•	Arızanın	yayılmasını	önler.
•	Kritik	uygulamalar	için	yüksek	sürekliliğe	
sahip	güç	beslemesi	sağlayarak	kolay	
genişletme	ve	kolay	altyapı	tasarımına	imkan	
tanır.

•	Kurulum	ve	bakım	işlemlerini	kolaylaştırır.
STATYS	ayrıca	aşağıdaki	durumlara	karşı	
koruma	da	sağlar:
•	Ana	güç	kaynağı	kesintisi.
•	Çıkış	güç	dağıtım	sistemindeki	arızalar.
•	Aynı	kaynaktan	güç	alan	arızalı	donanımın	
neden	olduğu	arızalar.

•	Operatör	hataları.

Esneklik
STATYS,	tüm	uygulama	tiplerine	ve	güç	
kaynağı	sistemlerine	uyan	çok	sayıda	üç	fazlı	
sistem	seçenekleri	sunar.
Çift	veya	tek	kablolu	sunucular,	doğrusal	veya	
doğrusal	olmayan	yükler,	IT	(bilgi teknolojileri)	
veya	elektromekanik	yükler	STATYS'nin	
güç	sağlayabildiği	yük	tiplerinden	yalnızca	
bazılarıdır.	Mevcut	veya	yeni	elektrik	
işletmelerinde,	akıllı	bir	güç	kaynağına	
gereksinim	duyulan	her	yerde,	STATYS	
kolaylıkla	kurulabilir	ve	verimli	bir	şekilde	güç	
sağlayabilir.
Aşağıdaki	şekillerde	mevcuttur:
•	2-tel	ve	2-kutuplu	anahtarlama,	faz/nötr	
arasında	veya	faz/faz	arasında	bağlanacaktır.

•	Nötrsüz	3	telli	düzenleme,
-	daha	düşük	kablo	maliyetleri	için,
-		yalıtım	trafoları	kullanarak	uygulamaların	lokal	
bölgelere	ayrılması,
•	Nötrlü	4	telli	düzenleme,	nötr	kutup	
anahtarlamalı	veya	ayarlamasız.

STATYS'nin	sunduğu	özellikler:
•	Her	türlü	işletim	veya	elektrik	koşullarına	uyum	
sağlayabilen,	esnek	dijital	kontrol	kapasitesi.

•	Yük	özgünlüğüne	göre,	senkronize	ve	
senkronize	olmayan	kaynakları	yönetme	
kabiliyeti.

•	Gelişmiş	Trafo	Anahtarlama	Yönetimi	(ATSM).	
Çıkış	ağının	dağıtılmış	nötr	kablosu	yoksa,	
çıkışta	nötr	bir	referans	noktası	oluşturmak	
için	iki	çıkış	trafosu	veya	bir	giriş	trafosu	
eklenebilir.	Çıkış	çözümü	için	STATYS,	ATSM	
sayesinde,	demeraj	akımını	sınırlandırmak	
ve	yapay	kesici	riskini	önlemek	üzere	
anahtarlamayı	doğru	bir	şekilde	yönetir.

Uygulama alanları

>  Finans, bankacılık ve 
sigortacılık

> Sağlık hizmetleri sektörü
> Telekom ve Yayıncılık
> Endüstri
> Güç üretim tesisleri
> Taşımacılık
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STATYS 
Tek fazlı ve üç fazlı STS 

32 - 1000 A

Kompakt	tasarım

STATYS,	kaplama	alanı	gereksinimini	önemli	
ölçüde	azaltan	çok	kompakt	bir	tasarıma	sahiptir.	
Kapladığı	alanla	oldukça	büyük	yer	tasarrufu	
sağlar	ve	PDU	içinde	alan	gereksinimini	azaltır.
STATYS,	yer	tasarrufu	ve	kolay	bakım	için	
tasarlanmıştır:
•	Küçük	alan	ve	kompakt	üniteler.
•	Yan	yana	veya	sırt	sırta	montaj.
•	Kolay	bakım	işlemleri	için	önden	erişim.
•	Kompakt	Hot	Swap	19”	rack	sistemi	
(piyasanın	en	küçüğü).

Gerçek	zamanda	ve	herhangi	bir	
yerden	uzaktan	veri	erişimi

Gelişmiş	haberleşme	kapasitesi,	STATYS'nin	
mevcut	izleme	ve	kontrol	altyapılarına	kolaylıkla	
entegre	edilebilmesine	olanak	verir.
STATYS,	aşağıdaki	işlevler	için	LAN	
bağlanabilirlik	gerekliliklerini	ve	tak-kullan	
modüler	haberleşme	Com	Yuvasına	sahiptir:	
•	Izleme	için	uzaktan	bağlantı.
•	Uzaktan	bakım.
•	Müşterinin	Bina	Yönetim	Sisteminin	(BMS)	
entegrasyonu.

Yüksek	güvenilirlik	-	Dahili	yedekli	
tasarım

STATYS	anormal	durumlar	ve	programlı	
bakım	sırasında	sistemin	genel	sürekliliğini	
artırır.	İşletmenin	bölümlenmesine	ve	akıllı	hata	
yönetimine	olanak	vererek	beslenen	sistemin	
global	çalışma	süresini	artırır.
Diğer	özellikleri:
•	Çift	mikroişlemcili	kontrol	kartları	kullanan	
yedekli	kontrol	sistemi.

•	Kontrol	kartları	için	çift	yedekli	güç	
kaynakları.

•	Her	bir	SCR	yolu	için	ayrı,	yedekli	güç	
kaynağı	olan	kontrol	kartı.

•	Havalandırma	arızası	denetimli	yedekli	
soğutma.

•	Gerçek	zamanlı	SCR	hata	algılama.
•	Dahili	hata	çoğalmasını	önlemek	için	ana	
işlevlerin	ayrılması.

•	Sağlam	dahili	haberleşme	hattı.
•	Maksimum	sistem	güvenilirliğini	sağlamak	
için	sensörlerin	dahili	olarak	izlenmesi.

•	24/7/365	gerçek	zamanlı	uzaktan	izleme.

Standart	özellikler

•	Yüke	göre	yapılandırılabilir	akıllı	haberleşme	
sistemi.

•	Senkronize	ve	senkronize	olmayan	
kaynakların	uyumluluğu	(ayarlanabilir	senkron	
tolerans	ve	anahtarlama	yönetimi)

•	Sigortasız	veya	sigorta	korumalı	tasarım.
•	Çıkış	arıza	tespiti.
•	Dahili	CAN	Bus.
•	Çift	bakım	bypass'ı.
•	Doğrusal	olmayan	yüklerle	uyumluluk	için	
nötr	artırma.

Standart	haberleşme	özellikleri

•	Ethernet	ağ	bağlantısı	(WEB/SNMP/Eposta/
MODBUS	TCP).

•	Kuru	kontak	arayüzü.
•	Esnek	Com	Yuvaları.
•	LCD	ve	Grafik	Mimik	Paneli.
•	Tam	dijital	yapılandırma	ve	ayar.

Seçenekler

•	Ek	kuru	kontak	arayüz	kartı.
•	MODBUS RTU.
•	PROfIBUS	arayüzü.
•	Otomatik	bakım	bypass'ı	kilidi.
•	Gerilim	uyarlaması.

Teknik	bilgiler

STATYS 19" rack - hot swap Kabin - entegre edilebilir şasi (OEM)
Boyut [A] 32 63 63 100 200 300 400 600 800 1000

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Nominal gerilim 120-127/220-240 / 254 V 208-220 / 380-415 / 440 V
Gerilim toleransı ± %10 (ayarlanabilir)
Faz sayısı faz + N veya faz-faz (+ PE) 3 faz + N veya 3 faz (+ PE)
Nominal frekans 50 Hz veya 60 Hz
Frekans toleransı ± 5 Hz (yapılandırılabilir)
Anahtarlama kutup sayısı 2-kutuplu anahtarlama 3 veya 4-kutuplu anahtarlama
Nötr sistem tüm topraklama sistemleri ile uyumlu
Bakım bypass'ı kilitlemeli ve emniyetli
Aşırı yük 2 dakika için %150 - 60 dakika için %110
Verimlilik %99
Kabul edilebilir güç faktörü kısıtlamasız

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0-40 °C
Bağıl nem %95
Maksimum yükseklik İndirgemesiz 1000 m (deniz seviyesinden)
Soğutma cebri havalandırma
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 45 dBA ≤ 60 dBA

MEKANİK ÖZELLİKLER
19" rack - Boyutlar G x D x Y 483 x 747 x 89 mm 483 x 648 x 400 mm(1) - - - - - -
19" rack - Ağırlık 26 kg 58 kg - - - - - -
Kabin - Boyutlar G x D x Y(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
Kabin - Ağırlık - - - - 195 kg 270 kg 345 kg 685 kg
Entegre edilebilir şasi (OEM) - Boyutlar G x D x Y - - - - 400 x 586 x 765 mm 600 x 586 x 765 mm 800 x 586 x 765 mm 1000 x 950 x 1930 mm
entegre edilebilir şasi (OEM) - Ağırlık - - - - 70 kg 105 kg 130 kg 495 kg
Koruma derecesi IP30 IP20
Renkler Gri yarı parlak

STANDARTLAR
Performans ve güvenlik IEC 62310, IEC 60529, AS 62310, AS 60529
EMC C2 kategorisi (IEC 62310-2, AS 62310.2)
Koruma sınıfı CB veya PC sınıfı
Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

(1) Toplam yükseklik, sabit kısım için 3U ve Hot Swap modülü için 6U değerine karşılık gelir. - (2) Derinliğe kulplar dahil değildir (+40 mm).  
Diğer talepleriniz içim lütfen bizimle temasa geçin.
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IT SWITCH
Güvenilir mimariler için kusursuz güç transferi
16 ile 20 A arası, tek fazlı

Kritik uygulamalar için hizmet 
devamlılığı
 • Uygulamaya olabildiğince yakın 
konumlandırılan IT SWITCH, erişim imkanı 
yüksek bir mimari sağlar.

 • Şunlara karşı koruma sağlar: 
- ana güç kaynağı kesintisi, 
- giriş korumada yapay trip, 
-  aynı kaynaktan sağlanan uygulamalardaki 

arızaların (örn. kısa-devre) sebep olduğu 
ortak etkileşim sonucu.

Donanımınıza uyarlanmış 
güvenli bir güç kaynağı
 • IT SWITCH, hassas uygulamalara yakın 
kurulumu kolaylaştırmak üzere 19” rack'lara 
yerleşecek şekilde tasarlanmıştır.

 • Farklı versiyonlar: Güç sürekliliği 
gereksinimlerinizin tamamını karşılayacak 
sabit veya değiştirilebilir versiyonlar.

Kolay saha yönetimi
 • Kablolamayı değiştirmeden tercih edilen 
kaynak yolunun kolaylıkla değiştirilmesi.

 • Operatör tarafından gerçekleştirilen 
ve IT SWITCH otomatik kontrolleri ve 
korumaları tarafından güvenliği sağlanan bir 
hattan diğerine geçiş işlemi.

 • Standart veya özelleştirilmiş işletim 
ayarlarıyla sitenin özel gereksinimlerine 
kolayca adapte olabilir.

Kullanıcıyla dost işletim
 • IT SWITCH, kullanımı kolay ve güvenli 
işletimi garantileyen bir kontrol paneli 
donanımına sahiptir.

 • Haberleşme yazılımı, aynı yerdeki farklı 
donanımın kolay bir şekilde çalışmasına 
olanak sağlar.

Çalışma prensibi
IT SWITCH, iki kaynak arasında otomatik 
bir transfer sistemidir. Parazit olmadan ve 
kaynaklar çakışmadan, yükleri anında transfer 
etmek üzere dijital olarak mikroişlemciler 
tarafından kontrol edilir.

Otomatik transfer
Tercih edilen kaynakta bir arızanın tespit 
edilmesi, yüke sağlanan kaynağı aksatmadan 
alternatif kaynağa otomatik ve anında transfer 
başlatır. “Break before make” transferi, 
kaynaklar arasında paraziti önlemek için 
çakışma olmadan gerçekleştirilir.

Manuel kontrol
IT SWITCH manuel kontrolü, bakım işlemlerini 
gerçekleştirmek üzere operatöre yükleri 
kaynaklardan birine transfer etme olanağı verir.

Tercih edilen kaynağın seçilmesi
Operatör, her bir IT SWITCH için tercih edilen 
bir kaynak seçer.
Her bir kaynağın ve yüklere sağlanan gücün 
parametreleri sürekli olarak izlenir/denetlenir.
Yüklerin ayrılması
Sistem, çıkış kısmından beslenen 
donanımlarda bir arıza olması halinde transferi 
engeller. Bu ayrım, hatalı akımın diğer kaynağa 
transfer edilmesinin durdurulmasını sağlayarak 
diğer kullanıcıların rahatsız edilmesini önler.

Çalışma anında değiştirilebilir güç birimleri
IT SWITCH HA çıkarılabilir versiyonu, 
sistem kullanılabilirliğini artırır. Çalışma anında 
değiştirilebilir plug-in birimi, kontrol ve 
güç biriminin uygulamalara sağlanan 
gücü kesmeden çıkarılabilmesi anlamına 
gelmektedir.
Kolay ve tamamen güvenli işletimi 
garantileyen, bir çift bakım bypass'ı ile 
donatılmış sabit gövde.

Uygulama alanları

> Veri merkezleri
> İşlemler
> Telekomünikasyonlar
> Hava trafik kontrolü
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IT SWITCH 
Elektronik transfer sistemleri

16 ile 20 A arası, tek fazlı

Teknik bilgiler

IT SWITCH
Model HA 19" rack HA-E 19” çıkartılabilir rack

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Nominal akım 16 A 16 A 20 A
Nominal gerilim tek fazlı 100 / 120 / 220 / 230 / 240 V
Giriş gerilimi toleransı ayarlanabilir (fabrika ayarı ±%15)
Nominal frekans 50 veya 60 Hz
Frekans toleransı ±%10 ayarlanabilir 
Kısa devre akımı 20 / 15 In(1)

Crest faktörü 4'e kadar
BAKIM BYPASS'I
Transfer anahtarı çift kutuplu (faz/nötr)
Transfer modu senkron/asenkron “break before make”

BAĞLANTILAR
Terminal bloklarında giriş ve çıkış - •
IEC 16 A soketlerinde giriş ve çıkış • • -

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 ile 40 °C arası
Soğutma Doğal

MEKANİK ÖZELLİKLER
Boyutlar G x D x Y 446(2) x 310 x 131 mm 449(2) x 400 x 133 mm
Ağırlık 8,5 kg 14 kg
Koruma derecesi IP21

(1) Modele bağlı. - (2) önden sabitleme yerleriyle 484 mm (19" rack entegre edilebilir).

Standart transfer özellikleri

 • Tercih edilen kaynak seçimi.
 • Otomatik transfer.
 • Manuel transfer.
 • Kaynak çakışması olmadan transfer.
 • Senkronize ve senkronize olmayan kaynak 
yönetimi (tamamen uyarlanabilir modlar).

 • Çıkış hatasında transfer kilidi.
 • Ayarlanabilir kaynaklar senkronizasyon 
toleransı.

 • Tekrarlayan transferlerde otomatik yeniden 
başlatma ayarı kilitlemesi.

 • Otomatik yeniden başlatma yapılandırması.

Standart mekanik özellikler

 • 19” rack.

Standart haberleşme özellikleri

 • Komut ve kontrol mimik paneli.
 • Kuru kontak arayüzü.
 • MODBUS RTU (sadece RS485 seri portu).

Bakım

 • “Çalışma anında değiştirilebilir” çıkartma 
modülü (model HA-E).

 • Bakım Bypass'ı (model HA-E).
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Ana sistem

Sunucu Rack'ı

IT-SWITCH
19” Rack

IT-SWITCH
Rack

Router

IT-SWITCH
Rack

Kaynak 1

Kaynak 2

Dağıtılmış yedeklilik

Komut ve kontrol mimik paneli

IT SWITCH HA (Yüksek Süreklilik), ileri seviye 
transfer parametresi kontrolleri sayesinde 
hassas uygulamalar için özel olarak 
tasarlanmıştır: kaynak senkronizasyonu, güç 
kalitesi adaptasyonu, işletim modları ve çıkış 
arıza akımı.

IT-SWITCH HA-E değiştirilebilir versiyon 
(Yüksek Süreklilik), kullanıcılara yükleri 
kapatmadan bakım işlemlerini gerçekleştirme 
olanağı sağlayan ek bir “hot swap” 
(çalışma esnasında değiştirebilme) işlevi sunar. 

Kurulum ve işletim

1. Tercih edilen kaynak (1 veya 2)
2.  Giriş gerilimi kaynağı 1 veya 2 toleranslar 

dahilinde
3. Yük, kaynak 1 veya 2'de
4. Transfer mümkün değildir
5. Transfer bloke
6. Anında durdurma
7. Bakım bypass'ı açık (hot swap versiyonu)
8. Kaynak 2'ye manuel transfer
9.  Alarm resetleme ve tercih edilen kaynak 

seçimi
10. Kaynak 1'e manuel transfer
11. Genel alarm
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IT SWITCH
Güvenilir mimariler için kusursuz güç transferi
16 ile 20 A arası, tek fazlı

Kritik uygulamalar için hizmet 
devamlılığı
 • Uygulamaya olabildiğince yakın 
konumlandırılan IT SWITCH, erişim imkanı 
yüksek bir mimari sağlar.

 • Şunlara karşı koruma sağlar: 
- ana güç kaynağı kesintisi, 
- giriş korumada yapay trip, 
-  aynı kaynaktan sağlanan uygulamalardaki 

arızaların (örn. kısa-devre) sebep olduğu 
ortak etkileşim sonucu.

Donanımınıza uyarlanmış 
güvenli bir güç kaynağı
 • IT SWITCH, hassas uygulamalara yakın 
kurulumu kolaylaştırmak üzere 19” rack'lara 
yerleşecek şekilde tasarlanmıştır.

 • Farklı versiyonlar: Güç sürekliliği 
gereksinimlerinizin tamamını karşılayacak 
sabit veya değiştirilebilir versiyonlar.

Kolay saha yönetimi
 • Kablolamayı değiştirmeden tercih edilen 
kaynak yolunun kolaylıkla değiştirilmesi.

 • Operatör tarafından gerçekleştirilen 
ve IT SWITCH otomatik kontrolleri ve 
korumaları tarafından güvenliği sağlanan bir 
hattan diğerine geçiş işlemi.

 • Standart veya özelleştirilmiş işletim 
ayarlarıyla sitenin özel gereksinimlerine 
kolayca adapte olabilir.

Kullanıcıyla dost işletim
 • IT SWITCH, kullanımı kolay ve güvenli 
işletimi garantileyen bir kontrol paneli 
donanımına sahiptir.

 • Haberleşme yazılımı, aynı yerdeki farklı 
donanımın kolay bir şekilde çalışmasına 
olanak sağlar.

Çalışma prensibi
IT SWITCH, iki kaynak arasında otomatik 
bir transfer sistemidir. Parazit olmadan ve 
kaynaklar çakışmadan, yükleri anında transfer 
etmek üzere dijital olarak mikroişlemciler 
tarafından kontrol edilir.

Otomatik transfer
Tercih edilen kaynakta bir arızanın tespit 
edilmesi, yüke sağlanan kaynağı aksatmadan 
alternatif kaynağa otomatik ve anında transfer 
başlatır. “Break before make” transferi, 
kaynaklar arasında paraziti önlemek için 
çakışma olmadan gerçekleştirilir.

Manuel kontrol
IT SWITCH manuel kontrolü, bakım işlemlerini 
gerçekleştirmek üzere operatöre yükleri 
kaynaklardan birine transfer etme olanağı verir.

Tercih edilen kaynağın seçilmesi
Operatör, her bir IT SWITCH için tercih edilen 
bir kaynak seçer.
Her bir kaynağın ve yüklere sağlanan gücün 
parametreleri sürekli olarak izlenir/denetlenir.
Yüklerin ayrılması
Sistem, çıkış kısmından beslenen 
donanımlarda bir arıza olması halinde transferi 
engeller. Bu ayrım, hatalı akımın diğer kaynağa 
transfer edilmesinin durdurulmasını sağlayarak 
diğer kullanıcıların rahatsız edilmesini önler.

Çalışma anında değiştirilebilir güç birimleri
IT SWITCH HA çıkarılabilir versiyonu, 
sistem kullanılabilirliğini artırır. Çalışma anında 
değiştirilebilir plug-in birimi, kontrol ve 
güç biriminin uygulamalara sağlanan 
gücü kesmeden çıkarılabilmesi anlamına 
gelmektedir.
Kolay ve tamamen güvenli işletimi 
garantileyen, bir çift bakım bypass'ı ile 
donatılmış sabit gövde.

Uygulama alanları

> Veri merkezleri
> İşlemler
> Telekomünikasyonlar
> Hava trafik kontrolü
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IT SWITCH 
Elektronik transfer sistemleri

16 ile 20 A arası, tek fazlı

Teknik bilgiler

IT SWITCH
Model HA 19" rack HA-E 19” çıkartılabilir rack

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Nominal akım 16 A 16 A 20 A
Nominal gerilim tek fazlı 100 / 120 / 220 / 230 / 240 V
Giriş gerilimi toleransı ayarlanabilir (fabrika ayarı ±%15)
Nominal frekans 50 veya 60 Hz
Frekans toleransı ±%10 ayarlanabilir 
Kısa devre akımı 20 / 15 In(1)

Crest faktörü 4'e kadar
BAKIM BYPASS'I
Transfer anahtarı çift kutuplu (faz/nötr)
Transfer modu senkron/asenkron “break before make”

BAĞLANTILAR
Terminal bloklarında giriş ve çıkış - •
IEC 16 A soketlerinde giriş ve çıkış • • -

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 ile 40 °C arası
Soğutma Doğal

MEKANİK ÖZELLİKLER
Boyutlar G x D x Y 446(2) x 310 x 131 mm 449(2) x 400 x 133 mm
Ağırlık 8,5 kg 14 kg
Koruma derecesi IP21

(1) Modele bağlı. - (2) önden sabitleme yerleriyle 484 mm (19" rack entegre edilebilir).

Standart transfer özellikleri

 • Tercih edilen kaynak seçimi.
 • Otomatik transfer.
 • Manuel transfer.
 • Kaynak çakışması olmadan transfer.
 • Senkronize ve senkronize olmayan kaynak 
yönetimi (tamamen uyarlanabilir modlar).

 • Çıkış hatasında transfer kilidi.
 • Ayarlanabilir kaynaklar senkronizasyon 
toleransı.

 • Tekrarlayan transferlerde otomatik yeniden 
başlatma ayarı kilitlemesi.

 • Otomatik yeniden başlatma yapılandırması.

Standart mekanik özellikler

 • 19” rack.

Standart haberleşme özellikleri

 • Komut ve kontrol mimik paneli.
 • Kuru kontak arayüzü.
 • MODBUS RTU (sadece RS485 seri portu).

Bakım

 • “Çalışma anında değiştirilebilir” çıkartma 
modülü (model HA-E).

 • Bakım Bypass'ı (model HA-E).
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Ana sistem

Sunucu Rack'ı

IT-SWITCH
19” Rack

IT-SWITCH
Rack

Router

IT-SWITCH
Rack

Kaynak 1

Kaynak 2

Dağıtılmış yedeklilik

Komut ve kontrol mimik paneli

IT SWITCH HA (Yüksek Süreklilik), ileri seviye 
transfer parametresi kontrolleri sayesinde 
hassas uygulamalar için özel olarak 
tasarlanmıştır: kaynak senkronizasyonu, güç 
kalitesi adaptasyonu, işletim modları ve çıkış 
arıza akımı.

IT-SWITCH HA-E değiştirilebilir versiyon 
(Yüksek Süreklilik), kullanıcılara yükleri 
kapatmadan bakım işlemlerini gerçekleştirme 
olanağı sağlayan ek bir “hot swap” 
(çalışma esnasında değiştirebilme) işlevi sunar. 

Kurulum ve işletim

1. Tercih edilen kaynak (1 veya 2)
2.  Giriş gerilimi kaynağı 1 veya 2 toleranslar 

dahilinde
3. Yük, kaynak 1 veya 2'de
4. Transfer mümkün değildir
5. Transfer bloke
6. Anında durdurma
7. Bakım bypass'ı açık (hot swap versiyonu)
8. Kaynak 2'ye manuel transfer
9.  Alarm resetleme ve tercih edilen kaynak 

seçimi
10. Kaynak 1'e manuel transfer
11. Genel alarm
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IT ağları için Raflı otomatik 
sistem
ASYS otomatik transfer sistemi, tek kablolu IT 
cihazlarına güvenilir yedekli güç sağlar.
Tercih edilen kaynağın bozulması halinde, kritik 
yüklerin otomatik ve kesintisiz olarak alternatif 
kaynağa aktarılmasını sağlar.
Transfer işlemi kaynak çakışması olmadan 
gerçekleştirilir.

Kritik uygulamalar için hizmet 
devamlılığı
 • Uygulamaya olabildiğince yakın 
konumlandırılan ASYS, erişim imkanı yüksek 
bir mimari sağlar.

 • ASYS, hassas uygulamalara yakın kurulumu 
kolaylaştırmak üzere 19” raflara yerleşecek 
şekilde tasarlanmıştır.

Kolay saha yönetimi
 • Kablolamayı değiştirmeden tercih edilen 
kaynak yolunun kolaylıkla değiştirilmesi.

 • Operatör tarafından gerçekleştirilen ve 
otomatik kontrol ile emniyete alınan ASYS, 
yükü bir hattan diğerine aktarır.

 • Tek kablolu ekipmanlar, sunucular, 
yönlendiriciler, hublar, vs. için yedekli güç 
beslemesi sağlar.

 • İki ayrı bağımsız kaynaktan (UPS) güç alır.
 • Kalıcı kaynak izleme.
 • Alternatif kaynağa otomatik geçiş.
 • Senkronize ve senkronize-olmayan kaynak 
yönetimi.

 • Ön panelde tercih edilen kaynak seçimi.
 • Senkronize veya faz tolerans dışı 
kaynaklarının hızlı değiştirilmesi.

 • Kompakt 19" raf 1U sistemi.

ASYS
Güç yedekliliği için kompakt 19" transfer anahtarı 
16 A, 19” Rafa monte

AS
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Uygulama alanları

> Rack sunucuları
> IT uygulamaları
> Router, Switch, Hub, vs.

Avantajlar

RoHS
COMPLIANT

ASYS 
Otomatik Transfer Sistemi

16 A, 19” Rafa monte

ASYS
Güç yedekliliği için kompakt 19" transfer anahtarı 
16 A, 19” Rafa monte

Teknik bilgiler

ASYS
Model 16 A-230

GİRİŞ
Nominal gerilim 220/230/240 V (seçilebilir)
Gerilim toleransı ± %12 (talep üzerine ±% 20 mevcuttur)
Nominal frekans 50/60 Hz (otomatik algılama)
Frekans toleransı ± %15
Nominal akım 16 A

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 220/230/240 V (seçilebilir)
Gerilim toleransı ± %12
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %15
Nominal akım 16 A
Transfer süresi 6 ms (tipik), ≤ 15 ms (maksimum)

BAĞLANTI
Giriş 2 x IEC 320-C20

Çıkış 1 x IEC 320-C19
2 x 3 çıkış IEC 320-C13

Haberleşme 5 kuru kontaklı, RS232
ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 ile 40 °C
Bağıl nem %20 - %85, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik ≤ 1000 m, azalma olmadan
1 m'de akustik gürültü seviyesi (ISO 3746) < 25 dBA
Soğutma Doğal

MEKANİK ÖZELLİKLER
Boyutlar G x D x Y 430 x 315 x 44 mm (1U)
Ağırlık 5 kg
Koruma derecesi IP30

Renkler Pantone 432C

Önden görünüş

Muhtemel mimari örneği

Uygulama Rafı

1. Tercih edilen kaynak gösterimi
2. Tercih edilen kaynak seçimi
3. Giriş kaynağı durumu
4. Besleme kaynağı
5. Genel alarm
6. Uyarı zili teyidi
7. RS232 haberleşme portu (MODBUS RTU)
8. Kuru kontaklı haberleşme portu 
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IT ağları için Raflı otomatik 
sistem
ASYS otomatik transfer sistemi, tek kablolu IT 
cihazlarına güvenilir yedekli güç sağlar.
Tercih edilen kaynağın bozulması halinde, kritik 
yüklerin otomatik ve kesintisiz olarak alternatif 
kaynağa aktarılmasını sağlar.
Transfer işlemi kaynak çakışması olmadan 
gerçekleştirilir.

Kritik uygulamalar için hizmet 
devamlılığı
 • Uygulamaya olabildiğince yakın 
konumlandırılan ASYS, erişim imkanı yüksek 
bir mimari sağlar.

 • ASYS, hassas uygulamalara yakın kurulumu 
kolaylaştırmak üzere 19” raflara yerleşecek 
şekilde tasarlanmıştır.

Kolay saha yönetimi
 • Kablolamayı değiştirmeden tercih edilen 
kaynak yolunun kolaylıkla değiştirilmesi.

 • Operatör tarafından gerçekleştirilen ve 
otomatik kontrol ile emniyete alınan ASYS, 
yükü bir hattan diğerine aktarır.

 • Tek kablolu ekipmanlar, sunucular, 
yönlendiriciler, hublar, vs. için yedekli güç 
beslemesi sağlar.

 • İki ayrı bağımsız kaynaktan (UPS) güç alır.
 • Kalıcı kaynak izleme.
 • Alternatif kaynağa otomatik geçiş.
 • Senkronize ve senkronize-olmayan kaynak 
yönetimi.

 • Ön panelde tercih edilen kaynak seçimi.
 • Senkronize veya faz tolerans dışı 
kaynaklarının hızlı değiştirilmesi.

 • Kompakt 19" raf 1U sistemi.

ASYS
Güç yedekliliği için kompakt 19" transfer anahtarı 
16 A, 19” Rafa monte
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Uygulama alanları

> Rack sunucuları
> IT uygulamaları
> Router, Switch, Hub, vs.

Avantajlar

RoHS
COMPLIANT

ASYS 
Otomatik Transfer Sistemi

16 A, 19” Rafa monte

ASYS
Güç yedekliliği için kompakt 19" transfer anahtarı 
16 A, 19” Rafa monte

Teknik bilgiler

ASYS
Model 16 A-230

GİRİŞ
Nominal gerilim 220/230/240 V (seçilebilir)
Gerilim toleransı ± %12 (talep üzerine ±% 20 mevcuttur)
Nominal frekans 50/60 Hz (otomatik algılama)
Frekans toleransı ± %15
Nominal akım 16 A

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 220/230/240 V (seçilebilir)
Gerilim toleransı ± %12
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %15
Nominal akım 16 A
Transfer süresi 6 ms (tipik), ≤ 15 ms (maksimum)

BAĞLANTI
Giriş 2 x IEC 320-C20

Çıkış 1 x IEC 320-C19
2 x 3 çıkış IEC 320-C13

Haberleşme 5 kuru kontaklı, RS232
ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 ile 40 °C
Bağıl nem %20 - %85, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik ≤ 1000 m, azalma olmadan
1 m'de akustik gürültü seviyesi (ISO 3746) < 25 dBA
Soğutma Doğal

MEKANİK ÖZELLİKLER
Boyutlar G x D x Y 430 x 315 x 44 mm (1U)
Ağırlık 5 kg
Koruma derecesi IP30

Renkler Pantone 432C

Önden görünüş

Muhtemel mimari örneği

Uygulama Rafı

1. Tercih edilen kaynak gösterimi
2. Tercih edilen kaynak seçimi
3. Giriş kaynağı durumu
4. Besleme kaynağı
5. Genel alarm
6. Uyarı zili teyidi
7. RS232 haberleşme portu (MODBUS RTU)
8. Kuru kontaklı haberleşme portu 
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Eksiksiz bir bağlanabilirlik ve 
haberleşme ürünleri yelpazesi
UPS ve STS sistemleri sayesinde hassas 
yükler, şebeke güç beslemesinin yetersiz 
güvenirlikte olmasından kaynaklanan elektrik 
sorunlarına karşı korunur. Ancak bu temel 
koruma, yük için elektrik enerjisinin maksimum 
sürekliliğini genelde garanti etmez.
Bağlanabilirlik için SOCOMEC çözümleri 
ile güç beslemelerini izleme ve yönetme 
yazılımı, sistem durumu ve elektrik sistemini 
kontrol etmeye ve IT yüklerini korumaya 
yönelik otomatik prosedürler hakkında 
kullanıcıyı derhal bilgilendirir. Bağımsız bir 
bilgisayar, sunucular, veri merkezleri için farklı 
çözümler veya işlem sistemleri ile aynı olan 
bir endüstriyel haberleşme ağlı çözümler 
kullanılabilir.

UPS sistemlerinin haberleşme kapasitesi 
normalde aşağıdaki gereklilikleri karşılamak 
için kullanılır:
•  Anlaşılır, anlık bilgi: Cihaz ve sistemle ilgili 

kritik olaylar (kullanıcıya) eposta, mesaj 
pencereleri veya filtreler yoluyla (yerel kullanıcı 
ve uzaktan yöneticiye) anlaşılır bir şekilde ve 
hemen iletilir.

•  Garantili veri bütünlüğü: Olaya bağlı olarak, 
otomatik kullanıcı-tanımlı işlemleri (betikler) 
yapılandırmak ve bilgisayarlar, sunucular 
veya sanal/fiziksel sunucu altyapısı için 
otomatik ve komutlu kapatma prosedürlerini 
yönetmek mümkündür.

•  Tesis izleme: Elektrik ölçümleri ve sistem 
ya da tesis olayları devamlı olarak kayda 
geçirilir ve kullanıcının veya SOCOMEC 
Bakım ve Profesyonel Hizmetlerinin 
sistem/yük durumunu analiz etmesi için 
kullanıma sunulur. Sonuç olarak, optimum 
mimarinin seçilmiş olup olmadığı veya sistem 
güvenirliğini artırmak için önlem alınması 
gerekip gerekmediği belirlenir.

•  Cihaz kontrolü: Uzaktan kontrol, bazı cihazlar 
için mümkündür; örneğin çıkış soketlerinin 
manuel yönetimi veya UPS besleme 
kaynağının şebekeye, çeviriciye veya 
bekleme durumuna anahtarlanması gibi.

Haberleşme ve bağlanabilirlik
Entegre sistem yönetimi ve veri bütünlüğü için ideal çözüm

Uygulama alanları 

> Veri girişleri
> Acil durum uygulamaları
> Ofisler
> Servis endüstrileri
> Endüstri
> Telekomünikasyonlar
> Medikal
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Haberleşme ve bağlanabilirlik 
Yazılım

Yönetim çözümleri

Haberleşme ve bağlanabilirlik
Entegre sistem yönetimi ve veri bütünlüğü için ideal çözüm

LOCAL VIEW, UPS sistemleri için USB 
veya seri RS232 üzerinden çalışan ve uzun 
süreli bir güç kesintisi durumunda sistemin 
otomatik olarak kapatılmasına imkan tanıyan 
bir izleme ve yönetim yazılımıdır. LOCAL VIEW, 
güç kesintisi süresince bilgisayar, iş 
istasyonu veya sunucu operatör tarafından 
denetlenmediğinde veri kayıpları yaşanmasını 
ve sistemin zarar görmesini önler. Deneyimsiz 
kullanıcılar için bile kullanımı kolay hale getiren 
basit ve kullanıcıyla dost bir grafik arayüzdür. 
Birçok dilde mevcut olan LOCAL VIEW, 
UPS'nin durumu hakkında anlaşılır, hızlı ve 
ayrıntılı bilgiler sunar. 

Bilgisayar, iş istasyonları ve sunucular 
için yüksek seviyede güvenlik sağlamak 
amacıyla kolayca (internet üzerinden) 
güncellenebilir. LOCAL VIEW, Windows x86 
ve x64 platformlarıyla, LINUX sürümleriyle 
ve MAC OSx ile uyumludur. LOCAL VIEW 
yazılımı, SOCOMEC websitesinden ücretsiz 
indirilebilir.

RS232
or USB
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LOCAL VIEW

Yerel izleme çözümü

NET VISION, SOCOMEC ürünleriyle kullanım 
için en yaygın Ethernet arayüzüdür. İş ortamı 
ağları için tasarlanmış bir haberleşme 
arayüzüdür. UPS, tam olarak ağ içindeki bir 
çevre birimi gibi davranır, uzaktan yönetilebilir 
ve sunucu tabanlı iş istasyonlarının 
kapatılmasına imkan tanır.
NET VISION, sunucuya bağımlılığı ortadan 
kaldırarak UPS ve Ethernet ağı arasında 
doğrudan bir arayüze olanak verir. 
Böylece, Web sunucusu yoluyla etkileşim 
kurduğu için tüm ağlarla ve çoklu işletim 
sistemi ile uyumludur.

Ana özellikler ve işlevler şunlardır:
- 10 / 100 Mb Ethernet bağlantısı (RJ 45),
- Bir Web sunucusu üzerinden UPS denetimi,
-  Bağımsız sunucunun (JNC ile uyumlu) veya 

Sanal ortamın (VIRTUAL-JNC ile uyumlu) 
uzaktan kapatılması,

-  Hataların 8 adrese kadar e-posta ile 
bildirilmesi,

- SNMP protokolü yoluyla UPS yönetimi,
-  Çalışma ortamının denetlenmesi (opsiyonel 

EMD ısı ve nem sensörü) Yapılandırılabilir 
alarm tetiklemesi, e-posta yoluyla bildirim.

Posta sunucusu 

Uzaktan 
sanal ortam 
Web tarayıcıBağımsız sunucuyu 

uzaktan kapatma veya 
IPv4 veya IPv6 ile

izlemesi için 
Ethernet ağı

Uzaktan kumanda 
SNMP üzerinden
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Ağ çözümleri (LAN'a UPS bağlantısı)
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EMD (Çevre Modülü Cihazı)

EMD, NET VISION arayüzü ile bağlantılı olarak 
kullanılacak bir cihaz olup, aşağıdaki özelliklere 
sahiptir:
-  Sıcaklık ve nem ölçümleri + kuru kontak 

girişleri,
-  Web tarayıcısı yoluyla yapılandırılabilir alarm 

eşikleri,
-  Çevresel alarmın eposta ve SNMP filtreleri 

yoluyla bildirilmesi.
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Eksiksiz bir bağlanabilirlik ve 
haberleşme ürünleri yelpazesi
UPS ve STS sistemleri sayesinde hassas 
yükler, şebeke güç beslemesinin yetersiz 
güvenirlikte olmasından kaynaklanan elektrik 
sorunlarına karşı korunur. Ancak bu temel 
koruma, yük için elektrik enerjisinin maksimum 
sürekliliğini genelde garanti etmez.
Bağlanabilirlik için SOCOMEC çözümleri 
ile güç beslemelerini izleme ve yönetme 
yazılımı, sistem durumu ve elektrik sistemini 
kontrol etmeye ve IT yüklerini korumaya 
yönelik otomatik prosedürler hakkında 
kullanıcıyı derhal bilgilendirir. Bağımsız bir 
bilgisayar, sunucular, veri merkezleri için farklı 
çözümler veya işlem sistemleri ile aynı olan 
bir endüstriyel haberleşme ağlı çözümler 
kullanılabilir.

UPS sistemlerinin haberleşme kapasitesi 
normalde aşağıdaki gereklilikleri karşılamak 
için kullanılır:
•  Anlaşılır, anlık bilgi: Cihaz ve sistemle ilgili 

kritik olaylar (kullanıcıya) eposta, mesaj 
pencereleri veya filtreler yoluyla (yerel kullanıcı 
ve uzaktan yöneticiye) anlaşılır bir şekilde ve 
hemen iletilir.

•  Garantili veri bütünlüğü: Olaya bağlı olarak, 
otomatik kullanıcı-tanımlı işlemleri (betikler) 
yapılandırmak ve bilgisayarlar, sunucular 
veya sanal/fiziksel sunucu altyapısı için 
otomatik ve komutlu kapatma prosedürlerini 
yönetmek mümkündür.

•  Tesis izleme: Elektrik ölçümleri ve sistem 
ya da tesis olayları devamlı olarak kayda 
geçirilir ve kullanıcının veya SOCOMEC 
Bakım ve Profesyonel Hizmetlerinin 
sistem/yük durumunu analiz etmesi için 
kullanıma sunulur. Sonuç olarak, optimum 
mimarinin seçilmiş olup olmadığı veya sistem 
güvenirliğini artırmak için önlem alınması 
gerekip gerekmediği belirlenir.

•  Cihaz kontrolü: Uzaktan kontrol, bazı cihazlar 
için mümkündür; örneğin çıkış soketlerinin 
manuel yönetimi veya UPS besleme 
kaynağının şebekeye, çeviriciye veya 
bekleme durumuna anahtarlanması gibi.

Haberleşme ve bağlanabilirlik
Entegre sistem yönetimi ve veri bütünlüğü için ideal çözüm

Uygulama alanları 

> Veri girişleri
> Acil durum uygulamaları
> Ofisler
> Servis endüstrileri
> Endüstri
> Telekomünikasyonlar
> Medikal
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Haberleşme ve bağlanabilirlik 
Yazılım

Yönetim çözümleri

Haberleşme ve bağlanabilirlik
Entegre sistem yönetimi ve veri bütünlüğü için ideal çözüm

LOCAL VIEW, UPS sistemleri için USB 
veya seri RS232 üzerinden çalışan ve uzun 
süreli bir güç kesintisi durumunda sistemin 
otomatik olarak kapatılmasına imkan tanıyan 
bir izleme ve yönetim yazılımıdır. LOCAL VIEW, 
güç kesintisi süresince bilgisayar, iş 
istasyonu veya sunucu operatör tarafından 
denetlenmediğinde veri kayıpları yaşanmasını 
ve sistemin zarar görmesini önler. Deneyimsiz 
kullanıcılar için bile kullanımı kolay hale getiren 
basit ve kullanıcıyla dost bir grafik arayüzdür. 
Birçok dilde mevcut olan LOCAL VIEW, 
UPS'nin durumu hakkında anlaşılır, hızlı ve 
ayrıntılı bilgiler sunar. 

Bilgisayar, iş istasyonları ve sunucular 
için yüksek seviyede güvenlik sağlamak 
amacıyla kolayca (internet üzerinden) 
güncellenebilir. LOCAL VIEW, Windows x86 
ve x64 platformlarıyla, LINUX sürümleriyle 
ve MAC OSx ile uyumludur. LOCAL VIEW 
yazılımı, SOCOMEC websitesinden ücretsiz 
indirilebilir.

RS232
or USB
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LOCAL VIEW

Yerel izleme çözümü

NET VISION, SOCOMEC ürünleriyle kullanım 
için en yaygın Ethernet arayüzüdür. İş ortamı 
ağları için tasarlanmış bir haberleşme 
arayüzüdür. UPS, tam olarak ağ içindeki bir 
çevre birimi gibi davranır, uzaktan yönetilebilir 
ve sunucu tabanlı iş istasyonlarının 
kapatılmasına imkan tanır.
NET VISION, sunucuya bağımlılığı ortadan 
kaldırarak UPS ve Ethernet ağı arasında 
doğrudan bir arayüze olanak verir. 
Böylece, Web sunucusu yoluyla etkileşim 
kurduğu için tüm ağlarla ve çoklu işletim 
sistemi ile uyumludur.

Ana özellikler ve işlevler şunlardır:
- 10 / 100 Mb Ethernet bağlantısı (RJ 45),
- Bir Web sunucusu üzerinden UPS denetimi,
-  Bağımsız sunucunun (JNC ile uyumlu) veya 

Sanal ortamın (VIRTUAL-JNC ile uyumlu) 
uzaktan kapatılması,

-  Hataların 8 adrese kadar e-posta ile 
bildirilmesi,

- SNMP protokolü yoluyla UPS yönetimi,
-  Çalışma ortamının denetlenmesi (opsiyonel 

EMD ısı ve nem sensörü) Yapılandırılabilir 
alarm tetiklemesi, e-posta yoluyla bildirim.

Posta sunucusu 

Uzaktan 
sanal ortam 
Web tarayıcıBağımsız sunucuyu 

uzaktan kapatma veya 
IPv4 veya IPv6 ile

izlemesi için 
Ethernet ağı

Uzaktan kumanda 
SNMP üzerinden
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Ağ çözümleri (LAN'a UPS bağlantısı)
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EMD (Çevre Modülü Cihazı)

EMD, NET VISION arayüzü ile bağlantılı olarak 
kullanılacak bir cihaz olup, aşağıdaki özelliklere 
sahiptir:
-  Sıcaklık ve nem ölçümleri + kuru kontak 

girişleri,
-  Web tarayıcısı yoluyla yapılandırılabilir alarm 

eşikleri,
-  Çevresel alarmın eposta ve SNMP filtreleri 

yoluyla bildirilmesi.
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Haberleşme ve bağlanabilirlik 
Yazılım
Yönetim çözümleri

IT altyapı güçlendirmesinin avantajlarından 
faydalanmayı mümkün kılan sunucu 
sanallaştırma işleminin kullanımı gittikçe 
yaygınlaşmaktadır. Sonuç olarak, elektrik 
besleme sisteminde bir arıza olması halinde 
sanal makinelerin doğru bir şekilde yönetilmesi 
gittikçe artan bir gereksinim haline gelmiştir. 
VIRTUAL JNC, sanal sistemler için özel olarak 
geliştirilmiş bir SOCOMEC çözümüdür. İlgili 
sunucu üzerinde çalışan tüm sanal makineleri 
doğru bir şekilde kapatmak için fiziksel 
sunucuya etki ederek sanal makine kapatma 
işlemini tam olarak desteklemektedir.

Sanal Ortam sistemlerinde, sanal makine 
kapatma sırasını (ardışık veya aşamalı olarak 
kapatma tanımlaması) ve birden fazla ana 
makineye (ayrıca bir küme yapılandırmasında) 
sahip sistemleri basit ve etkin bir şekilde 
yönetmek mümkündür. VIRTUAL JNC, LAN 
üzerinden kapatma yönetimini destekleyen 
tüm SOCOMEC UPS sistemleriyle uyumludur. 
VIRTUAL JNC, VMware vCenterTM / vSphere, 
MicrosoftTM HYPER-V ve Citrix XenServer ile 
uyumludur.
VIRTUAL-JNC'nin bir Windows® sanal 
makineye kurulması gereklidir. VIRTUAL-JNC 
yazılımı, SOCOMEC websitesinden ücretsiz 
indirilebilir.
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VIRTUAL JNC

Network

Sanal sistem çözümleri

Kontrollü ağ sunucusu kapatma işlemi, 
uzaktan sunucuya kurulan ve kapatılmasını 
mümkün kılan “kapatma istemcisi” tarafından 
yönetilir. JNC (JAVA & .NET Kapatma 
istemcisi), kapatılacak olan bilgisayara kurulan 
küçük bir yazılım programıdır.

UPS durumunu gösterir ve NET VISION 
gibi bir UPS Ethernet arayüzü tarafından 
gönderilen kapatma komutunu gerçekleştirir. 
SOCOMEC tarafından bir JAVA ve .net 
platformu üzerinde geliştirilmiştir. 

JNC yazılım aracı (JAVA & .NET istemcisi) 
en son sürüm Windows® işletim sistemi 
versiyonlarıyla, yaygın Linux sürümleriyle ve 
Mac OS X® işletim sistemiyle uyumludur. 
JNC yazılımı, SOCOMEC websitesinden 
ücretsiz indirilebilir.

Ağ çözümleri (ağ üzerinden kapatma)

Çeşitli UPS sistemlerini kullanan tesisatlarda, 
ağ yöneticisi (veya sistem yöneticisi) tüm 
UPS sistemlerini tek bir konsol üzerinden 
eşzamanlı görüntülemeyi isteyebilir. 
Genel olarak cihazlar, haberleşme için 
JBUS/MODBUS protokolünü kullanan BMS 
(Bina Yönetim Sistemleri) programları ile veya 
veri değiş-tokuşu için SNMP protokolünü 
kullanan NMS (Ağ Yönetim Sistemleri) 
programları ile izlenir. Endüstriyel ortamlarda, 
merkezi kontrol ve otomasyon sistemleriyle 
haberleşmek için PROFIBUS veya PROFINET 
protokolünün kullanımı da yaygındır. 
Bu protokoller SOCOMEC ürünleri tarafından 
desteklenmektedir ve dolayısıyla izleme 
programlarıyla arayüz bağlantısı kurabilirler.

Merkezi denetim çözümü

Merkezi UPS denetimi REMOTE VIEW
Bu protokollere ek olarak, UPS sistemleri 
için bir Ethernet ağı üzerinden merkezi 
izleme programı olan başka bir SOCOMEC 
çözümü REMOTE VIEW da, kompleks NMS 
platformlarına göre daha basit ve daha az 
maliyetli bir çözümdür.
REMOTE VIEW, Ethernet ağı üzerinden bir 
NET VISION kartı veya kutusuyla donatılmış 
1024 adede kadar cihazı aynı anda 
izleyebilen bir uygulamadır. Kullanıcılara, 
ağaç dalı-görünümü (hiyerarşi yapısı en fazla 
8 seviyeye sahip olabilir) ve liste görünümü 
imkanı sunulur. İzlenen bir veya daha fazla 
UPS'de bir alarm tetiklendiğinde, (filtre olayı), 
UPS'yi temsil eden simgenin rengi ciddiyet 
seviyesine bağlı olarak değişecek ve program 
yapılandırma diyalog penceresinde ayarlanmış 
olan birçok adrese bir eposta gönderilecektir. 

Eğer program arka planda çalışıyorsa, bir açılır 
mesaj görünecektir. Giriş ve çıkış gerilimleri, 
akü kapasitesi ve yük yüzdesi REMOTE 
VIEW programı tarafından sürekli izlenir. Tesis 
denetleyicileri ve teknisyenler, tüm UPS'leri 
aynı program penceresinden izleyebilirler.
REMOTE VIEW, yönetici haklarıyla 
Windows® 2000/2003/2008 (R2)/XP/VISTA/7 
üzerinde çalışır. REMOTE VIEW yazılımı, 
SOCOMEC websitesinden ücretsiz indirilebilir.
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Kuru kontak arayüzü, bilgi işleme amaçlı 
olarak en fazla üç dijital girişin ve dört çıkışın 
kontrol edilebilmesini sağlar:
• 3 yalıtımlı giriş (harici kontaklar):

- acil durdurma cihazları (ESD),
- jeneratör seti ile işletim,
- akü koruma durumu.

• 4 transfer kontaklı çıkış:
- genel alarm,
- yedek işletimi,
- bypass işletimi,
- koruyucu bakım isteği.

Bunlar tamamen yapılandırılabilir. 
Ürün yelpazesine bağlı olarak, UPS'ye birçok 
ADC kartı takılabilir.

Kuru kontak arayüzü

MODBUS TCP arayüzü

Arayüz, RJ45 konektörü (10 / 100 Mb Ethernet 
bağlantısı) üzerinden ağa doğrudan bağlanır.
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Birçok UPS'de, tümleşik JBUS/MODBUS 
protokolü olan RS232 ve/veya RS485 
mevcuttur.
UPS yalıtımlı bir RS485 portuna gereksinim 
duyarsa, ek bir arayüz kartı kullanılabilir.

•  Seri bağlantı arayüzü, JBUS/MODBUS 
veya PROFIBUS/PROFINET protokollerini 
(talep üzerine temin edilir) kullanarak BMS 
sistemleriyle (Bina Yönetim Sistemleri) 
haberleşmeyi mümkün kılar.

•  Tüm UPS bilgilerine uzaktan erişilebilir:
-  durum, ölçümler (V, A, kVA, t°…) alarmlar, 

kontroller.

Seri port arayüzü
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BACnet/IP arayüzü

Arayüz, RJ45 konektörü (10 / 100 Mb Ethernet 
bağlantısı) üzerinden ağa doğrudan bağlanır.
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Haberleşme ve bağlanabilirlik 
Yazılım
Yönetim çözümleri

IT altyapı güçlendirmesinin avantajlarından 
faydalanmayı mümkün kılan sunucu 
sanallaştırma işleminin kullanımı gittikçe 
yaygınlaşmaktadır. Sonuç olarak, elektrik 
besleme sisteminde bir arıza olması halinde 
sanal makinelerin doğru bir şekilde yönetilmesi 
gittikçe artan bir gereksinim haline gelmiştir. 
VIRTUAL JNC, sanal sistemler için özel olarak 
geliştirilmiş bir SOCOMEC çözümüdür. İlgili 
sunucu üzerinde çalışan tüm sanal makineleri 
doğru bir şekilde kapatmak için fiziksel 
sunucuya etki ederek sanal makine kapatma 
işlemini tam olarak desteklemektedir.

Sanal Ortam sistemlerinde, sanal makine 
kapatma sırasını (ardışık veya aşamalı olarak 
kapatma tanımlaması) ve birden fazla ana 
makineye (ayrıca bir küme yapılandırmasında) 
sahip sistemleri basit ve etkin bir şekilde 
yönetmek mümkündür. VIRTUAL JNC, LAN 
üzerinden kapatma yönetimini destekleyen 
tüm SOCOMEC UPS sistemleriyle uyumludur. 
VIRTUAL JNC, VMware vCenterTM / vSphere, 
MicrosoftTM HYPER-V ve Citrix XenServer ile 
uyumludur.
VIRTUAL-JNC'nin bir Windows® sanal 
makineye kurulması gereklidir. VIRTUAL-JNC 
yazılımı, SOCOMEC websitesinden ücretsiz 
indirilebilir.
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VIRTUAL JNC

Network

Sanal sistem çözümleri

Kontrollü ağ sunucusu kapatma işlemi, 
uzaktan sunucuya kurulan ve kapatılmasını 
mümkün kılan “kapatma istemcisi” tarafından 
yönetilir. JNC (JAVA & .NET Kapatma 
istemcisi), kapatılacak olan bilgisayara kurulan 
küçük bir yazılım programıdır.

UPS durumunu gösterir ve NET VISION 
gibi bir UPS Ethernet arayüzü tarafından 
gönderilen kapatma komutunu gerçekleştirir. 
SOCOMEC tarafından bir JAVA ve .net 
platformu üzerinde geliştirilmiştir. 

JNC yazılım aracı (JAVA & .NET istemcisi) 
en son sürüm Windows® işletim sistemi 
versiyonlarıyla, yaygın Linux sürümleriyle ve 
Mac OS X® işletim sistemiyle uyumludur. 
JNC yazılımı, SOCOMEC websitesinden 
ücretsiz indirilebilir.

Ağ çözümleri (ağ üzerinden kapatma)

Çeşitli UPS sistemlerini kullanan tesisatlarda, 
ağ yöneticisi (veya sistem yöneticisi) tüm 
UPS sistemlerini tek bir konsol üzerinden 
eşzamanlı görüntülemeyi isteyebilir. 
Genel olarak cihazlar, haberleşme için 
JBUS/MODBUS protokolünü kullanan BMS 
(Bina Yönetim Sistemleri) programları ile veya 
veri değiş-tokuşu için SNMP protokolünü 
kullanan NMS (Ağ Yönetim Sistemleri) 
programları ile izlenir. Endüstriyel ortamlarda, 
merkezi kontrol ve otomasyon sistemleriyle 
haberleşmek için PROFIBUS veya PROFINET 
protokolünün kullanımı da yaygındır. 
Bu protokoller SOCOMEC ürünleri tarafından 
desteklenmektedir ve dolayısıyla izleme 
programlarıyla arayüz bağlantısı kurabilirler.

Merkezi denetim çözümü

Merkezi UPS denetimi REMOTE VIEW
Bu protokollere ek olarak, UPS sistemleri 
için bir Ethernet ağı üzerinden merkezi 
izleme programı olan başka bir SOCOMEC 
çözümü REMOTE VIEW da, kompleks NMS 
platformlarına göre daha basit ve daha az 
maliyetli bir çözümdür.
REMOTE VIEW, Ethernet ağı üzerinden bir 
NET VISION kartı veya kutusuyla donatılmış 
1024 adede kadar cihazı aynı anda 
izleyebilen bir uygulamadır. Kullanıcılara, 
ağaç dalı-görünümü (hiyerarşi yapısı en fazla 
8 seviyeye sahip olabilir) ve liste görünümü 
imkanı sunulur. İzlenen bir veya daha fazla 
UPS'de bir alarm tetiklendiğinde, (filtre olayı), 
UPS'yi temsil eden simgenin rengi ciddiyet 
seviyesine bağlı olarak değişecek ve program 
yapılandırma diyalog penceresinde ayarlanmış 
olan birçok adrese bir eposta gönderilecektir. 

Eğer program arka planda çalışıyorsa, bir açılır 
mesaj görünecektir. Giriş ve çıkış gerilimleri, 
akü kapasitesi ve yük yüzdesi REMOTE 
VIEW programı tarafından sürekli izlenir. Tesis 
denetleyicileri ve teknisyenler, tüm UPS'leri 
aynı program penceresinden izleyebilirler.
REMOTE VIEW, yönetici haklarıyla 
Windows® 2000/2003/2008 (R2)/XP/VISTA/7 
üzerinde çalışır. REMOTE VIEW yazılımı, 
SOCOMEC websitesinden ücretsiz indirilebilir.
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Kuru kontak arayüzü, bilgi işleme amaçlı 
olarak en fazla üç dijital girişin ve dört çıkışın 
kontrol edilebilmesini sağlar:
• 3 yalıtımlı giriş (harici kontaklar):

- acil durdurma cihazları (ESD),
- jeneratör seti ile işletim,
- akü koruma durumu.

• 4 transfer kontaklı çıkış:
- genel alarm,
- yedek işletimi,
- bypass işletimi,
- koruyucu bakım isteği.

Bunlar tamamen yapılandırılabilir. 
Ürün yelpazesine bağlı olarak, UPS'ye birçok 
ADC kartı takılabilir.

Kuru kontak arayüzü

MODBUS TCP arayüzü

Arayüz, RJ45 konektörü (10 / 100 Mb Ethernet 
bağlantısı) üzerinden ağa doğrudan bağlanır.
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Birçok UPS'de, tümleşik JBUS/MODBUS 
protokolü olan RS232 ve/veya RS485 
mevcuttur.
UPS yalıtımlı bir RS485 portuna gereksinim 
duyarsa, ek bir arayüz kartı kullanılabilir.

•  Seri bağlantı arayüzü, JBUS/MODBUS 
veya PROFIBUS/PROFINET protokollerini 
(talep üzerine temin edilir) kullanarak BMS 
sistemleriyle (Bina Yönetim Sistemleri) 
haberleşmeyi mümkün kılar.

•  Tüm UPS bilgilerine uzaktan erişilebilir:
-  durum, ölçümler (V, A, kVA, t°…) alarmlar, 

kontroller.

Seri port arayüzü
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BACnet/IP arayüzü

Arayüz, RJ45 konektörü (10 / 100 Mb Ethernet 
bağlantısı) üzerinden ağa doğrudan bağlanır.
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RACK PDU
Kompakt ve güvenilir güç dağıtım ünitesi
rack PDU izleme ve yönetme

Uygulama alanları 

> Veri merkezi rack kabini
> Ağ oluşturma altyapısı
> Bilgisayar odaları

Sunucu odalarında yeterli yük gelişimi ve güç 
beslemesi esnekliğinin temini gittikçe önem arz 
eden bir durumdur ve bu nedenle SOCOMEC, 
rack uygulamaları için çeşitli PDU'lar 
sunmaktadır. Sayaçlı veya izleme teknolojili 0U 
yapılandırmasına sahip (tek fazlı veya üç fazlı) 
SOCOMEC PDU'ları ve yönetim teknolojili 1U 
yapılandırmalı PDU'lar (yine tek fazlı fakat tek 
veya çift güç kaynaklı), IT yöneticilerinin kendi 
gereksinimlerine en uygun yapılandırmayı 
bulabilmesini sağlar.

Sayaçlı veya izlemeli Zero-U 
dikey PDU
Sadece bir tek-fazlı veya üç-fazlı giriş ile bu 
PDU'lar, rack kabinlerine entegre edilmiş, 
küçük ve orta büyüklükte enerji gereksinimi 
olan donanımlar için güvenilir güç dağıtımını 
garanti ederler. PDU, rack kabininin arkasındaki 
dikey konumu nedeniyle “U alanı” kurulumu 
gerektirmez ve birçok cihazın elektrik 
bağlantısını basit hale getirerek montaj 
prosedürleri esnasında zamandan tasarruf 
sağlar ve güç beslemesinde kolay yapılandırma 
sağlar. Çok sayıda çıkış soketi ve bunların 
konumlandırması, bu PDU'nun yüksek 
yoğunluktaki ağ çözümlerine mükemmel 
şekilde monte edilebilmesini sağlar.
Aynı rack kabininde iki PDU kullanımı, 
çift kablolu elektronik cihazlar kullanan kritik 
uygulamalarla aynı tipte bir yedekli mimari 
geliştirmeye imkan tanır.

İzleme ve denetim
İki dijitli LED ekranı, akım tüketiminin kolayca 
okunmasına ve izlenmesine olanak sağlar.
Geriye doğru gösterge işlevi, hem yukarıdan 
hem de aşağıdan kablo girişine olanak 
sağlayarak, her kurulum konumunda düzgün 
okuma yapılmasını sağlar.

ADD-IN SNMP modülü (seçenek olarak 
mevcuttur) uzaktan kumandaya ve PDU'ların 
LAN ağı aracılığıyla izlenmesine olanak sağlar.

Yönetimli 1U PDU
Bir veya iki tek-fazlı girişe sahip bu PDU'lar, 
rack kabinlerine entegre edilmiş ve küçük 
ve orta büyüklükte enerji gereksinimi olan 
donanımlar için göreve yönelik kritik güç 
dağıtımı açısından idealdir. Tek bir rack 
ünitesinde sağlanan oldukça kompakt 
çözüm, ön paneldeki ekrandan tek bakışta 
veri görüntüleyebilme imkan tanırken, rack 
içerisine montaja da olanak tanır. Bu PDU'lar 
oldukça sofistike seviyede izleme ve yönetim 
imkanı sunar; bu, her bir çıkış soketi için 
sunucu tüketiminin hem anlık hem de 
kümülatif değerler olarak (akım, enerji ve güç 
faktörü) ölçülebilmesi ve bir web arayüzü 
üzerinden kolayca incelenip indirilebilen kayıt 
dosyaları olarak kaydedilebilmesi anlamına 
gelir. Her bir soket hem manuel olarak hem 
de web arayüzü ya da uzak konsol üzerinden, 
hatta planlı bir şekilde ayrı ayrı uzaktan 
kumanda edilebilir (açma, kapatma veya güç 
döngüsü).
Azami 5 PDU “papatya zincir” 
yapılandırmasında bağlanabilir ve bu sayede 
tüm PDU'ların tek bir erişim noktasından 
kontrol edilebilmesini ve izlenebilmesini 
sağlayarak PDU'ları gerçek bir güç yönetim 
sistemine dönüştürmüş olur. Kapsamlı 
haberleşme yeteneği (web tarayıcı, NMS, 
Telnet, SNMP, HyperTerminal, SMTP, 
SSL V3, SSH V1) ve “güvenli” protokoller 
ile çok-hesaplı yönetim işlevinin kullanımı, 
IT uygulamalarında güç yönetimi için ideal bir 
cihaz olmasını sağlamaktadır.
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RACK PDU
Güç Yönetimi Çözümü

rack PDU izleme ve yönetme

RACK PDU
Kompakt ve güvenilir güç dağıtım ünitesi
rack PDU izleme ve yönetme

Haberleşme seçenekleri

LAN ağına bağlantı için PDU VISION, 
WEB/SNMP yönetici arayüzü. Cihaz -uzaktan 
izlemeye uygun- PDU içine entegre edilebilir.
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1. Giriş gücü durum göstergesi 
2. Çıkış gücü durum göstergesi (A÷L)
3. Durum göstergesi
4. Papatya Zinciri Modu DIP Anahtarı (C-link DIP)
5. Reset düğmesi
6. Çalışma modu DIP anahtarı
7. Seri (KONSOL) Port
8. Dijital çıkış
9. Şalter

 Zero-U PDU

Teknik bilgiler

Zero-U PDU
Ürün kodu NRT-OP-PDU1-28 NRT-OP-PDU3-39
Giriş / çıkış 1/1 3/1

GİRİŞ
Nominal gerilim 200-240 V (1 faz) 346-415 V (3 faz, Y+N)
Nominal frekans 50/60 Hz
Nominal akım 32 A (1 faz) 16 A (3 faz)
Konektör IEC 309-32 A IEC 309-16 A

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 200-240 V
Konektörler (24) IEC 320-C13, (4) IEC 320-C19 (36) IEC 320-C13, (3) IEC 320-C19

HABERLEŞME
Arayüzler RS232 - (WEB/SNMP opsiyonel)
Ortam sensörü • •

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 ile 45 °C arası
Bağıl nem %5 ile 95 arası, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik çalışma: 2000 m'ye kadar

RACK PDU
Boyutlar G x D x Y 48 x 1250 x 50 mm 48 x 1560 x 50 mm

Ağırlık 5,4 kg 6,0 kg

iPDU
Bileşen kodu PDU1U-I116-I011 PDU1U-I116-I012
Giriş / çıkış 1/1

GİRİŞ
Nominal gerilim 200-240 V (1 faz)
Nominal frekans 50/60 Hz
Nominal akım 16 A (1 faz) 2 x 16 A (1 faz)
Konektör IEC 320 C20 2 x IEC 320 C20

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 200-240 V
Konektörler (12) IEC 320-C13 (6+6) IEC 320-C13

HABERLEŞME
Arayüzler RS 232 - WEB/SNMP

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 ile 50 °C arası
Bağıl nem %10 ile 80 arası, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik çalışma: 2000 m'ye kadar

RACK PDU
Boyutlar G x D x Y 436 x 300 x 44 mm (1U)

Ağırlık 2,0 kg

Bağlantılar
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 iPDU

Tek fazlı model

Üç fazlı model

1. AÇMA-KAPATMA anahtarı bölümü #1
2. AÇMA-KAPATMA anahtarı bölümü #2
3. AÇMA-KAPATMA anahtarı bölümü #3
4. Çıkış konektörleri bölümü #1
5. Ön panel
6. Çıkış konektörleri bölümü #2
7. Çıkış konektörleri bölümü #3

2-girişli Ön Panelli Model

1-girişli Ön Panelli Model
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RACK PDU
Kompakt ve güvenilir güç dağıtım ünitesi
rack PDU izleme ve yönetme

Uygulama alanları 

> Veri merkezi rack kabini
> Ağ oluşturma altyapısı
> Bilgisayar odaları

Sunucu odalarında yeterli yük gelişimi ve güç 
beslemesi esnekliğinin temini gittikçe önem arz 
eden bir durumdur ve bu nedenle SOCOMEC, 
rack uygulamaları için çeşitli PDU'lar 
sunmaktadır. Sayaçlı veya izleme teknolojili 0U 
yapılandırmasına sahip (tek fazlı veya üç fazlı) 
SOCOMEC PDU'ları ve yönetim teknolojili 1U 
yapılandırmalı PDU'lar (yine tek fazlı fakat tek 
veya çift güç kaynaklı), IT yöneticilerinin kendi 
gereksinimlerine en uygun yapılandırmayı 
bulabilmesini sağlar.

Sayaçlı veya izlemeli Zero-U 
dikey PDU
Sadece bir tek-fazlı veya üç-fazlı giriş ile bu 
PDU'lar, rack kabinlerine entegre edilmiş, 
küçük ve orta büyüklükte enerji gereksinimi 
olan donanımlar için güvenilir güç dağıtımını 
garanti ederler. PDU, rack kabininin arkasındaki 
dikey konumu nedeniyle “U alanı” kurulumu 
gerektirmez ve birçok cihazın elektrik 
bağlantısını basit hale getirerek montaj 
prosedürleri esnasında zamandan tasarruf 
sağlar ve güç beslemesinde kolay yapılandırma 
sağlar. Çok sayıda çıkış soketi ve bunların 
konumlandırması, bu PDU'nun yüksek 
yoğunluktaki ağ çözümlerine mükemmel 
şekilde monte edilebilmesini sağlar.
Aynı rack kabininde iki PDU kullanımı, 
çift kablolu elektronik cihazlar kullanan kritik 
uygulamalarla aynı tipte bir yedekli mimari 
geliştirmeye imkan tanır.

İzleme ve denetim
İki dijitli LED ekranı, akım tüketiminin kolayca 
okunmasına ve izlenmesine olanak sağlar.
Geriye doğru gösterge işlevi, hem yukarıdan 
hem de aşağıdan kablo girişine olanak 
sağlayarak, her kurulum konumunda düzgün 
okuma yapılmasını sağlar.

ADD-IN SNMP modülü (seçenek olarak 
mevcuttur) uzaktan kumandaya ve PDU'ların 
LAN ağı aracılığıyla izlenmesine olanak sağlar.

Yönetimli 1U PDU
Bir veya iki tek-fazlı girişe sahip bu PDU'lar, 
rack kabinlerine entegre edilmiş ve küçük 
ve orta büyüklükte enerji gereksinimi olan 
donanımlar için göreve yönelik kritik güç 
dağıtımı açısından idealdir. Tek bir rack 
ünitesinde sağlanan oldukça kompakt 
çözüm, ön paneldeki ekrandan tek bakışta 
veri görüntüleyebilme imkan tanırken, rack 
içerisine montaja da olanak tanır. Bu PDU'lar 
oldukça sofistike seviyede izleme ve yönetim 
imkanı sunar; bu, her bir çıkış soketi için 
sunucu tüketiminin hem anlık hem de 
kümülatif değerler olarak (akım, enerji ve güç 
faktörü) ölçülebilmesi ve bir web arayüzü 
üzerinden kolayca incelenip indirilebilen kayıt 
dosyaları olarak kaydedilebilmesi anlamına 
gelir. Her bir soket hem manuel olarak hem 
de web arayüzü ya da uzak konsol üzerinden, 
hatta planlı bir şekilde ayrı ayrı uzaktan 
kumanda edilebilir (açma, kapatma veya güç 
döngüsü).
Azami 5 PDU “papatya zincir” 
yapılandırmasında bağlanabilir ve bu sayede 
tüm PDU'ların tek bir erişim noktasından 
kontrol edilebilmesini ve izlenebilmesini 
sağlayarak PDU'ları gerçek bir güç yönetim 
sistemine dönüştürmüş olur. Kapsamlı 
haberleşme yeteneği (web tarayıcı, NMS, 
Telnet, SNMP, HyperTerminal, SMTP, 
SSL V3, SSH V1) ve “güvenli” protokoller 
ile çok-hesaplı yönetim işlevinin kullanımı, 
IT uygulamalarında güç yönetimi için ideal bir 
cihaz olmasını sağlamaktadır.
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RACK PDU
Güç Yönetimi Çözümü

rack PDU izleme ve yönetme

RACK PDU
Kompakt ve güvenilir güç dağıtım ünitesi
rack PDU izleme ve yönetme

Haberleşme seçenekleri

LAN ağına bağlantı için PDU VISION, 
WEB/SNMP yönetici arayüzü. Cihaz -uzaktan 
izlemeye uygun- PDU içine entegre edilebilir.
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1. Giriş gücü durum göstergesi 
2. Çıkış gücü durum göstergesi (A÷L)
3. Durum göstergesi
4. Papatya Zinciri Modu DIP Anahtarı (C-link DIP)
5. Reset düğmesi
6. Çalışma modu DIP anahtarı
7. Seri (KONSOL) Port
8. Dijital çıkış
9. Şalter

 Zero-U PDU

Teknik bilgiler

Zero-U PDU
Ürün kodu NRT-OP-PDU1-28 NRT-OP-PDU3-39
Giriş / çıkış 1/1 3/1

GİRİŞ
Nominal gerilim 200-240 V (1 faz) 346-415 V (3 faz, Y+N)
Nominal frekans 50/60 Hz
Nominal akım 32 A (1 faz) 16 A (3 faz)
Konektör IEC 309-32 A IEC 309-16 A

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 200-240 V
Konektörler (24) IEC 320-C13, (4) IEC 320-C19 (36) IEC 320-C13, (3) IEC 320-C19

HABERLEŞME
Arayüzler RS232 - (WEB/SNMP opsiyonel)
Ortam sensörü • •

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 ile 45 °C arası
Bağıl nem %5 ile 95 arası, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik çalışma: 2000 m'ye kadar

RACK PDU
Boyutlar G x D x Y 48 x 1250 x 50 mm 48 x 1560 x 50 mm

Ağırlık 5,4 kg 6,0 kg

iPDU
Bileşen kodu PDU1U-I116-I011 PDU1U-I116-I012
Giriş / çıkış 1/1

GİRİŞ
Nominal gerilim 200-240 V (1 faz)
Nominal frekans 50/60 Hz
Nominal akım 16 A (1 faz) 2 x 16 A (1 faz)
Konektör IEC 320 C20 2 x IEC 320 C20

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 200-240 V
Konektörler (12) IEC 320-C13 (6+6) IEC 320-C13

HABERLEŞME
Arayüzler RS 232 - WEB/SNMP

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 0 ile 50 °C arası
Bağıl nem %10 ile 80 arası, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik çalışma: 2000 m'ye kadar

RACK PDU
Boyutlar G x D x Y 436 x 300 x 44 mm (1U)

Ağırlık 2,0 kg

Bağlantılar
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 iPDU

Tek fazlı model

Üç fazlı model

1. AÇMA-KAPATMA anahtarı bölümü #1
2. AÇMA-KAPATMA anahtarı bölümü #2
3. AÇMA-KAPATMA anahtarı bölümü #3
4. Çıkış konektörleri bölümü #1
5. Ön panel
6. Çıkış konektörleri bölümü #2
7. Çıkış konektörleri bölümü #3

2-girişli Ön Panelli Model

1-girişli Ön Panelli Model
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Enerji tüketimi ölçümü, en iyi tarifelerin alınması, enerji faturalarının doğrulanması, vs.
Bunlar, tesisatınızın enerji performansı için gerçek dayanak noktalarıdır!  
Masraflarınızı azaltmanıza yardımcı olacak tüm araçlara sahibiz!

Enerji performansı çözümleri

Esnek
 • Paylaşılan işlevler.
 • Bileşenlerin yüke yakın kurulumu.
 • Kompakt tasarım.
 • Geniş akım sensörü yelpazesi.

Çoklu-devre
 • Bağımsız akım girişleri sayesinde, tek 
bir akım ölçüm modülü üzerinden birçok 
devreyi izleyebilir.

Doğru
 • Klas 0,5'e göre nominal akımın %2'sinden 
%120'sine global ölçüm zinciri için 
IEC 61557-12 standardı uygundur (akım 
sensörleri TE/TF).

Tak & Kullan
 • RJ12 akım sensörü bağlantısı ve RJ45 
modüller arası bağlantı (hızlı, güvenilir, akıllı).

 • Parametrelerin otomatik yapılandırması.
Uygun maliyetli
 • Mevcut sayaç teknolojisi ile kıyaslandığında 
%30'a varan tasarruf.

 • Mevcut teknolojilerle kıyaslandığında çeyrek 
saatte uygulama.

DIRIS Digiware

Çoklu-devreli Güç İzleme cihazları
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Socomec'e özel, 
patent başvurusu yapılmış

Çeşitli tiplerde akım sensörleri 
bağlanabilir:
> TE Sağlam akım sensörleri
- Yeni kurulumlar için uygundur
-  Koruyucu cihazların 

seviyesine uygundur
- 5 ile 2000 a
> TR Ayrılabilir akım sensörleri
-  Mevcut kurulumlar için 

uygundur
- 25 ile 600 a
>  TF Esnek (Rogowski) akım 

sensörleri
-  Boşluklu mevcut kurulumlar 

için uygundur
-  Kısıtlamalar veya 

yüksek‑yoğunluğa sahip akımlı
- 150 ile 6000 a

DIRIS Digiware ve DIRIS B-30 
için ilgili akım sensörleri
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TE TR TF

1 ekran 1 gerilim 
ölçüm modülü

Çoklu akım 
ölçüm 

modülleri

Akım  
sensörleri

Sisteminizi oluşturun:

+ + +

>  Kesin bir referans 
olarak kabul edilen 
IEC 61557‑12 
standardı,dağıtım 
şebekelerinde elektrik 
parametrelerini ölçmek ve 
izlemek için tasarlanan tüm 
PMD’lerin (Performans İzleme 
Cihazları) ortak paydasıdır.

>  Bu standarda uygunluk, 
ekipmanınızdan yüksek 
performans almanızı sağlar.

IEC 61557-12 sertifikasyonu

Enerji performansı çözümleriEnerji performansı çözümleri

Veri merkezleri için Linye Akımı İzleme Sistemi

d
ir

is
 b

c
m

s
 0

01
 a

DIRIS BCMS 720
 • Tüm panel kartlarıyla uyumlu.
 • Güvenli ve sağlam tasarım.
 • Kompakt dağıtım devresi izleme sistemi: 
72 linye devresi + 10 girişe kadar.

 • Çoklu-ölçüm, sayaç ve alarmlar.
 • Akım trafoları veya ayrılabilir akım trafoları 
bloğu.

 • MODBUS veya SNMP haberleşme.

Uzaktan kumandalı ve otomatik transfer anahtarları

ATyS & ATyS M
 • 40 ile 6300 A arası.
 • İki uygun besleme kaynağı arasında yüklü 
durumda anahtarlama.

 • Üç işletim modu: Otomatik, Manuel, Kilitli.
 • Mekanik konum kilitlemesi.
 • Entegre otomatik-yapılandırma.
 • Ürün sürekliliği ile ilgili devamlı bilgi.
 • Ayrıca mevcut olanlar: ATS Bypass'lı Panolu 
Otomatik Transfer çözümleri.

At
Y

S
‑M

P
_0

01
_B

ATYS M modüler format
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Enerji tüketimi ölçümü, en iyi tarifelerin alınması, enerji faturalarının doğrulanması, vs.
Bunlar, tesisatınızın enerji performansı için gerçek dayanak noktalarıdır!  
Masraflarınızı azaltmanıza yardımcı olacak tüm araçlara sahibiz!

Enerji performansı çözümleri

Esnek
 • Paylaşılan işlevler.
 • Bileşenlerin yüke yakın kurulumu.
 • Kompakt tasarım.
 • Geniş akım sensörü yelpazesi.

Çoklu-devre
 • Bağımsız akım girişleri sayesinde, tek 
bir akım ölçüm modülü üzerinden birçok 
devreyi izleyebilir.

Doğru
 • Klas 0,5'e göre nominal akımın %2'sinden 
%120'sine global ölçüm zinciri için 
IEC 61557-12 standardı uygundur (akım 
sensörleri TE/TF).

Tak & Kullan
 • RJ12 akım sensörü bağlantısı ve RJ45 
modüller arası bağlantı (hızlı, güvenilir, akıllı).

 • Parametrelerin otomatik yapılandırması.
Uygun maliyetli
 • Mevcut sayaç teknolojisi ile kıyaslandığında 
%30'a varan tasarruf.

 • Mevcut teknolojilerle kıyaslandığında çeyrek 
saatte uygulama.

DIRIS Digiware

Çoklu-devreli Güç İzleme cihazları

d
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Socomec'e özel, 
patent başvurusu yapılmış

Çeşitli tiplerde akım sensörleri 
bağlanabilir:
> TE Sağlam akım sensörleri
- Yeni kurulumlar için uygundur
-  Koruyucu cihazların 

seviyesine uygundur
- 5 ile 2000 a
> TR Ayrılabilir akım sensörleri
-  Mevcut kurulumlar için 

uygundur
- 25 ile 600 a
>  TF Esnek (Rogowski) akım 

sensörleri
-  Boşluklu mevcut kurulumlar 

için uygundur
-  Kısıtlamalar veya 

yüksek‑yoğunluğa sahip akımlı
- 150 ile 6000 a

DIRIS Digiware ve DIRIS B-30 
için ilgili akım sensörleri
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TE TR TF

1 ekran 1 gerilim 
ölçüm modülü

Çoklu akım 
ölçüm 

modülleri

Akım  
sensörleri

Sisteminizi oluşturun:

+ + +

>  Kesin bir referans 
olarak kabul edilen 
IEC 61557‑12 
standardı,dağıtım 
şebekelerinde elektrik 
parametrelerini ölçmek ve 
izlemek için tasarlanan tüm 
PMD’lerin (Performans İzleme 
Cihazları) ortak paydasıdır.

>  Bu standarda uygunluk, 
ekipmanınızdan yüksek 
performans almanızı sağlar.

IEC 61557-12 sertifikasyonu

Enerji performansı çözümleriEnerji performansı çözümleri

Veri merkezleri için Linye Akımı İzleme Sistemi

d
ir

is
 b

c
m

s
 0

01
 a

DIRIS BCMS 720
 • Tüm panel kartlarıyla uyumlu.
 • Güvenli ve sağlam tasarım.
 • Kompakt dağıtım devresi izleme sistemi: 
72 linye devresi + 10 girişe kadar.

 • Çoklu-ölçüm, sayaç ve alarmlar.
 • Akım trafoları veya ayrılabilir akım trafoları 
bloğu.

 • MODBUS veya SNMP haberleşme.

Uzaktan kumandalı ve otomatik transfer anahtarları

ATyS & ATyS M
 • 40 ile 6300 A arası.
 • İki uygun besleme kaynağı arasında yüklü 
durumda anahtarlama.

 • Üç işletim modu: Otomatik, Manuel, Kilitli.
 • Mekanik konum kilitlemesi.
 • Entegre otomatik-yapılandırma.
 • Ürün sürekliliği ile ilgili devamlı bilgi.
 • Ayrıca mevcut olanlar: ATS Bypass'lı Panolu 
Otomatik Transfer çözümleri.
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ATYS M modüler format
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Özelleştirilmiş çözümler

Belirli ortamlara yönelik çözümler üretme

•  Altyapı: Ürünlerimizi, size özel ortamlara göre uyarlıyoruz (güç dönüştürme,  
işlevlerin kombinasyonu, vs.).

•  Endüstri: Oldukça zor koşullar için ve teknik performans gerekliliklerini karşılayan 
özel çözümler tasarlıyoruz (IP koruma derecesi, gerilim uyarlamaları, uzun 
destekleme/yedekleme süresi, vs.).

•  Özel: Müşteri gereksinimlerine, standartlara veya tesis kısıtlamalarına uygun özgün 
çözümler tasarlıyoruz.

En doğru çözümünüz bizim tecrübemizdir

•  İster yeni bir tesis isterse bir yükseltme olsun, yüksek kalitede enerji sürekliliği ihtiyacınızı 
anlayabilme.

• Tesisinizi özel gereksinimleriniz doğrultusunda özelleştirme yeteneği.
• Uyarlanmış koruma seviyesi ve mimari çözümler.

Proje danışmanlığı

• Güvenilir, verimli ve güvenli tesis tasarımı ve uygulaması.
• Enerji verimi değerlendirmeleri ve güç kalitesi denetimleri.
• Kızılötesi analiz.

Test Etme, Hizmete Sokma ve Eğitim

• Fabrika kabul testleri veya yerinde performans doğrulaması.
• Kurulum ve hizmete sokma onayı.
• Komple ürün eğitimi teklifi.

Denizcilik uygulamaları için çözüm

NETYS RT-M  .................................................................................................................................................................... p.

Elektrik trafo merkezleri için çözüm

ITYS ES  ................................................................................................................................................................................ p.

Sismik ortamlar için çözüm

DELPHYS GP-S  ............................................................................................................................................................... p.

Özelleştirilmiş çözümler

Taşınabilen çözümler  ....................................................................................................................................................
Demiryolları için UPS sistemleri  ..............................................................................................................................
Tıbbi donanımların emniyeti için UPS sistemleri  ...........................................................................................

p.
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Denizcilik ortamlarında yüksek 
süreklilik
Denizcilik endüstrisi, zorlu ortamlarda çalışan 
uygulamalara besleme yapabilen güvenilir 
donanımlara ihtiyaç duymaktadır.
Bu bağlamda güç kesintileri, navigasyon 
sisteminin kritik donanımları, haberleşme 
ve motor kumandaları için oldukça ciddi 
sorunlara neden olmakta ve artan bir maliyet 
yaratmaktadır. Süreklilik, enerji verimini artırma 
ve maliyetleri azaltma garantisi için şirketin 
yenilikçi çözümler getirme konusundaki 
taahhüdüne paralel olarak, SOCOMEC UPS, 
DNV 2.4 standardı onaylı NETYS RT-M yüksek 
performanslı UPS'yi geliştirmiştir.

DNV - Det Norske Veritas
DNV, denizde ve kıyıda ömrü, mülkü ve 
çevreyi korumayı amaçlayan, kendi kendini 
yöneten, bağımsız bir kaidedir. DNV, 
gemilerin, kıyı ötesi birimlerin ve kurulumların 
ve dünya çapındaki kıyı endüstrileri ile ilgili 
sınıflandırma, sertifikasyon ve diğer doğrulama 
ve danışmanlık hizmetlerini üstlenmekte ve  bu 
işlevlerle ilgili araştırmaları sürdürmektedir.

Kullanımı kolay
 •   Kolayca yapılandırılabilir frekans 
dönüştürücü işletimi (50 Hz, 60 Hz).

 •   İlk başlatmada hiçbir yapılandırma 
gerektirmez.

 •   LAN ağlarına veya bina yönetim sistemlerine 
(BMS) entegrasyon için geniş bir haberleşme 
protokolleri dizisi (TCP/IP ve SNMP dahil) 
mevcuttur.

Pratik ihtiyaçları karşılar
 •   Ana güç kaynağındaki her türlü bozukluğu 
tamamen filtrelemek ve donanımların 
maksimum korunmasını sağlamak için, 
sinüzoidal dalga formuyla on line çift çevrim 
teknolojisi.

 •   Geniş yedekleme süresi gerekliliklerini, 
kurulumdan sonra dahi karşılamak için 
isteğe bağlı ek akü modülleri (EBM).

 •   UPS'in çalışma durumunu, daha az uzman 
kullanıcılar için dahi, anında gösteren sesli 
uyarıcılarla açık ve düzenli LCD arayüzü.

NETYS RT-M
Denizcilik uygulamaları için çözüm
1100 ile 3300 VA arası

Uygulama alanları 

> Yön kontrol sistemleri
> Köprü sistemleri
> Radar sistemleri
> Kontrol sistemleri
> Video denetleme sistemleri
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Onaylar

RoHS
COMPLIANT

NETYS RT-M 
Tek fazlı UPS

1100 ile 3300 VA arası 

NETYS RT-M
Denizcilik uygulamaları için çözüm
1100 ile 3300 VA arası

Teknik bilgiler

NETYS RT-M

Sn 1100 VA 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Pn 900 W 1350 W 1800 W 2700 W
Mimari PFC girişi ve otomatik bypass ile on line çift çevrim VFI

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V (1 faz)
Gerilim toleransı 175÷280 V; %70 yükte 120 V'ye kadar
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %10 (Otomatik olarak seçilebilir)
Güç faktörü / THDI > 0.99 / < %5

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 230 V (1 faz)
Gerilim toleransı seçilebilir 200/208/220/240 V
Nominal frekans  50 veya 60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (akü modunda ± 0.05 Hz)

Güç faktörü 0.9
@ 1000 VA

0.9
@ 1500 VA

0.9
@ 2000 VA

0.9
@ 3000 VA

Verimlilik online modda %90'a 
kadar %93'ye kadar on line mod

Aşırı yük kapasitesi %105'e kadar sürekli; 3 dakika için %125; 30 saniye için %150
Bağlantılar 6 x IEC 320-C13 (10 A) 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A)

AKÜ
Standart otonomi(1) 8 dak. 12 dak. 8 dak. 10 dak.
Gerilim 24 VDC 48 VDC 72 VDC
Şarj süresi < %90 kapasiteye ulaşması için 6 saat

HABERLEŞME
Arayüzler RS232 (DB9 portu) MODBUS protokolü, USB HID protokolü
Ethernet WEB/SNMP (Ethernet RJ45 portu) - opsiyon
COMM yuvaları Standart olarak 1 tane mevcuttur
Kuru kontak kartı seçenek
EPO girişi RJ11 portu
Modem/ADSL dalgalanmaya karşı 
koruma standart olarak mevcuttur

ÇEVRE

Çalışma ortamı sıcaklığı 0°C ile +40°C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
DNV 2.4 uyarınca sıcaklık klası A

Bağıl nem %5-95 yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
Gürültü seviyesi (ISO 3746) < 45 dBA < 50 dBA

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 89 x 333 x 440 mm 89 x 430 x 440 mm 89 x 608 x 440 mm
Boyutlar RACK U 2U
Ağırlık 13 kg 18 kg 19 kg 30 kg
Koruma derecesi IP20

EBM - HARİCİ AKÜ MODÜLÜ
Boyutlar G x D x Y 89 x 333 x 440 mm 89 x 430 x 440 mm 89 x 608 x 440 mm
Boyutlar RACK U 2U
Ağırlık 16 kg 29 kg 43 kg

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1 (TÜV-GS onaylı), AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, DNV 2.4, AS 62040.2

Ürün bildirimi CE, TÜV-GS, RCM (E2376), DNV tip onaylı
(1) nominal yükün %75'i, PF (Güç faktörü) 0.7.

Standart elektriksel özellikler

 •  Entegre geri besleme koruması.
 •  Telefon / ADSL modemleri için atmosfer 
olaylarına karşı koruma (NTP).

 •  Acil Güç Kapatma (EPO) için RJ11 
bağlantısı.

 •  Ek akü modülleri için bağlantı.

Elektrik seçenekleri

 •  Ek akü modülleri.

Standart haberleşme özellikleri

 •  LOCAL VIEW: Windows®, Linux® ve Mac 
OS X® işletim sistemleri için ideal UPS 
denetim ve sistem kapatma çözümü.

 •  HID: Windows® ve Mac OS X® tümleşik 
hizmet temelli UPS yönetimi - USB arayüzü.

 •  MODBUS RTU.

Haberleşme seçenekleri

 •  RT-VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Kontrol paneli

1. Mevcut yük
2. Uyarı zili kapalı
3. Yük seviyesi (5 adım)
4. Akü durumu 
5. Yük durumu
6. Aşırı yük
7. Giriş değeri
8. Normal mod / Akü modu (yanıp söner)
9. Yapılandırma
10. Programlanabilir prizler
11. KAPATMA düğmesi
12.  AÇMA / TEST ve sesli uyarı devre dışı 

bırakma düğmesi
13. Akü arızası / Aküyü değiştirin
14. Genel alarm
15.  Navigatör düğmesi
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Denizcilik ortamlarında yüksek 
süreklilik
Denizcilik endüstrisi, zorlu ortamlarda çalışan 
uygulamalara besleme yapabilen güvenilir 
donanımlara ihtiyaç duymaktadır.
Bu bağlamda güç kesintileri, navigasyon 
sisteminin kritik donanımları, haberleşme 
ve motor kumandaları için oldukça ciddi 
sorunlara neden olmakta ve artan bir maliyet 
yaratmaktadır. Süreklilik, enerji verimini artırma 
ve maliyetleri azaltma garantisi için şirketin 
yenilikçi çözümler getirme konusundaki 
taahhüdüne paralel olarak, SOCOMEC UPS, 
DNV 2.4 standardı onaylı NETYS RT-M yüksek 
performanslı UPS'yi geliştirmiştir.

DNV - Det Norske Veritas
DNV, denizde ve kıyıda ömrü, mülkü ve 
çevreyi korumayı amaçlayan, kendi kendini 
yöneten, bağımsız bir kaidedir. DNV, 
gemilerin, kıyı ötesi birimlerin ve kurulumların 
ve dünya çapındaki kıyı endüstrileri ile ilgili 
sınıflandırma, sertifikasyon ve diğer doğrulama 
ve danışmanlık hizmetlerini üstlenmekte ve  bu 
işlevlerle ilgili araştırmaları sürdürmektedir.

Kullanımı kolay
 •   Kolayca yapılandırılabilir frekans 
dönüştürücü işletimi (50 Hz, 60 Hz).

 •   İlk başlatmada hiçbir yapılandırma 
gerektirmez.

 •   LAN ağlarına veya bina yönetim sistemlerine 
(BMS) entegrasyon için geniş bir haberleşme 
protokolleri dizisi (TCP/IP ve SNMP dahil) 
mevcuttur.

Pratik ihtiyaçları karşılar
 •   Ana güç kaynağındaki her türlü bozukluğu 
tamamen filtrelemek ve donanımların 
maksimum korunmasını sağlamak için, 
sinüzoidal dalga formuyla on line çift çevrim 
teknolojisi.

 •   Geniş yedekleme süresi gerekliliklerini, 
kurulumdan sonra dahi karşılamak için 
isteğe bağlı ek akü modülleri (EBM).

 •   UPS'in çalışma durumunu, daha az uzman 
kullanıcılar için dahi, anında gösteren sesli 
uyarıcılarla açık ve düzenli LCD arayüzü.

NETYS RT-M
Denizcilik uygulamaları için çözüm
1100 ile 3300 VA arası

Uygulama alanları 

> Yön kontrol sistemleri
> Köprü sistemleri
> Radar sistemleri
> Kontrol sistemleri
> Video denetleme sistemleri
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Onaylar

RoHS
COMPLIANT

NETYS RT-M 
Tek fazlı UPS

1100 ile 3300 VA arası 

NETYS RT-M
Denizcilik uygulamaları için çözüm
1100 ile 3300 VA arası

Teknik bilgiler

NETYS RT-M

Sn 1100 VA 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Pn 900 W 1350 W 1800 W 2700 W
Mimari PFC girişi ve otomatik bypass ile on line çift çevrim VFI

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V (1 faz)
Gerilim toleransı 175÷280 V; %70 yükte 120 V'ye kadar
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %10 (Otomatik olarak seçilebilir)
Güç faktörü / THDI > 0.99 / < %5

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 230 V (1 faz)
Gerilim toleransı seçilebilir 200/208/220/240 V
Nominal frekans  50 veya 60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (akü modunda ± 0.05 Hz)

Güç faktörü 0.9
@ 1000 VA

0.9
@ 1500 VA

0.9
@ 2000 VA

0.9
@ 3000 VA

Verimlilik online modda %90'a 
kadar %93'ye kadar on line mod

Aşırı yük kapasitesi %105'e kadar sürekli; 3 dakika için %125; 30 saniye için %150
Bağlantılar 6 x IEC 320-C13 (10 A) 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A)

AKÜ
Standart otonomi(1) 8 dak. 12 dak. 8 dak. 10 dak.
Gerilim 24 VDC 48 VDC 72 VDC
Şarj süresi < %90 kapasiteye ulaşması için 6 saat

HABERLEŞME
Arayüzler RS232 (DB9 portu) MODBUS protokolü, USB HID protokolü
Ethernet WEB/SNMP (Ethernet RJ45 portu) - opsiyon
COMM yuvaları Standart olarak 1 tane mevcuttur
Kuru kontak kartı seçenek
EPO girişi RJ11 portu
Modem/ADSL dalgalanmaya karşı 
koruma standart olarak mevcuttur

ÇEVRE

Çalışma ortamı sıcaklığı 0°C ile +40°C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
DNV 2.4 uyarınca sıcaklık klası A

Bağıl nem %5-95 yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
Gürültü seviyesi (ISO 3746) < 45 dBA < 50 dBA

UPS KABİNİ
Boyutlar G x D x Y 89 x 333 x 440 mm 89 x 430 x 440 mm 89 x 608 x 440 mm
Boyutlar RACK U 2U
Ağırlık 13 kg 18 kg 19 kg 30 kg
Koruma derecesi IP20

EBM - HARİCİ AKÜ MODÜLÜ
Boyutlar G x D x Y 89 x 333 x 440 mm 89 x 430 x 440 mm 89 x 608 x 440 mm
Boyutlar RACK U 2U
Ağırlık 16 kg 29 kg 43 kg

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1 (TÜV-GS onaylı), AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, DNV 2.4, AS 62040.2

Ürün bildirimi CE, TÜV-GS, RCM (E2376), DNV tip onaylı
(1) nominal yükün %75'i, PF (Güç faktörü) 0.7.

Standart elektriksel özellikler

 •  Entegre geri besleme koruması.
 •  Telefon / ADSL modemleri için atmosfer 
olaylarına karşı koruma (NTP).

 •  Acil Güç Kapatma (EPO) için RJ11 
bağlantısı.

 •  Ek akü modülleri için bağlantı.

Elektrik seçenekleri

 •  Ek akü modülleri.

Standart haberleşme özellikleri

 •  LOCAL VIEW: Windows®, Linux® ve Mac 
OS X® işletim sistemleri için ideal UPS 
denetim ve sistem kapatma çözümü.

 •  HID: Windows® ve Mac OS X® tümleşik 
hizmet temelli UPS yönetimi - USB arayüzü.

 •  MODBUS RTU.

Haberleşme seçenekleri

 •  RT-VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

Kontrol paneli

1. Mevcut yük
2. Uyarı zili kapalı
3. Yük seviyesi (5 adım)
4. Akü durumu 
5. Yük durumu
6. Aşırı yük
7. Giriş değeri
8. Normal mod / Akü modu (yanıp söner)
9. Yapılandırma
10. Programlanabilir prizler
11. KAPATMA düğmesi
12.  AÇMA / TEST ve sesli uyarı devre dışı 

bırakma düğmesi
13. Akü arızası / Aküyü değiştirin
14. Genel alarm
15.  Navigatör düğmesi
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Yüksek koruma ve yüksek 
kullanılabilirlik
 • ITYS ES serisi, sinüzodial emmeli On Line - 
çift çevrim teknolojisine sahip 1000, 2000 ve 
3000 VA modelleri bulunan kompakt UPS 
sistemlerinden oluşan bir ürün yelpazesidir.

 • ITYS ES, çıkış gerilimi ve frekansının sürekli 
regülasyonunu garanti eder. Bu teknoloji, 
tüm IT ve endüstriyel uygulamalarla, çalışma 
ortamlarıyla ve jeneratör setleri içeren 
tesisatlarla uyumludur.

 • Giriş gerilimi için geniş tolerans aralığı, akü 
moduna geçişlerin nadiren yaşanmasını ve 
akü ömrünün önemli ölçüde artırılmasını 
garanti eder.

 • Otomatik bypass cihazı, aşırı yük veya arıza 
durumunda sıfır sürede geçiş/değiştirme 
yaparak kesintisiz çalışmayı garanti eder.

Kurulumu basit ve kullanımı 
kolay
 • UPS, bağlı ve şarjlı durumdaki dahili akülere 
bağlantı için hazır halde gönderilir.

 • Manuel bypass seçeneği olan ITYS ES 
entegre termal korumaya sahip olduğundan, 
herhangi özel bir tesis mühendisliği hazırlığı 
gerektirmeden kolayca kurulur.

 • LCD izleme/kontrol paneli ve sesli ikaz 
cihazı, donanımın kullanımını oldukça kolay 
ve sezgisel hale getirir. Güç dağılım yolunu 
belirten grafik, sistemin gerektiği gibi çalışıp 
çalışmadığını tek bakışta anlamayı sağlar.

 • Akü verimi, kontrol panelinden veya özel 
yazılım kullanılarak test edilebilir.

İşletim verimliliği ve çok 
yönlülük
 • Bu modellerin çok yönlülüğü, endüstriyel 
alandaki kritik öneme sahip cihazların 
korunması için onları uygun kılar.

 • Standart donanım ve haberleşme 
aksesuarları, tesisin tipik ihtiyaçlarını 
karşılamak veya trafo kabinlerinde kullanım 
için (yani tropikalleştirilmiş kartlar) özel olarak 
tasarlanmıştır.

 • Otomatik güç yönetimi prosedürlerinin 
gerekli olduğu durumlarda, planlı çalıştırma 
ve kapatma sürelerini programlamak için 
haberleşme yazılımı kullanılabilir.

 • Ana izolatörü kapatmadan önce DG'ye güç 
beslemesi için UPS'nin aküden çalıştırılması.

ITYS ES
Elektrik trafo merkezleri için çözüm 
1000 ile 3000 VA arası - Elektrik Trafo Merkezi

Uygulama alanları

> Kontrol cihazları
> Elektrik hatları
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Teknoloji

>  VFI “On Line - çift çevrim”

Onaylar

RoHS
COMPLIANT

Teknik bilgi

Yardımcı kabin donanımı için CEI 016 
STANDARDI, genel Koruma ve 
Orta Gerilim Anahtarı için kontrol 
devrelerine kesintisiz bir güç 
beslemesi gerektirir.
Genel Koruma, Orta Gerilim Anahtarı 
ve bobin için kontrol devreleri, 
güç olmadığında aynı yardımcı 
gerilim üzerinden beslenmelidir. 
Güç beslemesi, ya UPS ya da 
destek aküleri üzerinden, 1 saatlik 
bir destekleme süresi için garanti 
edilmelidir.

Orta Gerilim Anahtarına güç 
verme işlemi, bakım ya da arıza 
sebebiyle uzun süredir kullanım dışı 
kalmışsa uzman personel tarafından 
yapılmalıdır.
Orta Gerilim Anahtarını kapatmadan 
önce, Genel Korumaya güç vermek 
gereklidir.

Gerekli koruma aşağıdakilerden 
oluşur:
-  Kullanıcı sisteminin yetersiz 

bakımından ötürü şebeke gücü 
kesintileri.

-  Trip devresindeki arızalar nedeniyle 
Orta Gerilim Anahtarının yanlış 
triplenmesi.

-  Orta Gerilim Anahtarının bir güç 
kesintisi nedeniyle (sistemde düzenli 
bakım için) triplenmesi durumunda 
uyarı alarmı.

ITYS ES 
Tek fazlı UPS sistemleri

1000 ile  3000 VA arası - Elektrik Trafo Merkezi

ITYS ES
Elektrik trafo merkezleri için çözüm 
1000 ile 3000 VA arası - Elektrik Trafo Merkezi

UPS - Teknik bilgiler

ITYS ES
Sn [VA] 1000 2000 3000
Pn [W] 800 1600 2400
Giriş / çıkış 1/1

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V (110÷300 V)
Nominal frekans 50/60 Hz
Güç faktörü 0,98

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 208 / 220 / 230 / 240 V (± %2)
Nominal frekans 50 / 60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz)
Aşırı yük 10 saniye için %150'ye kadar
Crest faktörü 3:1
Kablo tesisatı 3 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 (C13) 4 x IEC 320 (C13) + terminaller

AKÜLER
Tip kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3-5 yıl
Nominal yükün %75'inde destekleme süresi(1) 10 dakika 17 dakika 9 dakika

Ölçüler aşağıdaki destekleme sürelerine göre 
ayarlanmıştır 115 dakika @ 50 W 154 dakika @ 100 W 216 dakika @ 150 W

Destekleme süresi(2) + tekrar açma 60 dakika @ 50 W 60 dakika @ 100 W 60 dakika @ 150 W
Akü testi • • •

HABERLEŞME
Arayüzler RS232 - USB
Ethernet adaptörü NET VISION (TCP / IP ve SNMP) opsiyonel kart
Yerel haberleşme yazılımı Yerel Görünüm

VERİM
On Line modu %92'e kadar

ÇEVRE
Ortam çalışma sıcaklığı 0 °C ile +40 °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem < %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m
1 m'deki gürültü seviyesi < 50 dBA

UPS
Boyutlar G x D x Y 145 x 400 x 220 mm 192 x 460 x 347 mm
Ağırlık 13 kg 31 kg 60 kg
Koruma derecesi IP20

STANDARTLARA UYGUNLUK
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

ITYS ES - Manuel bypass (3)

Sn [VA] 1000 2000 3000
GİRİŞ
Terminallerin tipi CBD6
Kablo boyutu 6 mm2 maks.

BYPASS
Anahtarlama konumları 1: UPS - 2: ŞEBEKE
Anahtarlama süresi 6 ms maks.

YÜK ÇIKIŞI
Terminallerin tipi CBD6
Kablo boyutu 6 mm2 maks.

UPS BESLEME ÇIKIŞI
Soket tipi IEC 320 10 A IEC 320 16 A

PARAFUDURLAR (opsiyonel)
Tip “L”, CEI EN 61643-11'e uygun
L/N puls akımı 40 kA (8/20) maks.
VAC N/TOPRAK Maks. 255 V

VAC L/N Maks. 320 V
(1) @ 25 °C, şarjlı durumdaki aküyle.
(2) Fabrika ayarı: Sonraki yeniden aküden çalışma için 60 dakika yedekleme süresine izin verir.
(3) Talep üzerine temin edilir.

Standart haberleşme özellikleri

 • LOCAL VIEW: Windows®, Linux® ve 
Mac OS X® işletim sistemleri için ideal UPS 
denetim ve sistem kapatma çözümü.

 • MODBUS/JBUS RTU (RS 232). 

Haberleşme seçenekleri

 • NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

 • Kuru kontak arayüzü.

Manuel bypass alarmı (opsiyon)

 • ITYS ES için özel olarak tasarlanmış manuel 
bypass opsiyonu şunları mümkün kılar.

 • Basitleştirilmiş kurulum: UPS'ye bağlantı, 
ürünle birlikte verilen kablo tesisatı önceden 
hazırlanmış fiş ve soket ile yapılırken, 
sisteme bağlantı ise endüstriyel sınıf 
terminallerle yapılır.

 • Kolay bakım ve kesintisiz işletim: Manuel 
bypass izolatörü sayesinde, çıkış cihazlarına 
güç beslemesi operatör güvenliği tamamen 
muhafaza edilecek şekilde devam ederken 
UPS bakım veya değiştirme işlemi yapmak 
mümkündür. Bu işlem, acil durumlarda bile 
gerçekleştirmesi kolay olacak şekilde özel 
olarak tasarlanmıştır.

 • Standart UPS korumasına ek olarak uygun 
parafudurlar sayesinde, şok gerilimine karşı 
artırılmış donanım dayanıklılığı bu tip bir 
uygulama için tipik bir özelliktir.
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Yüksek koruma ve yüksek 
kullanılabilirlik
 • ITYS ES serisi, sinüzodial emmeli On Line - 
çift çevrim teknolojisine sahip 1000, 2000 ve 
3000 VA modelleri bulunan kompakt UPS 
sistemlerinden oluşan bir ürün yelpazesidir.

 • ITYS ES, çıkış gerilimi ve frekansının sürekli 
regülasyonunu garanti eder. Bu teknoloji, 
tüm IT ve endüstriyel uygulamalarla, çalışma 
ortamlarıyla ve jeneratör setleri içeren 
tesisatlarla uyumludur.

 • Giriş gerilimi için geniş tolerans aralığı, akü 
moduna geçişlerin nadiren yaşanmasını ve 
akü ömrünün önemli ölçüde artırılmasını 
garanti eder.

 • Otomatik bypass cihazı, aşırı yük veya arıza 
durumunda sıfır sürede geçiş/değiştirme 
yaparak kesintisiz çalışmayı garanti eder.

Kurulumu basit ve kullanımı 
kolay
 • UPS, bağlı ve şarjlı durumdaki dahili akülere 
bağlantı için hazır halde gönderilir.

 • Manuel bypass seçeneği olan ITYS ES 
entegre termal korumaya sahip olduğundan, 
herhangi özel bir tesis mühendisliği hazırlığı 
gerektirmeden kolayca kurulur.

 • LCD izleme/kontrol paneli ve sesli ikaz 
cihazı, donanımın kullanımını oldukça kolay 
ve sezgisel hale getirir. Güç dağılım yolunu 
belirten grafik, sistemin gerektiği gibi çalışıp 
çalışmadığını tek bakışta anlamayı sağlar.

 • Akü verimi, kontrol panelinden veya özel 
yazılım kullanılarak test edilebilir.

İşletim verimliliği ve çok 
yönlülük
 • Bu modellerin çok yönlülüğü, endüstriyel 
alandaki kritik öneme sahip cihazların 
korunması için onları uygun kılar.

 • Standart donanım ve haberleşme 
aksesuarları, tesisin tipik ihtiyaçlarını 
karşılamak veya trafo kabinlerinde kullanım 
için (yani tropikalleştirilmiş kartlar) özel olarak 
tasarlanmıştır.

 • Otomatik güç yönetimi prosedürlerinin 
gerekli olduğu durumlarda, planlı çalıştırma 
ve kapatma sürelerini programlamak için 
haberleşme yazılımı kullanılabilir.

 • Ana izolatörü kapatmadan önce DG'ye güç 
beslemesi için UPS'nin aküden çalıştırılması.

ITYS ES
Elektrik trafo merkezleri için çözüm 
1000 ile 3000 VA arası - Elektrik Trafo Merkezi

Uygulama alanları

> Kontrol cihazları
> Elektrik hatları
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Teknoloji

>  VFI “On Line - çift çevrim”

Onaylar

RoHS
COMPLIANT

Teknik bilgi

Yardımcı kabin donanımı için CEI 016 
STANDARDI, genel Koruma ve 
Orta Gerilim Anahtarı için kontrol 
devrelerine kesintisiz bir güç 
beslemesi gerektirir.
Genel Koruma, Orta Gerilim Anahtarı 
ve bobin için kontrol devreleri, 
güç olmadığında aynı yardımcı 
gerilim üzerinden beslenmelidir. 
Güç beslemesi, ya UPS ya da 
destek aküleri üzerinden, 1 saatlik 
bir destekleme süresi için garanti 
edilmelidir.

Orta Gerilim Anahtarına güç 
verme işlemi, bakım ya da arıza 
sebebiyle uzun süredir kullanım dışı 
kalmışsa uzman personel tarafından 
yapılmalıdır.
Orta Gerilim Anahtarını kapatmadan 
önce, Genel Korumaya güç vermek 
gereklidir.

Gerekli koruma aşağıdakilerden 
oluşur:
-  Kullanıcı sisteminin yetersiz 

bakımından ötürü şebeke gücü 
kesintileri.

-  Trip devresindeki arızalar nedeniyle 
Orta Gerilim Anahtarının yanlış 
triplenmesi.

-  Orta Gerilim Anahtarının bir güç 
kesintisi nedeniyle (sistemde düzenli 
bakım için) triplenmesi durumunda 
uyarı alarmı.

ITYS ES 
Tek fazlı UPS sistemleri

1000 ile  3000 VA arası - Elektrik Trafo Merkezi

ITYS ES
Elektrik trafo merkezleri için çözüm 
1000 ile 3000 VA arası - Elektrik Trafo Merkezi

UPS - Teknik bilgiler

ITYS ES
Sn [VA] 1000 2000 3000
Pn [W] 800 1600 2400
Giriş / çıkış 1/1

GİRİŞ
Nominal gerilim 230 V (110÷300 V)
Nominal frekans 50/60 Hz
Güç faktörü 0,98

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 208 / 220 / 230 / 240 V (± %2)
Nominal frekans 50 / 60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz)
Aşırı yük 10 saniye için %150'ye kadar
Crest faktörü 3:1
Kablo tesisatı 3 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 (C13) 4 x IEC 320 (C13) + terminaller

AKÜLER
Tip kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3-5 yıl
Nominal yükün %75'inde destekleme süresi(1) 10 dakika 17 dakika 9 dakika

Ölçüler aşağıdaki destekleme sürelerine göre 
ayarlanmıştır 115 dakika @ 50 W 154 dakika @ 100 W 216 dakika @ 150 W

Destekleme süresi(2) + tekrar açma 60 dakika @ 50 W 60 dakika @ 100 W 60 dakika @ 150 W
Akü testi • • •

HABERLEŞME
Arayüzler RS232 - USB
Ethernet adaptörü NET VISION (TCP / IP ve SNMP) opsiyonel kart
Yerel haberleşme yazılımı Yerel Görünüm

VERİM
On Line modu %92'e kadar

ÇEVRE
Ortam çalışma sıcaklığı 0 °C ile +40 °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem < %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m
1 m'deki gürültü seviyesi < 50 dBA

UPS
Boyutlar G x D x Y 145 x 400 x 220 mm 192 x 460 x 347 mm
Ağırlık 13 kg 31 kg 60 kg
Koruma derecesi IP20

STANDARTLARA UYGUNLUK
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)

ITYS ES - Manuel bypass (3)

Sn [VA] 1000 2000 3000
GİRİŞ
Terminallerin tipi CBD6
Kablo boyutu 6 mm2 maks.

BYPASS
Anahtarlama konumları 1: UPS - 2: ŞEBEKE
Anahtarlama süresi 6 ms maks.

YÜK ÇIKIŞI
Terminallerin tipi CBD6
Kablo boyutu 6 mm2 maks.

UPS BESLEME ÇIKIŞI
Soket tipi IEC 320 10 A IEC 320 16 A

PARAFUDURLAR (opsiyonel)
Tip “L”, CEI EN 61643-11'e uygun
L/N puls akımı 40 kA (8/20) maks.
VAC N/TOPRAK Maks. 255 V

VAC L/N Maks. 320 V
(1) @ 25 °C, şarjlı durumdaki aküyle.
(2) Fabrika ayarı: Sonraki yeniden aküden çalışma için 60 dakika yedekleme süresine izin verir.
(3) Talep üzerine temin edilir.

Standart haberleşme özellikleri

 • LOCAL VIEW: Windows®, Linux® ve 
Mac OS X® işletim sistemleri için ideal UPS 
denetim ve sistem kapatma çözümü.

 • MODBUS/JBUS RTU (RS 232). 

Haberleşme seçenekleri

 • NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS 
izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel 
WEB/SNMP arayüzü.

 • Kuru kontak arayüzü.

Manuel bypass alarmı (opsiyon)

 • ITYS ES için özel olarak tasarlanmış manuel 
bypass opsiyonu şunları mümkün kılar.

 • Basitleştirilmiş kurulum: UPS'ye bağlantı, 
ürünle birlikte verilen kablo tesisatı önceden 
hazırlanmış fiş ve soket ile yapılırken, 
sisteme bağlantı ise endüstriyel sınıf 
terminallerle yapılır.

 • Kolay bakım ve kesintisiz işletim: Manuel 
bypass izolatörü sayesinde, çıkış cihazlarına 
güç beslemesi operatör güvenliği tamamen 
muhafaza edilecek şekilde devam ederken 
UPS bakım veya değiştirme işlemi yapmak 
mümkündür. Bu işlem, acil durumlarda bile 
gerçekleştirmesi kolay olacak şekilde özel 
olarak tasarlanmıştır.

 • Standart UPS korumasına ek olarak uygun 
parafudurlar sayesinde, şok gerilimine karşı 
artırılmış donanım dayanıklılığı bu tip bir 
uygulama için tipik bir özelliktir.
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DELPHYS GP-S
Sismik ortamlar için çözüm
Green Power 2.0, 160 ile 500 kVA/kW arası

Uygulama alanları

> Veri merkezleri
> Telekomünikasyonlar
> Hizmet sektörü
> IT Ağları / Altyapıları
> Endüstriyel Altyapılar
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Testler
 • DeLPHYS gP-S üniteleri, VIRLaB S.a. 
(İspanyol Ulusal Akreditasyon Kurumu 
tarafından 54/LE131 sayılı ENAC 
sertifikasıyla yetkilendirilmiş bir kuruluştur) 
tarafından, “Tek-Tip Bina Tüzüğü 
UBC-1997” uyarınca öngörülen elektrik 
kabinlerinin sismik kalitesine yönelik 
standart test prosedürüne uygun olarak test 
edilmiştir.

 • UPS, üç ana eksende rezonans araştırma 
testine tabi tutulmuştur: uzunlamasına, 
çapraz ve dikey.

 • Sismik testler, 2A, 3 ve 4 bölgelerini 
kapsayan UBC-1997 uyarınca 
gerçekleştirilmiştir. Standartların gerektirdiği 
şekilde, UPS, 2A bölgesinde tam seviyenin 
%50'sinde ve 2A, 3 ve 4 bölgelerinde tam 
seviyede 5 kez teste tabi tutulmuştur.

Sonuçlar
 • DELPHYS GP-S üniteleri, 2A, 3 ve 
4 Bölgelerini kapsayan seviyelerde 
gerçekleştirilen sismik testlerden başarıyla 
geçmiş ve test esnasında ve sonrasında 
hiçbir arıza çıkarmamıştır.

Sismik riskler, göreve yönelik kritik 
uygulamalar, iş devamlılığı, UPS performans 
seviyeleri ve güç kaynağı kalitesi bakımından 
önemli sonuçlar doğurabilecek gerçek 
sorunlardır.

DELPHYS GP-S, sismik faaliyetlere 
dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır 
ve size ileri teknolojimizin tüm faydalarını sunar.

Avantajlar

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

Onaylar ve sertifikalar

B U R E A U
V E R I T A S

DELPHYS GP-S, Bureau 
Veritas tarafından 

onaylanmıştır

DELPHYS GP-S, Virlab 
tarafından sismik onaylıdır

DELPHYS GP-S 
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0, 160 ile 500 kVA/kW arası

DELPHYS GP-S
Sismik ortamlar için çözüm
Green Power 2.0, 160 ile 500 kVA/kW arası

Paralel sistemler

Güç kaynağı kullanılabilirliği, esnekliği ve 
tesisatın yükseltilmesi amacıyla en zorlu 
ihtiyaçları karşılamak içindir.
 • Modüler paralel yapılandırmalarla, sınırlama 
olmadan 4 MW'a erişilebilir.

 • Dağıtılmış veya merkezi bypass esnekliği, 
elektrik altyapısıyla mükemmel uyum sağlar.

 • Statik Transfer Sistemleri ile ikiz kanallı 
mimari.

 • Paralel sistemlerde enerji depolama 
optimizasyonunu sağlamak üzere dağıtımlı 
veya paylaşımlı aküler.

Standart elektriksel özellikler

 • Tek ünite (ve 1+1 sistemi) için entegre bakım 
bypass'ı.

 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).
 • Yedekli soğutma.
 • Akü sıcaklık sensörü.

Teknik bilgiler

DELPHYS GP
Sn [kVA] 160 200 500
Pn [kW] 160 200 500
Giriş / çıkış 3/3
Paralel yapılandırma  en fazla 4 MW

GİRİŞ
Nominal gerilim 400 V 3 faz
Gerilim toleransı 200 V ile 480 V (1)

Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± 10 Hz
Güç faktörü / THDI > 0,99 / < %2,5 (2)

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 3 faz + N 400 V
Gerilim toleransı - statik yük  VFI-SS-111'e uygun ±%1 dinamik yük
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)
Toplam çıkış gerilimi bozunumu
doğrusal yük ThdU < %1,5

Toplam çıkış gerilimi bozunumu
doğrusal olmayan yük (lEC 62043-3) ThdU < %3

Kısa devre akımı (1) 3,4 Girişe kadar
BYPASS
Nominal gerilim nominal çıkış gerilimi
Gerilim toleransı ± %15 (%10'dan %20'ye kadar ayarlanabilir)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)

VERİM
%40 yükte On line modu %96'e kadar
%75 yükte On line modu %96'e kadar
%100 yükte On line modu %96'e kadar
Hızlı EcoMode %99'e kadar

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 10 °C ile +40(1) °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 65 dBA < 67 dBA < 72 dBA

UPS KABİNİ

Boyutlar
W 700 mm 1600 mm
D 800 mm 950 mm
H 1930 mm

Ağırlık 470 kg 490 kg 1500 kg
Koruma derecesi IP20 (diğer IP değerleri opsiyoneldir)
Renkler kabin: RAL 7012, kapı: gümüş grisi

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Sismik uygunluk Tek-Tip Bina Tüzüğü UBC-1997, EN 60068-3-3/1993 (sismik),  
EN 60068-2-6/2008 (sinüzoidal), EN 60068-2-47/2005 (montaj).

Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)
(1) En kötü koşul (Yardımcı Şebeke mevcut değil). (2) THDV < %1 girişi ile.

Elektrik seçenekleri

 • Ayrık veya ortak girişli şebeke.
 • Harici bakım bypass'ı.
 • Artırılmış akü şarj cihazı kapasitesi.
 • Paylaşımlı akü.
 • Galvanik izolasyon trafosu.
 • Geri besleme yalıtım cihazı.
 • ACS senkronizasyon sistemi.
 • HızLı ECoMoDE.

Standart haberleşme özellikleri

 • Grafik ekranlı kullanımı kolay çok dilli arayüz.
 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.
 • olay günlüğüne erişim için USB portu.

Haberleşme seçenekleri

 • Bağımsız ve sanal sunucular için gelişmiş 
sunucu kapatma seçenekleri.

 • Haberleşme seçenekleri için 4 ek yuva.
 • ADC arayüzü (yapılandırılabilir gerilimsiz 
kontaklar).

 • Ethernet arayüzü (WEB/SNMP).
 • MoDBUS TCP arayüzü.
 • MoDBUS RTU.
 • BACnet/ıP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LıNK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.
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DELPHYS GP-S
Sismik ortamlar için çözüm
Green Power 2.0, 160 ile 500 kVA/kW arası

Uygulama alanları

> Veri merkezleri
> Telekomünikasyonlar
> Hizmet sektörü
> IT Ağları / Altyapıları
> Endüstriyel Altyapılar
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Testler
 • DeLPHYS gP-S üniteleri, VIRLaB S.a. 
(İspanyol Ulusal Akreditasyon Kurumu 
tarafından 54/LE131 sayılı ENAC 
sertifikasıyla yetkilendirilmiş bir kuruluştur) 
tarafından, “Tek-Tip Bina Tüzüğü 
UBC-1997” uyarınca öngörülen elektrik 
kabinlerinin sismik kalitesine yönelik 
standart test prosedürüne uygun olarak test 
edilmiştir.

 • UPS, üç ana eksende rezonans araştırma 
testine tabi tutulmuştur: uzunlamasına, 
çapraz ve dikey.

 • Sismik testler, 2A, 3 ve 4 bölgelerini 
kapsayan UBC-1997 uyarınca 
gerçekleştirilmiştir. Standartların gerektirdiği 
şekilde, UPS, 2A bölgesinde tam seviyenin 
%50'sinde ve 2A, 3 ve 4 bölgelerinde tam 
seviyede 5 kez teste tabi tutulmuştur.

Sonuçlar
 • DELPHYS GP-S üniteleri, 2A, 3 ve 
4 Bölgelerini kapsayan seviyelerde 
gerçekleştirilen sismik testlerden başarıyla 
geçmiş ve test esnasında ve sonrasında 
hiçbir arıza çıkarmamıştır.

Sismik riskler, göreve yönelik kritik 
uygulamalar, iş devamlılığı, UPS performans 
seviyeleri ve güç kaynağı kalitesi bakımından 
önemli sonuçlar doğurabilecek gerçek 
sorunlardır.

DELPHYS GP-S, sismik faaliyetlere 
dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır 
ve size ileri teknolojimizin tüm faydalarını sunar.

Avantajlar

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

Onaylar ve sertifikalar

B U R E A U
V E R I T A S

DELPHYS GP-S, Bureau 
Veritas tarafından 

onaylanmıştır

DELPHYS GP-S, Virlab 
tarafından sismik onaylıdır

DELPHYS GP-S 
Üç fazlı UPS

Green Power 2.0, 160 ile 500 kVA/kW arası

DELPHYS GP-S
Sismik ortamlar için çözüm
Green Power 2.0, 160 ile 500 kVA/kW arası

Paralel sistemler

Güç kaynağı kullanılabilirliği, esnekliği ve 
tesisatın yükseltilmesi amacıyla en zorlu 
ihtiyaçları karşılamak içindir.
 • Modüler paralel yapılandırmalarla, sınırlama 
olmadan 4 MW'a erişilebilir.

 • Dağıtılmış veya merkezi bypass esnekliği, 
elektrik altyapısıyla mükemmel uyum sağlar.

 • Statik Transfer Sistemleri ile ikiz kanallı 
mimari.

 • Paralel sistemlerde enerji depolama 
optimizasyonunu sağlamak üzere dağıtımlı 
veya paylaşımlı aküler.

Standart elektriksel özellikler

 • Tek ünite (ve 1+1 sistemi) için entegre bakım 
bypass'ı.

 • Geri besleme koruması: tespit devresi.
 • Akü yönetimi için EBS (Uzman Akü Sistemi).
 • Yedekli soğutma.
 • Akü sıcaklık sensörü.

Teknik bilgiler

DELPHYS GP
Sn [kVA] 160 200 500
Pn [kW] 160 200 500
Giriş / çıkış 3/3
Paralel yapılandırma  en fazla 4 MW

GİRİŞ
Nominal gerilim 400 V 3 faz
Gerilim toleransı 200 V ile 480 V (1)

Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± 10 Hz
Güç faktörü / THDI > 0,99 / < %2,5 (2)

ÇIKIŞ
Nominal gerilim 3 faz + N 400 V
Gerilim toleransı - statik yük  VFI-SS-111'e uygun ±%1 dinamik yük
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)
Toplam çıkış gerilimi bozunumu
doğrusal yük ThdU < %1,5

Toplam çıkış gerilimi bozunumu
doğrusal olmayan yük (lEC 62043-3) ThdU < %3

Kısa devre akımı (1) 3,4 Girişe kadar
BYPASS
Nominal gerilim nominal çıkış gerilimi
Gerilim toleransı ± %15 (%10'dan %20'ye kadar ayarlanabilir)
Nominal frekans 50/60 Hz
Frekans toleransı ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir)

VERİM
%40 yükte On line modu %96'e kadar
%75 yükte On line modu %96'e kadar
%100 yükte On line modu %96'e kadar
Hızlı EcoMode %99'e kadar

ÇEVRE
Çalışma ortamı sıcaklığı 10 °C ile +40(1) °C arası (maksimum akü ömrü için 15 °C ile 25 °C arası)
Bağıl nem %0 - %95, yoğuşmasız
Maksimum yükseklik indirgemesiz 1000 m (maks. 3000 m)
1 m'de gürültü seviyesi (ISO 3746) < 65 dBA < 67 dBA < 72 dBA

UPS KABİNİ

Boyutlar
W 700 mm 1600 mm
D 800 mm 950 mm
H 1930 mm

Ağırlık 470 kg 490 kg 1500 kg
Koruma derecesi IP20 (diğer IP değerleri opsiyoneldir)
Renkler kabin: RAL 7012, kapı: gümüş grisi

STANDARTLAR
Güvenlik IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performans IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Sismik uygunluk Tek-Tip Bina Tüzüğü UBC-1997, EN 60068-3-3/1993 (sismik),  
EN 60068-2-6/2008 (sinüzoidal), EN 60068-2-47/2005 (montaj).

Ürün bildirimi CE, RCM (E2376)
(1) En kötü koşul (Yardımcı Şebeke mevcut değil). (2) THDV < %1 girişi ile.

Elektrik seçenekleri

 • Ayrık veya ortak girişli şebeke.
 • Harici bakım bypass'ı.
 • Artırılmış akü şarj cihazı kapasitesi.
 • Paylaşımlı akü.
 • Galvanik izolasyon trafosu.
 • Geri besleme yalıtım cihazı.
 • ACS senkronizasyon sistemi.
 • HızLı ECoMoDE.

Standart haberleşme özellikleri

 • Grafik ekranlı kullanımı kolay çok dilli arayüz.
 • Haberleşme seçenekleri için 2 yuva.
 • olay günlüğüne erişim için USB portu.

Haberleşme seçenekleri

 • Bağımsız ve sanal sunucular için gelişmiş 
sunucu kapatma seçenekleri.

 • Haberleşme seçenekleri için 4 ek yuva.
 • ADC arayüzü (yapılandırılabilir gerilimsiz 
kontaklar).

 • Ethernet arayüzü (WEB/SNMP).
 • MoDBUS TCP arayüzü.
 • MoDBUS RTU.
 • BACnet/ıP arayüzü.

Uzaktan izleme hizmeti

 • UPS cihazınızı 7/24 çalışan Critical Power 
(kritik güç) uzmanına bağlayan LıNK-UPS 
uzaktan izleme hizmeti.
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Taşınabilen çözümler

Uygulama alanları

> Belirli elektriksel kısıtlamalar
> Zorlu ortamlar
> EMC kısıtlamaları
> Kısıtlı erişim alanları
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Tamamen uyarlanmış bir çözüm
 Kapalı kasa içerisinde güç çözümü, ana trafo 
merkezi ile güç beslemesi yapılacak olan tesis 
arasına kurulan bir komple çevresel altyapıdır.
İçerdiği özellikler:
 • UPS sistemi,
 • Enerji depolama (akü ve/veya volan).
 • Giriş ve çıkış dağıtım paneli.
 • Soğutma sistemi.
 • Yangın koruması.
 • Akü izleme.
 • Erişim kontrolü.
 • Müşteri projesi doğrultusunda 
diğer donanımlar.

Ulusal elektrik şebekesi gerekliliklerine göre 
yapılandırılır.

Ekolojik ve çevreyle-dost 
bir çözüm
Doğal kaynakları korumaya yardım konusunda 
aktif görev üstlenen SOCOMEC, kendini çevre 
üzerindeki etkiyi minimize etmeye adamıştır. 
Tümleşik yardımcı motorların (örneğin yükleme 
rıhtımındaki gemilerde) yerini alan kapalı 
kasa içerisinde kıyıdan-gemiye güç çözümü, 
gemilerin dizel motorlarının ürettiği toksik 
emisyonları (CO2, NOX, SOX) azaltır ve gemiler 
demir atmış durumdayken emisyonların 
kontrolü ile alakalı AB direktiflerine uygundur.

Uygulama örneği: kıyıdan-gemiye güç aktarımı
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Demiryolu altyapısı için UPS 
sistemleri

Tıbbi donanımların emniyeti için 
UPS sistemleri

Uygulama alanları

>  Demiryolu sinyalizasyon 
donanımları ve trafo 
merkezleri

Uygulama alanları

> Röntgen cihazları
> CT tarayıcılar
> MRI tarayıcılar
> Anjiyografi
> Ultrason donanımı
>  vs.

UPS çözümü

> MASTERYS GP
> DELPHYS MP elite
> DELPHYS MX

UPS çözümü

>  MASTERYS IP+ Ray
>  Masterys IP+ Rail ile 

OLI (Overhead Line 
Infrastructure - Havai Hat 
Altyapı) çözümü

Demiryolu altyapısında kaliteli enerji temininin 
hali hazırda mevcudiyeti, yolcuların ve 
operatörlerin güvenliğinin yanı sıra güvenilir 
elektrik tesisleri için de temel öneme sahip bir 
faktördür.
Socomec olarak biz, demiryolu işletmelerine 
özgü sürekli değişen talepleri anlamaktayız; 
sistemlerinizin bugün olduğu gibi yarın da 
optimum performans sunmasını sağlamak için 
en modern güç çözümlerini tasarladık.

Demiryolu uygulamaları için en 
gelişmiş UPS sistemleri
MASTERYS IP+ Rail ürün yelpazesi, 
toplu taşıma sektörü için en modern UPS 
teknolojisini sunmaktadır. Kompakt, sağlam, 
çelik çerçeve içerisinde bulunan sistem, 
IP31 veya IP52 giriş koruması ile birlikte, 
paslanmaya karşı dayanıklı devre kartlarına 
sahiptir: bu sistem, iletken tozların veya 
damlayan suların mevcut olduğu koşullarda 
dahi çalışır. Elektromanyetik parazit dayanıklılık 
seviyesi, Avrupa EMC standartlarının 
gerektirdiğinin iki katıdır ve EN 50121-4 
ve 5’e göre bağımsız olarak test edilmiş 
ve onaylanmıştır. Buna ek olarak, düşük 
dumanlı, sıfır halojen kabloları standart olarak 
kullanılmaktadır. Masterys IP+ Rail, boş 
alanın en öncelikli olduğu yerlerde kutulara 
veya muhafazalara monte edilebilir. Üniteler, 
gücün yüksek seviyede mevcudiyeti ve 
ölçeklenebilirliği için 6 üniteye kadar paralel 
bağlanabilir.

Medikal donanımlar, hastalıkların daha iyi 
tedavisi için medikal ve teknolojik gelişmelere 
ayak uydurmak durumunda olduğundan, 
gittikçe daha sofistike bir hale gelmektedir. 
Hastaneler, bu tür hassas ve misyon açısından 
kritik donanımların optimum koşullarda 
çalıştığından emin olmak durumundadır.
Güvenilir bir güç temininin mevcudiyeti ve 
sürekliliği, bakım hizmetlerinin sürekliliği için 
hayati öneme sahiptir. Kritik durumlara yol 
açabilecek herhangi bir süreliğine güç kesintisi 
kabul edilemez bir durumdur.

Socomec ve medikal görüntüleme
Medikal görüntüleme donanımlarının sürekli 
kullanılabilirliği, hastanenin etkinliği ve 
verimi açısından esastır. Bu donanımın güç 
beslemesi özellikle talep görmektedir: güçlü 
demeraj akımı, puls akımları, vs.

Medikal görüntüleme donanımları için güç 
temini çözümleri, donanımların doğru şekilde 
çalışmasını sağlamak açısından özel elektriksel 
özelliklere uygun olmalıdır.
Socomec, Philips Medical ile kurduğu iş 
ortaklığı sayesinde deneyimini geliştirerek 
görüntüleme donanımlarınız (MRI, X-ışını, 
CT Tarayıcılar, vs.) için UPS çözümleri 
geliştirmektedir.

Ürün kabulü

>  Kabul sertifikası  
PA 05/05998
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Taşınabilen çözümler

Uygulama alanları

> Belirli elektriksel kısıtlamalar
> Zorlu ortamlar
> EMC kısıtlamaları
> Kısıtlı erişim alanları
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Tamamen uyarlanmış bir çözüm
 Kapalı kasa içerisinde güç çözümü, ana trafo 
merkezi ile güç beslemesi yapılacak olan tesis 
arasına kurulan bir komple çevresel altyapıdır.
İçerdiği özellikler:
 • UPS sistemi,
 • Enerji depolama (akü ve/veya volan).
 • Giriş ve çıkış dağıtım paneli.
 • Soğutma sistemi.
 • Yangın koruması.
 • Akü izleme.
 • Erişim kontrolü.
 • Müşteri projesi doğrultusunda 
diğer donanımlar.

Ulusal elektrik şebekesi gerekliliklerine göre 
yapılandırılır.

Ekolojik ve çevreyle-dost 
bir çözüm
Doğal kaynakları korumaya yardım konusunda 
aktif görev üstlenen SOCOMEC, kendini çevre 
üzerindeki etkiyi minimize etmeye adamıştır. 
Tümleşik yardımcı motorların (örneğin yükleme 
rıhtımındaki gemilerde) yerini alan kapalı 
kasa içerisinde kıyıdan-gemiye güç çözümü, 
gemilerin dizel motorlarının ürettiği toksik 
emisyonları (CO2, NOX, SOX) azaltır ve gemiler 
demir atmış durumdayken emisyonların 
kontrolü ile alakalı AB direktiflerine uygundur.

Uygulama örneği: kıyıdan-gemiye güç aktarımı
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Demiryolu altyapısı için UPS 
sistemleri

Tıbbi donanımların emniyeti için 
UPS sistemleri

Uygulama alanları

>  Demiryolu sinyalizasyon 
donanımları ve trafo 
merkezleri

Uygulama alanları

> Röntgen cihazları
> CT tarayıcılar
> MRI tarayıcılar
> Anjiyografi
> Ultrason donanımı
>  vs.

UPS çözümü

> MASTERYS GP
> DELPHYS MP elite
> DELPHYS MX

UPS çözümü

>  MASTERYS IP+ Ray
>  Masterys IP+ Rail ile 

OLI (Overhead Line 
Infrastructure - Havai Hat 
Altyapı) çözümü

Demiryolu altyapısında kaliteli enerji temininin 
hali hazırda mevcudiyeti, yolcuların ve 
operatörlerin güvenliğinin yanı sıra güvenilir 
elektrik tesisleri için de temel öneme sahip bir 
faktördür.
Socomec olarak biz, demiryolu işletmelerine 
özgü sürekli değişen talepleri anlamaktayız; 
sistemlerinizin bugün olduğu gibi yarın da 
optimum performans sunmasını sağlamak için 
en modern güç çözümlerini tasarladık.

Demiryolu uygulamaları için en 
gelişmiş UPS sistemleri
MASTERYS IP+ Rail ürün yelpazesi, 
toplu taşıma sektörü için en modern UPS 
teknolojisini sunmaktadır. Kompakt, sağlam, 
çelik çerçeve içerisinde bulunan sistem, 
IP31 veya IP52 giriş koruması ile birlikte, 
paslanmaya karşı dayanıklı devre kartlarına 
sahiptir: bu sistem, iletken tozların veya 
damlayan suların mevcut olduğu koşullarda 
dahi çalışır. Elektromanyetik parazit dayanıklılık 
seviyesi, Avrupa EMC standartlarının 
gerektirdiğinin iki katıdır ve EN 50121-4 
ve 5’e göre bağımsız olarak test edilmiş 
ve onaylanmıştır. Buna ek olarak, düşük 
dumanlı, sıfır halojen kabloları standart olarak 
kullanılmaktadır. Masterys IP+ Rail, boş 
alanın en öncelikli olduğu yerlerde kutulara 
veya muhafazalara monte edilebilir. Üniteler, 
gücün yüksek seviyede mevcudiyeti ve 
ölçeklenebilirliği için 6 üniteye kadar paralel 
bağlanabilir.

Medikal donanımlar, hastalıkların daha iyi 
tedavisi için medikal ve teknolojik gelişmelere 
ayak uydurmak durumunda olduğundan, 
gittikçe daha sofistike bir hale gelmektedir. 
Hastaneler, bu tür hassas ve misyon açısından 
kritik donanımların optimum koşullarda 
çalıştığından emin olmak durumundadır.
Güvenilir bir güç temininin mevcudiyeti ve 
sürekliliği, bakım hizmetlerinin sürekliliği için 
hayati öneme sahiptir. Kritik durumlara yol 
açabilecek herhangi bir süreliğine güç kesintisi 
kabul edilemez bir durumdur.

Socomec ve medikal görüntüleme
Medikal görüntüleme donanımlarının sürekli 
kullanılabilirliği, hastanenin etkinliği ve 
verimi açısından esastır. Bu donanımın güç 
beslemesi özellikle talep görmektedir: güçlü 
demeraj akımı, puls akımları, vs.

Medikal görüntüleme donanımları için güç 
temini çözümleri, donanımların doğru şekilde 
çalışmasını sağlamak açısından özel elektriksel 
özelliklere uygun olmalıdır.
Socomec, Philips Medical ile kurduğu iş 
ortaklığı sayesinde deneyimini geliştirerek 
görüntüleme donanımlarınız (MRI, X-ışını, 
CT Tarayıcılar, vs.) için UPS çözümleri 
geliştirmektedir.

Ürün kabulü

>  Kabul sertifikası  
PA 05/05998
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Uzman hizmet ortağınız
sürekli, güvenli ve verimli enerji için

SOCOMEC, kritik önemdeki 
tesisatınızın sürekliliğini, saha 
faaliyetlerinizin güvenliğini ve düşük 
gerilimli donanımınızın kullanım 
ömrü boyunca performans 
optimizasyonunu sağlamak için 
geniş bir katma-değerli hizmetler 
yelpazesi sunma taahhüdü 
vermektedir.
Uzmanlarımızın deneyimi 
ve yaklaşımı, donanımınızın 
güvenilirliğini ve sağlamlığını 
sağlamak için emrinizdedir.
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Küresel varlığımız:
 •  Fransa'da 10 şube,
 •  Avrupa'da 12 bağlı kuruluş,
 •  Asya'da 8 bağlı kuruluş,
 •  70 ülkede temsilcilikler.

Distribütörler

Bağlı kuruluşlar

Bize ulaşın

Yerinde servis yönetimi
 • Yılda 60,000 servis işlemi (esas olarak 
koruyucu bakım ziyaretleri).

 • %98'lik Servis Seviye Anlaşması uyumluluk 
oranı.

Teknik yardım hattı ağı
 • Konuşulan 20'den fazla dil.
 • 3 Adet gelişmiş teknik destek merkezi.
 • Her yıl cevap verilen 100.000'i aşkın gelen 
arama.

Onaylı uzmanlık
 • Yılda 4,500 saatlik teknik eğitim (ürün, 
metodoloji ve güvenlik).

Anahtar rakamlar
Distribütörlerimizdeki 175 mühendis ve teknisyenle desteklenen 370'den fazla Socomec uzmanı, özel ihtiyaçlarınız için çözümler üretmektedir.
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uzman hizmetler

90 Yılı aşkın bir süredir alçak gerilim elektrik tesisleri alanında uzman üretici olarak Socomec, 
geniş kapsamlı, katma değerli hizmetler sunmaktadır ve bu, ekipmanın tasarım ömrü boyunca 
güvenilirliğini sağlayan önemli bir etkendir.
Projeniz boyunca kişiselleştirilmiş destekten faydalanın ve enerji hedeflerinize güvenle ulaşın!

Koruma ve servis çalışmaları
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Koruyucu bakım

Acil durum hizmeti 7 /24

• Denetimler: Mekanik, elektrik, akü
• Toz temizleme/donanım temizliği
• Yazılım güncellemeleri
• Elektronik parçaların test edilmesi
• Çevresel kontroller
• Akü kontrolü
• Uzman bakım raporu

•  7/24 arayabileceğiniz uzman mühendisler 
takımı

•  6 ile 2 saat içinde garantili, yerinde teknik 
uzmanlık desteği

•  Uzaktan izleme ve proaktif arıza teşhisi
•  Orijinal yedek parça kullanılan düzeltici bakım
•  Yüksek öncelikli gönderimle 7/24 yedek 

parça stoğu mevcudiyeti
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Uzman hizmet ortağınız
sürekli, güvenli ve verimli enerji için

Detaylı bilgi

Uzman Hizmetlerimize yönelik komple 
teklifi miz hakkında daha fazla bilgi için 
kataloğumuzu indiriniz.
www.socomec.com/en/services-catalogue

> Kalite teknik desteği
> Hızlı ve hassas teşhis
> Gerçek sorun çözümü

Avantajlar

>  donanım arızalarını azaltmaya 
yardımcı olur

> İşletme verimliliğini optimize eder
>  donanımın kullanım ömrünü 
uzatır

> sistem sürekliliğini artırır

Avantajlar
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Uzman hizmet ortağınız
sürekli, güvenli ve verimli enerji için

SOCOMEC, kritik önemdeki 
tesisatınızın sürekliliğini, saha 
faaliyetlerinizin güvenliğini ve düşük 
gerilimli donanımınızın kullanım 
ömrü boyunca performans 
optimizasyonunu sağlamak için 
geniş bir katma-değerli hizmetler 
yelpazesi sunma taahhüdü 
vermektedir.
Uzmanlarımızın deneyimi 
ve yaklaşımı, donanımınızın 
güvenilirliğini ve sağlamlığını 
sağlamak için emrinizdedir.
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Küresel varlığımız:
 •  Fransa'da 10 şube,
 •  Avrupa'da 12 bağlı kuruluş,
 •  Asya'da 8 bağlı kuruluş,
 •  70 ülkede temsilcilikler.

Distribütörler

Bağlı kuruluşlar

Bize ulaşın

Yerinde servis yönetimi
 • Yılda 60,000 servis işlemi (esas olarak 
koruyucu bakım ziyaretleri).

 • %98'lik Servis Seviye Anlaşması uyumluluk 
oranı.

Teknik yardım hattı ağı
 • Konuşulan 20'den fazla dil.
 • 3 Adet gelişmiş teknik destek merkezi.
 • Her yıl cevap verilen 100.000'i aşkın gelen 
arama.

Onaylı uzmanlık
 • Yılda 4,500 saatlik teknik eğitim (ürün, 
metodoloji ve güvenlik).

Anahtar rakamlar
Distribütörlerimizdeki 175 mühendis ve teknisyenle desteklenen 370'den fazla Socomec uzmanı, özel ihtiyaçlarınız için çözümler üretmektedir.
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uzman hizmetler

90 Yılı aşkın bir süredir alçak gerilim elektrik tesisleri alanında uzman üretici olarak Socomec, 
geniş kapsamlı, katma değerli hizmetler sunmaktadır ve bu, ekipmanın tasarım ömrü boyunca 
güvenilirliğini sağlayan önemli bir etkendir.
Projeniz boyunca kişiselleştirilmiş destekten faydalanın ve enerji hedeflerinize güvenle ulaşın!

Koruma ve servis çalışmaları
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Koruyucu bakım

Acil durum hizmeti 7 /24

• Denetimler: Mekanik, elektrik, akü
• Toz temizleme/donanım temizliği
• Yazılım güncellemeleri
• Elektronik parçaların test edilmesi
• Çevresel kontroller
• Akü kontrolü
• Uzman bakım raporu

•  7/24 arayabileceğiniz uzman mühendisler 
takımı

•  6 ile 2 saat içinde garantili, yerinde teknik 
uzmanlık desteği

•  Uzaktan izleme ve proaktif arıza teşhisi
•  Orijinal yedek parça kullanılan düzeltici bakım
•  Yüksek öncelikli gönderimle 7/24 yedek 

parça stoğu mevcudiyeti
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Uzman hizmet ortağınız
sürekli, güvenli ve verimli enerji için

Detaylı bilgi

Uzman Hizmetlerimize yönelik komple 
teklifi miz hakkında daha fazla bilgi için 
kataloğumuzu indiriniz.
www.socomec.com/en/services-catalogue

> Kalite teknik desteği
> Hızlı ve hassas teşhis
> Gerçek sorun çözümü

Avantajlar

>  donanım arızalarını azaltmaya 
yardımcı olur

> İşletme verimliliğini optimize eder
>  donanımın kullanım ömrünü 
uzatır

> sistem sürekliliğini artırır

Avantajlar
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Veri merkezlerindeki kritik güç donanımınız için PRİZMA

Bakım hizmeti paketleri

•  Tüm işletimsel bakım maliyetlerini de 
içerecek bir şekilde hiç bir ekstra masraf 
getirmeyen sabit fiyat garantili 5-yıllık her şey 
dahil paketi

• Yıllık önleyici bakım ziyareti
• Acil durum yardım hattı 7 /24
•  İş alanına 6 ile 2 saat içinde yanıt 

süresi
• Orijinal yedek parça
• Akü kontrolü

Avantajlar

Avantajlar

>  Kişiselleştirilmiş bakım ve 
çalışma alanını geliştirme

>  İyileştirilmiş sistem sürekliliği
>  Bakım masraflarınızı 5 yıl 
boyunca tamamen kontrol 
altında tutma

Bakım hizmeti paketleri, önleyici 
bakım ve acil durum hizmetinin 
avantajlarını birleştirmektedir. 
Tamamen müşteri ihtiyaçları 
doğrultusunda tasarlanmış olan 
hizmetlerimiz, her bir işletim 
kısıtlamasını, iş faaliyetlerini 
ve belirli uygulamaların 
beraberinde getirdiği özgün 
kritiklik seviyesini dikkate alır.

c
o

u
v

 2
66

 a
a

p
p

li
 7

18
 a

Evrim paketi

socomec ile evrime 
başlayın:
 >  Masraflarınızı 
kontrol altına alın: 
5 yıllık bir süre için sabit fiyat 
garantisi,

>  Yatırımınızı maksimuma 
çıkarın: yüksek enerji 
verimliliği için en ileri 
teknolojiye sahip olun,

 >  Sisteminizi geleceğe karşı 
emniyete alın: kullanım ömrü 
sonu kritikliğini ortadan 
kaldırın.

5 YEARSfixed price

GÜMÜŞ ALTIN PLATINYUM PLATINYUM+ STANDART PREMIUM EVO 
PAKETI PRIZMA

Standart UPS sistemi

• • • •

Modüler ve ölçeklendirilebilir 
UPS sistemi

• • •

Veri merkezleri için UPS sistemi

•

Transfer anahtarları

• • • •

Koruma ve servis çalışmaları Koruma ve servis çalışmaları

UPS Kiralama

LINK-UPS uzaktan izleme

Sarf parçaların değiştirilmesi

• 4 Saat içinde UPS sevkıyatı
• UPS hizmete sokma
• Yardım hattı teknik desteği
• Bakım sözleşmesi kapsamı
• UPS devreden çıkarma ve sökme
• Geri iade nakliyesi

•  LINK-UPS, herhangi bir Socomec UPS 
cihazı ile en yakın Socomec Hizmet Merkezi 
arasında sürekli bir bağlantı sağlar.

•  Otomatik anormallik tespiti
•  Proaktif uzaktan teşhisler
•  Optimize edilmiş arıza giderme
•  Düzenli analiz raporları

•  Orijinal fanlar ve kapasitörler
•  Hızlı teslimat
•  Teknik bilgilendirme desteği
•  Güvenli ve onaylanmış değiştirme prosedürü

Avantajlar

Avantajlar

Avantajlar

LINK-UPS raporu

en çok ihtiyacınız olan 
yerde ve zamanda yüksek 
kalite garantisi, kesintisiz 
elektrik enerjisi - Socomec 
UPS kiralama, hızlı yanıt 
konuşlandırmaları için 
ideal kısa-vadeli kritik güç 
çözümüdür.

en çok ihtiyacınız olan yerde ve 
zamanda yüksek kalite garantisi, 
kesintisiz elektrik enerjisi - 
Socomec UPS kiralama, hızlı 
yanıt konuşlandırmaları için ideal 
kısa-vadeli kritik güç çözümüdür.

>  Donanımınızın performansını 
sürekli izleme

> Problem önleme
>  Daha kısa Ortalama Tamir 

süresi
> Sistem sürekliliğini artırma
>  Devre dışı kalma 
maliyetlerinden tasarruf 
sağlama
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Alarm bildirimi
Uzaktan teşhis
Uzaktan izleme raporları

Akü bakımı
Her bir blok için gerçekleştirilen ileri seviye 
işlemler:
• Empedans Testi
• Sıcaklık Ölçümü
• Termal Görüntü
• Boşalma esnasında Gerilim Ölçümü
• Tork ayarları (sadece rack’taki bloklar)
•  Özel bir Akü izleme sistemi ile 24 / 7 uzaktan 

izleme

Avantajlar

>  akü destekleme süresinin 
korunmasını sağlar

>  UPS'nin devre dışı kalma 
riskini önler

> Akü yatırımını optimize eder
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liNK-ups, sisteminizin 
kalitesini artırmak için size 
düzenli raporlar ve teknik 
tavsiyeler sunarak UPS'inizin 
çalışma durumu hakkında 
güncel bilgiler verir.
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Veri merkezlerindeki kritik güç donanımınız için PRİZMA

Bakım hizmeti paketleri

•  Tüm işletimsel bakım maliyetlerini de 
içerecek bir şekilde hiç bir ekstra masraf 
getirmeyen sabit fiyat garantili 5-yıllık her şey 
dahil paketi

• Yıllık önleyici bakım ziyareti
• Acil durum yardım hattı 7 /24
•  İş alanına 6 ile 2 saat içinde yanıt 

süresi
• Orijinal yedek parça
• Akü kontrolü

Avantajlar

Avantajlar

>  Kişiselleştirilmiş bakım ve 
çalışma alanını geliştirme

>  İyileştirilmiş sistem sürekliliği
>  Bakım masraflarınızı 5 yıl 
boyunca tamamen kontrol 
altında tutma

Bakım hizmeti paketleri, önleyici 
bakım ve acil durum hizmetinin 
avantajlarını birleştirmektedir. 
Tamamen müşteri ihtiyaçları 
doğrultusunda tasarlanmış olan 
hizmetlerimiz, her bir işletim 
kısıtlamasını, iş faaliyetlerini 
ve belirli uygulamaların 
beraberinde getirdiği özgün 
kritiklik seviyesini dikkate alır.
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Evrim paketi

socomec ile evrime 
başlayın:
 >  Masraflarınızı 
kontrol altına alın: 
5 yıllık bir süre için sabit fiyat 
garantisi,

>  Yatırımınızı maksimuma 
çıkarın: yüksek enerji 
verimliliği için en ileri 
teknolojiye sahip olun,

 >  Sisteminizi geleceğe karşı 
emniyete alın: kullanım ömrü 
sonu kritikliğini ortadan 
kaldırın.

5 YEARSfixed price

GÜMÜŞ ALTIN PLATINYUM PLATINYUM+ STANDART PREMIUM EVO 
PAKETI PRIZMA

Standart UPS sistemi

• • • •

Modüler ve ölçeklendirilebilir 
UPS sistemi

• • •

Veri merkezleri için UPS sistemi

•

Transfer anahtarları

• • • •

Koruma ve servis çalışmaları Koruma ve servis çalışmaları

UPS Kiralama

LINK-UPS uzaktan izleme

Sarf parçaların değiştirilmesi

• 4 Saat içinde UPS sevkıyatı
• UPS hizmete sokma
• Yardım hattı teknik desteği
• Bakım sözleşmesi kapsamı
• UPS devreden çıkarma ve sökme
• Geri iade nakliyesi

•  LINK-UPS, herhangi bir Socomec UPS 
cihazı ile en yakın Socomec Hizmet Merkezi 
arasında sürekli bir bağlantı sağlar.

•  Otomatik anormallik tespiti
•  Proaktif uzaktan teşhisler
•  Optimize edilmiş arıza giderme
•  Düzenli analiz raporları

•  Orijinal fanlar ve kapasitörler
•  Hızlı teslimat
•  Teknik bilgilendirme desteği
•  Güvenli ve onaylanmış değiştirme prosedürü

Avantajlar

Avantajlar

Avantajlar

LINK-UPS raporu

en çok ihtiyacınız olan 
yerde ve zamanda yüksek 
kalite garantisi, kesintisiz 
elektrik enerjisi - Socomec 
UPS kiralama, hızlı yanıt 
konuşlandırmaları için 
ideal kısa-vadeli kritik güç 
çözümüdür.

en çok ihtiyacınız olan yerde ve 
zamanda yüksek kalite garantisi, 
kesintisiz elektrik enerjisi - 
Socomec UPS kiralama, hızlı 
yanıt konuşlandırmaları için ideal 
kısa-vadeli kritik güç çözümüdür.

>  Donanımınızın performansını 
sürekli izleme

> Problem önleme
>  Daha kısa Ortalama Tamir 

süresi
> Sistem sürekliliğini artırma
>  Devre dışı kalma 
maliyetlerinden tasarruf 
sağlama
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Alarm bildirimi
Uzaktan teşhis
Uzaktan izleme raporları

Akü bakımı
Her bir blok için gerçekleştirilen ileri seviye 
işlemler:
• Empedans Testi
• Sıcaklık Ölçümü
• Termal Görüntü
• Boşalma esnasında Gerilim Ölçümü
• Tork ayarları (sadece rack’taki bloklar)
•  Özel bir Akü izleme sistemi ile 24 / 7 uzaktan 

izleme

Avantajlar

>  akü destekleme süresinin 
korunmasını sağlar

>  UPS'nin devre dışı kalma 
riskini önler

> Akü yatırımını optimize eder

c
o

u
v

 1
87

 a

liNK-ups, sisteminizin 
kalitesini artırmak için size 
düzenli raporlar ve teknik 
tavsiyeler sunarak UPS'inizin 
çalışma durumu hakkında 
güncel bilgiler verir.
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Ölçüm ve analiz

Güç kalitesi denetimi

Termal görüntüleme

Transfer anahtarları için denetim ve test ziyareti

Çok-markalı

Aşağıdakilerin kapsamlı analizi:
•  Gerilim düşmesi
•  Güç faktörü azalması
•  Dengesiz üç-fazlı yük
•  Harmonik distorsiyon
•  Geçiş akımı
•  Nötr ve toprak planı
•  Elektromanyetik uyumluluk

•  Alçak gerilim tesisatınızın komple kızıl-ötesi 
kontrolü

•  Çok çeşitli bileşenlerin analizi
•  Basit görsel kontrolle tespiti mümkün 

olmayan arızaların tanımlanması

•  Üretici onay mührü
•  En güncel yazılım güncellemeleri
•  Teknik önerileri içeren kapsamlı rapor
•  Uygunluk sertifikası

•  Optimize edilmiş bakım planı
•  Acil durum çağrıları için özgün çağrı merkezi
•  Kurulu üssün küresel analiz raporu

Avantajlar

Avantajlar

Avantajlar

Avantajlar

>  Bağlantı kesilmesi ve 
fonksiyon bozukluklarının 
tanımlanması

>  Optimize edilmiş işletim 
etkinliği

>  Cihazın hizmet ömrünü 
uzatma

>  Sistemin güvenilirliğinde artış

>  Donanım kullanılabilirliği ve 
güvenilirliğinde artış

>  Devre dışı kalma 
maliyetlerinde azalma

>  Cihazın hizmet ömrünü 
optimize etme

>  Sarf parçaların kalan hizmet 
ömrünün güvenilir tahmini

>  MTBF'yi (Arızalar Arasında 
Geçen Ortalama Süre) artırma

>  Tüm kritik noktalar emniyete 
ve kontrol altına alınacaktır

>  Tespit edilemeyen potansiyel 
arıza risklerinde azalma

>  Maliyetli devre dışı kalma ve 
işletim kayıpları riskini ortadan 
kaldırma

>  Tüm bakım planlarını  
optimize etme

>  Acil durum teknik yardım 
hizmetlerini merkezileştirme

>  İş yerinin kritik güç sorunları 
ve potansiyel risk/hasar 
alanları hakkında tavsiye

>  İşletim maliyetlerini azaltma
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Koruma ve servis çalışmaları Ölçüm ve analiz

Elektrik ölçüm planı
•  Müşterinin enerji verimi ihtiyaçlarının denetimi
•  Her bir ölçüm noktasının entegrasyonu ve 

kontrol edilmesi
•  Çözümünün hizmete sokulması
•  Taleplere dayalı yazılım özelleştirmesi
•  Çeşitli eğitim modülü seviyeleri
•  Bakım ve yazılım yükseltmeleri

Avantajlar

>  enerji verimi çözümünüzün 
güvenli bir şekilde kurulması

>  Hemen hizmete sokulan 
komple bir sistemin garantisi 
(ürün + yazılım)

>  Gereksinimlerinize dayalı 
adapte edilmiş bir çözüm

>  Enerji tüketiminizi optimize 
etmek için güvenilir bir kurulum

>  Kontrollü ve öngörülebilir 
maliyet tasarrufları
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Reaktif güç dengelemesi
• Ortam denetimi
• Ölçüm kampanyaları
• Kurulumun boyutlandırılması
• Yeni sistem entegrasyonunun simülasyonu
•  Öneriler içeren detaylı müşteri raporu
• Yeni donanımın hizmete sokulması

Avantajlar

>   Sistem güç faktörünü geliştirir
>  Aşırı reaktif güç kullanımından 
kaynaklı cezaları önler

>  Şebekedeki voltaj 
regülasyonunu ve donanımın 
verimliliğini geliştirir

> Güç sürekliliğini artırır
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Yalıtım kontrolü*
• ISOM çözümünüzün hizmete sokulması
•  Yalıtımlı IT topraklama şebekeleri hakkında 

eğitim
• Yalıtımınızın düzenli kontrolü
• Yalıtım arızası tespiti

Avantajlar

> Güvenli ve güvenilir ağ
> Hizmetin en uygun devamlılığı
>  Tüm hizmet ömrü boyunca 
üretici desteği
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Kalibrasyon kontrolü*
• Ortam çalışması
• Ölçüm kampanyaları
• Öneriler içeren detaylı müşteri raporu
• Üretici sertifikasyonu
• Düzeltici işlemler
 - Kablaj modifikasyonları
 -  Ölçüm noktasının yeniden 

parametrelendirilmesi
• İletişim testi
• Ölçüm noktası değişimi

Avantajlar

> Doğru ölçüm
>  Socomec tarafından uzmanca 
kapsama alınmış geniş ölçüm 
istasyonları

>  ISO 50001'e tam uygunluk
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* Hizmet sadece Fransa'da verilmektedir.
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Ölçüm ve analiz

Güç kalitesi denetimi

Termal görüntüleme

Transfer anahtarları için denetim ve test ziyareti

Çok-markalı

Aşağıdakilerin kapsamlı analizi:
•  Gerilim düşmesi
•  Güç faktörü azalması
•  Dengesiz üç-fazlı yük
•  Harmonik distorsiyon
•  Geçiş akımı
•  Nötr ve toprak planı
•  Elektromanyetik uyumluluk

•  Alçak gerilim tesisatınızın komple kızıl-ötesi 
kontrolü

•  Çok çeşitli bileşenlerin analizi
•  Basit görsel kontrolle tespiti mümkün 

olmayan arızaların tanımlanması

•  Üretici onay mührü
•  En güncel yazılım güncellemeleri
•  Teknik önerileri içeren kapsamlı rapor
•  Uygunluk sertifikası

•  Optimize edilmiş bakım planı
•  Acil durum çağrıları için özgün çağrı merkezi
•  Kurulu üssün küresel analiz raporu

Avantajlar

Avantajlar

Avantajlar

Avantajlar

>  Bağlantı kesilmesi ve 
fonksiyon bozukluklarının 
tanımlanması

>  Optimize edilmiş işletim 
etkinliği

>  Cihazın hizmet ömrünü 
uzatma

>  Sistemin güvenilirliğinde artış

>  Donanım kullanılabilirliği ve 
güvenilirliğinde artış

>  Devre dışı kalma 
maliyetlerinde azalma

>  Cihazın hizmet ömrünü 
optimize etme

>  Sarf parçaların kalan hizmet 
ömrünün güvenilir tahmini

>  MTBF'yi (Arızalar Arasında 
Geçen Ortalama Süre) artırma

>  Tüm kritik noktalar emniyete 
ve kontrol altına alınacaktır

>  Tespit edilemeyen potansiyel 
arıza risklerinde azalma

>  Maliyetli devre dışı kalma ve 
işletim kayıpları riskini ortadan 
kaldırma

>  Tüm bakım planlarını  
optimize etme

>  Acil durum teknik yardım 
hizmetlerini merkezileştirme

>  İş yerinin kritik güç sorunları 
ve potansiyel risk/hasar 
alanları hakkında tavsiye

>  İşletim maliyetlerini azaltma
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Koruma ve servis çalışmaları Ölçüm ve analiz

Elektrik ölçüm planı
•  Müşterinin enerji verimi ihtiyaçlarının denetimi
•  Her bir ölçüm noktasının entegrasyonu ve 

kontrol edilmesi
•  Çözümünün hizmete sokulması
•  Taleplere dayalı yazılım özelleştirmesi
•  Çeşitli eğitim modülü seviyeleri
•  Bakım ve yazılım yükseltmeleri

Avantajlar

>  enerji verimi çözümünüzün 
güvenli bir şekilde kurulması

>  Hemen hizmete sokulan 
komple bir sistemin garantisi 
(ürün + yazılım)

>  Gereksinimlerinize dayalı 
adapte edilmiş bir çözüm

>  Enerji tüketiminizi optimize 
etmek için güvenilir bir kurulum

>  Kontrollü ve öngörülebilir 
maliyet tasarrufları
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Reaktif güç dengelemesi
• Ortam denetimi
• Ölçüm kampanyaları
• Kurulumun boyutlandırılması
• Yeni sistem entegrasyonunun simülasyonu
•  Öneriler içeren detaylı müşteri raporu
• Yeni donanımın hizmete sokulması

Avantajlar

>   Sistem güç faktörünü geliştirir
>  Aşırı reaktif güç kullanımından 
kaynaklı cezaları önler

>  Şebekedeki voltaj 
regülasyonunu ve donanımın 
verimliliğini geliştirir

> Güç sürekliliğini artırır
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Yalıtım kontrolü*
• ISOM çözümünüzün hizmete sokulması
•  Yalıtımlı IT topraklama şebekeleri hakkında 

eğitim
• Yalıtımınızın düzenli kontrolü
• Yalıtım arızası tespiti

Avantajlar

> Güvenli ve güvenilir ağ
> Hizmetin en uygun devamlılığı
>  Tüm hizmet ömrü boyunca 
üretici desteği
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Kalibrasyon kontrolü*
• Ortam çalışması
• Ölçüm kampanyaları
• Öneriler içeren detaylı müşteri raporu
• Üretici sertifikasyonu
• Düzeltici işlemler
 - Kablaj modifikasyonları
 -  Ölçüm noktasının yeniden 

parametrelendirilmesi
• İletişim testi
• Ölçüm noktası değişimi

Avantajlar

> Doğru ölçüm
>  Socomec tarafından uzmanca 
kapsama alınmış geniş ölçüm 
istasyonları

>  ISO 50001'e tam uygunluk
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* Hizmet sadece Fransa'da verilmektedir.
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Kullanım-ömrü-sonu yönetimi

Ürün yenileme

•  Tesisatınızın işletim koşullarının ve 
kullanımının derinlemesine analizi

•  Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin bir 
özetini içeren özel rapor

•  Uzmanlarımızla periyodik görüşmeler
•  Geliştirme için anahtar öneriler

• Teknik & ekonomik analiz
•  Eski ürünlerin güvenli bir şekilde sökülmesi 

ve bertarafının planlanması için destek
• Akülerin geri dönüşümü
•  Aşağıdaki konularda çevre standartlarının 

adaptasyonu (ISO 14001, WEEE, vs.)

• Özel fiyat koşulları
•  Ürün yenileme konusunda tam danışmanlık 

ve destek
•  Değiştirme işlemi boyunca risksiz 

prosedürler

Avantajlar

Avantajlar

Avantajlar

>  Sistemin ve çözüm esaslı 
çevre koşullarının ve işletim 
kısıtlamalarının optimizasyonu

>  Sistem güvenilirliği, etkinliği 
ve güvenliği

>  Tüm hizmet ömrü boyunca 
kaynak ve maliyet 
optimizasyonu

>  Donanım bertarafı, 
yenilenmesi ve geri 
dönüşümü için sertifikalı 
eko-dostu süreçler

> Maliyet optimizasyonu
>  Tüm hizmet ömrü boyunca 
tek temas noktası

>  Devre dışı kalma riskini 
azaltma

>  en ileri teknoloji, daima
> Maliyet optimizasyonu
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Optimizasyon
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Danışmanlık, konuşlandırma 
ve eğitim

Proje danışmanlığı

Hizmete sokma & yerinde test

Teknik eğitim

• Ön tesisatların denetimi
• Çözümünüzün işlevsel analizi
• Uygulama önerileri
• Yerinde hizmete sokma ve testler
•  İşletimin ilk haftalarında uygulanan izleme 

sistemi

• Çalışma ortamının denetimi
•  Elektrik tesisatı kontrolü (yalıtım anahtarı, 

kablaj, devre kesiciler, vs.)
• UPS dahili ve harici kontrolü
• Sisteme güç verme ve kurulum
• İşletim testi
• Yük bankı testi (talep üzerine)

• Eğitim temini
•  İster Socomec fabrikalarında, ister 

müşterinin iş yerinde
•  Açık tartışmalar ve katılımcıların bildirimleri
• Kapsama dahil birçok yapılandırma tipleri
•  Müşterinin güncel tesisatını esas alan 

gerçek-olay simülasyonları
• Deneyimli ‘saha mühendisi’ eğitimciler

Avantajlar

Avantajlar

Avantajlar

>  Hepsi bir arada çözüm
> Tek temas noktası
> Üretici deneyimi
> Daha hızlı pazar sunumu

>  En iyi çalışma standartlarıyla 
gerçekleştirilen hizmete 
sokma

>  Çalışma ortamınıza uyumluluk
>  Çeşitli kurulum standartlarına 
uygunluk

>  Rutin işlemleri yönetme 
otonomisi

> Alarm prosedürleri
>  Daha güvenli işletim ve bakım
>  En güncel teknoloji ile daima 
güncel
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Kullanım-ömrü-sonu yönetimi

Ürün yenileme

•  Tesisatınızın işletim koşullarının ve 
kullanımının derinlemesine analizi

•  Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin bir 
özetini içeren özel rapor

•  Uzmanlarımızla periyodik görüşmeler
•  Geliştirme için anahtar öneriler

• Teknik & ekonomik analiz
•  Eski ürünlerin güvenli bir şekilde sökülmesi 

ve bertarafının planlanması için destek
• Akülerin geri dönüşümü
•  Aşağıdaki konularda çevre standartlarının 

adaptasyonu (ISO 14001, WEEE, vs.)

• Özel fiyat koşulları
•  Ürün yenileme konusunda tam danışmanlık 

ve destek
•  Değiştirme işlemi boyunca risksiz 

prosedürler

Avantajlar

Avantajlar

Avantajlar

>  Sistemin ve çözüm esaslı 
çevre koşullarının ve işletim 
kısıtlamalarının optimizasyonu

>  Sistem güvenilirliği, etkinliği 
ve güvenliği

>  Tüm hizmet ömrü boyunca 
kaynak ve maliyet 
optimizasyonu

>  Donanım bertarafı, 
yenilenmesi ve geri 
dönüşümü için sertifikalı 
eko-dostu süreçler

> Maliyet optimizasyonu
>  Tüm hizmet ömrü boyunca 
tek temas noktası

>  Devre dışı kalma riskini 
azaltma

>  en ileri teknoloji, daima
> Maliyet optimizasyonu
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Danışmanlık, konuşlandırma 
ve eğitim

Proje danışmanlığı

Hizmete sokma & yerinde test

Teknik eğitim

• Ön tesisatların denetimi
• Çözümünüzün işlevsel analizi
• Uygulama önerileri
• Yerinde hizmete sokma ve testler
•  İşletimin ilk haftalarında uygulanan izleme 

sistemi

• Çalışma ortamının denetimi
•  Elektrik tesisatı kontrolü (yalıtım anahtarı, 

kablaj, devre kesiciler, vs.)
• UPS dahili ve harici kontrolü
• Sisteme güç verme ve kurulum
• İşletim testi
• Yük bankı testi (talep üzerine)

• Eğitim temini
•  İster Socomec fabrikalarında, ister 

müşterinin iş yerinde
•  Açık tartışmalar ve katılımcıların bildirimleri
• Kapsama dahil birçok yapılandırma tipleri
•  Müşterinin güncel tesisatını esas alan 

gerçek-olay simülasyonları
• Deneyimli ‘saha mühendisi’ eğitimciler

Avantajlar

Avantajlar

Avantajlar

>  Hepsi bir arada çözüm
> Tek temas noktası
> Üretici deneyimi
> Daha hızlı pazar sunumu

>  En iyi çalışma standartlarıyla 
gerçekleştirilen hizmete 
sokma

>  Çalışma ortamınıza uyumluluk
>  Çeşitli kurulum standartlarına 
uygunluk

>  Rutin işlemleri yönetme 
otonomisi

> Alarm prosedürleri
>  Daha güvenli işletim ve bakım
>  En güncel teknoloji ile daima 
güncel
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Güç koruması - UPS topolojisi 
karşılaştırması

Güç kalitesi (PQ), elektrik şebekelerinin ve Veri Merkezi tesislerinin yönetiminden sorumlu olanlar için önemli bir zorluktur. 
Bilgi teknolojisi donanımları, programlanabilir mantık kontrolörleri (PLC) de dahil güç elektronikleri ve enerji-etkin aydınlatma gibi elektronik 
donanımların yaygın kullanımı ve bunlara gittikçe artan bağımlılık, elektronik yüklerin doğasında komple bir dönüşüme yol açmıştır. 
Bu yükler, güç kalite sorunlarının hem ana kaynağıdır hem de sorunlarından birisidir. Doğrusal olmamalarından ötürü, tüm bu yükler gerilim 
dalga formlarında bozulmalara neden olurlar.
Teknolojideki ilerlemelerle birlikte, dünya çapındaki ekonomi organizasyonu küreselleşmeye doğru evrilmiş ve birçok faaliyetin kar marjinleri 
azalma eğilimi göstermiştir.
Proseslerin büyük çoğunluğunun (endüstriyel, hizmetler ve hatta yerleşimsel) PQ sorunlarına karşı artan hassasiyeti, yüksek kalitede 
elektrik gücü sürekliliğinin her pazar sektöründe rekabet avantajı geliştirme konusunda çok önemli bir faktör olduğu anlamına gelmektedir.
Yaygın bir şekilde bilinmektedir ki göreve yönelik tesisler devamlı çalışmalıdır ve tabii ki kısa süreli bile olsa herhangi bir güç kesintisi işletme 
faaliyetlerinde kesintiye neden olabilir ve önemli ölçüde finansal kayıpla sonuçlanabilir.
Devre dışı kalma süresini minimize etmek amacıyla günümüz Veri Merkezlerinin tamamı yüksek seviyede doğal yedekli çalışma özelliğine 
sahip olacak şekilde tasarlanmış olsa da, göreve yönelik uygulamaların olduğu kadar beslenen gücün kalitesi de çok önem arz etmektedir.
İstikrarlı, yüksek kalitede güç teslimi elde etmek için, PQ bozulmalarının doğasını ve bunların nedenlerini anlamak hayati öneme sahiptir.

Gücün kalitesini ne etkiler?

Gücün kalitesini olumsuz etkileyen en yaygın bozulmalar:
 • Şebeke arızalarından ötürü güç düşmeleri veya kesintileri.
 • Ağır yüklerin bağlanmasından veya şebekede arızaların olmasından ötürü kısa gerilim değişimleri.
 • Sistemde veya başka hizmet sistemlerinde, vs. mevcut doğrusal olmayan yüklerden ötürü akımlarda ve gerilimlerde distorsiyon.
 • Büyük fasılalı yüklerden ötürü titreşim.
 • Besleme gerilimi sistemindeki asimetri.

Güç kalitesi nasıl garanti edilir: UPS

Modern teknoloji, gücün kalitesini garanti etmek için çeşitli çözümler sunmaktadır; statik UPS sistemleri hiç şüphesiz ki en çok yönlü olan 
ve en yaygın kullanılandır ve çok geniş bir güç değeri skalasına adapte edilebilir.
Piyasada mevcut olan çeşitli statik UPS sistemi tiplerini sınıflandırma ihtiyacına karşılık olarak, EN 62040-3 standardı geliştirilmiştir. 
Bu standart, benimsenmiş dahili planlara göre üç önemli topolojiyi birbirinden ayırmaktadır:
 •  VFD “çevrimdışı” 
Gerilim ve Frekansa Bağlı - Hizmet hatları normalde şebeke beslemesi ile beslenirler. Bir güç kaybı durumunda, kesinti yaşanmadan 
beslemeye devam etmek için, yük otomatik olarak bir dahili/entegre aküye aktarılır.

 • VI “line interaktif” 
Gerilimden Bağımsız - Yük şebeke gücüyle beslenir ve bir AVR (Otomatik Gerilim Ayarlayıcı) gerilim dengeleyicisi tarafından yetersiz ve 
aşırı gerilimlere karşı korunur. Eğer şebeke gücü kesilirse, yük anında aküden beslenmeye başlar.

 • VFI “On line - çift çevrim” 
Gerilim ve Frekanstan Bağımsız - Bu, olası tüm şebeke gücü kalite sorunlarına karşı toplam yük koruması sağlayan yegane UPS'li 
çalışma modudur. Güç, yüksek kalitede gerilim, kararlı frekans ve güç şebekesindeki bozulmalarına karşı koruma sağlamak için iki kere 
dönüştürülür (bir doğrultucu ile AC'den DC'ye ve daha sonra bir çevirici ile DC'den AC'ye). Eğer şebeke gücü kesilirse, yük sadece 
aküden beslenir. Dahili bypass, çevirici çıkış gerilimindeki anormallikler durumunda hizmet hattına besleme yapar.

Güç koruması - UPS topolojisi 
karşılaştırması 

Bozulma tipi Dalga formu Olası sebepler Sonuç
UPS topolojisi

VFD VI VFI

Gerilim kesintisi Esas olarak, koruma cihazlarının arızalı 
bir şebeke bölümünü devre dışı bırakmak 
için açılması ve otomatik olarak yeniden 

kapanmasından ötürü meydana gelir. 
Ana arıza sebepleri yalıtım hatası, 
yıldırım ve izolatörde ark atlaması.

Koruma cihazlarının tetiklenmesi, 
bilgi kaybı ve veri işleme donanımlarında 

arıza.
• • •

Gerilim 
düşmesi/
azalması

İletimde, dağıtım ağında veya tüketici 
tesisatındaki arızalar. Başlatma yükleri.

IT donanımı, güvenlik sistemleri veya 
aydınlatma arızası. Veri kaybı.

Sistem kapanması.
• • •

Gerilim 
dalgalanması

Vericiler (radyo), arızalı donanımlar, 
etkisiz topraklama, EMI/RFI kaynaklarına 

yakınlık.

Sonuçların çoğu yetersiz gerilimden 
kaynaklanır. Sistem çökmeleri, veri kaybı. 

Gözle görülen sonucu aydınlatmada ve 
ekranlarda yaşanan titremedir. • • •

Yetersiz gerilim Tüketimdeki artış, gerilimin tüketimin 
altına düşmesi.

Sistem çökmeleri, veri kaybı, hassas 
donanımların çalışmayı durdurması

- • •

Gerilim 
dalgalanmaları

Atmosferik, dalgalanmalar yıldırımdan 
kaynaklanır; 

Geçici dalgalanmalar faz ile toprak 
arasındaki yalıtım hatalarından veya nötr 

iletkenin kırılmasından kaynaklanır;
Anahtarlama, dalgalanmalar koruma 

cihazlarının açılmasından kaynaklanır; 
enerjilenen kapasitör bankları veya indüktif 

akımdaki değişimler buna neden olur.

Veri kaybı, aydınlatmada ve ekranda 
görülen titremeler, hassas donanımların 

durması veya hasar görmesi.

- • •

Gerilim 
sıçraması/
geçişi

Yıldırım, ESD, hatların anahtarlanması veya 
güç faktörü düzeltme kapasitörleri, hizmet 

hattı arıza düzeltmesi. 

Elektronik bileşenlerin çalışmaz hale 
gelmesi, veri işleme hataları veya 

veri kaybı.

- - •

Harmonik 
distorsiyon

ASD'ler de dahil güç elektroniği 
donanımları, anahtarlamalı güç kaynakları, 

veri işleme donanımları, yüksek verimli 
aydınlatma gibi tüm doğrusal olmayan 

yükler gibi modern kaynaklar.

Rezonans, 3-fazlı sistemlerde nötr aşırı 
yük, tüm kabloların ve donanımların 
aşırı ısınması, elektrikli makinelerde 

verim kaybı, haberleşme sistemlerinde 
elektomanyetik parazitlenme, ortalama 
okuma sayaçları kullanıldığında görülen 

ölçüm hataları, termal korumaların 
hatalı tetiklenmesi gibi olaylarda artış 

yaşanmasına neden olur.

- - •

Parazit Vericiler (radyo), arızalı donanımlar, etkisiz 
topraklama, EMI/RFI kaynaklarına yakınlık.

Hassas elektronik donanımlarda 
bozulmalar, bunlar genelde cihazların 

çalışamaz hale gelmesine neden olmaz. 
Veri kaybına ve veri işleme hatalarına 

neden olabilir.

- - •

Frekans 
değişimleri

Jeneratörün düzensiz çalışması, 
hizmet hattı güç sisteminin frekansında 

düzensizlik.

Sistem çökmeleri, veri kaybı.

- - •

Çentikleme Güç bileşenlerinin (diyotlar, SCR, vs.) 
hızlı anahtarlanması, yük akımında hızlı 
değişme (kaynak makineleri, motorlar, 

lazerler, kapasitör bankları, vs.).

Sistem çökmeleri, veri kaybı.

- - •
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Güç koruması - UPS topolojisi 
karşılaştırması

Güç kalitesi (PQ), elektrik şebekelerinin ve Veri Merkezi tesislerinin yönetiminden sorumlu olanlar için önemli bir zorluktur. 
Bilgi teknolojisi donanımları, programlanabilir mantık kontrolörleri (PLC) de dahil güç elektronikleri ve enerji-etkin aydınlatma gibi elektronik 
donanımların yaygın kullanımı ve bunlara gittikçe artan bağımlılık, elektronik yüklerin doğasında komple bir dönüşüme yol açmıştır. 
Bu yükler, güç kalite sorunlarının hem ana kaynağıdır hem de sorunlarından birisidir. Doğrusal olmamalarından ötürü, tüm bu yükler gerilim 
dalga formlarında bozulmalara neden olurlar.
Teknolojideki ilerlemelerle birlikte, dünya çapındaki ekonomi organizasyonu küreselleşmeye doğru evrilmiş ve birçok faaliyetin kar marjinleri 
azalma eğilimi göstermiştir.
Proseslerin büyük çoğunluğunun (endüstriyel, hizmetler ve hatta yerleşimsel) PQ sorunlarına karşı artan hassasiyeti, yüksek kalitede 
elektrik gücü sürekliliğinin her pazar sektöründe rekabet avantajı geliştirme konusunda çok önemli bir faktör olduğu anlamına gelmektedir.
Yaygın bir şekilde bilinmektedir ki göreve yönelik tesisler devamlı çalışmalıdır ve tabii ki kısa süreli bile olsa herhangi bir güç kesintisi işletme 
faaliyetlerinde kesintiye neden olabilir ve önemli ölçüde finansal kayıpla sonuçlanabilir.
Devre dışı kalma süresini minimize etmek amacıyla günümüz Veri Merkezlerinin tamamı yüksek seviyede doğal yedekli çalışma özelliğine 
sahip olacak şekilde tasarlanmış olsa da, göreve yönelik uygulamaların olduğu kadar beslenen gücün kalitesi de çok önem arz etmektedir.
İstikrarlı, yüksek kalitede güç teslimi elde etmek için, PQ bozulmalarının doğasını ve bunların nedenlerini anlamak hayati öneme sahiptir.

Gücün kalitesini ne etkiler?

Gücün kalitesini olumsuz etkileyen en yaygın bozulmalar:
 • Şebeke arızalarından ötürü güç düşmeleri veya kesintileri.
 • Ağır yüklerin bağlanmasından veya şebekede arızaların olmasından ötürü kısa gerilim değişimleri.
 • Sistemde veya başka hizmet sistemlerinde, vs. mevcut doğrusal olmayan yüklerden ötürü akımlarda ve gerilimlerde distorsiyon.
 • Büyük fasılalı yüklerden ötürü titreşim.
 • Besleme gerilimi sistemindeki asimetri.

Güç kalitesi nasıl garanti edilir: UPS

Modern teknoloji, gücün kalitesini garanti etmek için çeşitli çözümler sunmaktadır; statik UPS sistemleri hiç şüphesiz ki en çok yönlü olan 
ve en yaygın kullanılandır ve çok geniş bir güç değeri skalasına adapte edilebilir.
Piyasada mevcut olan çeşitli statik UPS sistemi tiplerini sınıflandırma ihtiyacına karşılık olarak, EN 62040-3 standardı geliştirilmiştir. 
Bu standart, benimsenmiş dahili planlara göre üç önemli topolojiyi birbirinden ayırmaktadır:
 •  VFD “çevrimdışı” 
Gerilim ve Frekansa Bağlı - Hizmet hatları normalde şebeke beslemesi ile beslenirler. Bir güç kaybı durumunda, kesinti yaşanmadan 
beslemeye devam etmek için, yük otomatik olarak bir dahili/entegre aküye aktarılır.

 • VI “line interaktif” 
Gerilimden Bağımsız - Yük şebeke gücüyle beslenir ve bir AVR (Otomatik Gerilim Ayarlayıcı) gerilim dengeleyicisi tarafından yetersiz ve 
aşırı gerilimlere karşı korunur. Eğer şebeke gücü kesilirse, yük anında aküden beslenmeye başlar.

 • VFI “On line - çift çevrim” 
Gerilim ve Frekanstan Bağımsız - Bu, olası tüm şebeke gücü kalite sorunlarına karşı toplam yük koruması sağlayan yegane UPS'li 
çalışma modudur. Güç, yüksek kalitede gerilim, kararlı frekans ve güç şebekesindeki bozulmalarına karşı koruma sağlamak için iki kere 
dönüştürülür (bir doğrultucu ile AC'den DC'ye ve daha sonra bir çevirici ile DC'den AC'ye). Eğer şebeke gücü kesilirse, yük sadece 
aküden beslenir. Dahili bypass, çevirici çıkış gerilimindeki anormallikler durumunda hizmet hattına besleme yapar.

Güç koruması - UPS topolojisi 
karşılaştırması 

Bozulma tipi Dalga formu Olası sebepler Sonuç
UPS topolojisi

VFD VI VFI

Gerilim kesintisi Esas olarak, koruma cihazlarının arızalı 
bir şebeke bölümünü devre dışı bırakmak 
için açılması ve otomatik olarak yeniden 

kapanmasından ötürü meydana gelir. 
Ana arıza sebepleri yalıtım hatası, 
yıldırım ve izolatörde ark atlaması.

Koruma cihazlarının tetiklenmesi, 
bilgi kaybı ve veri işleme donanımlarında 

arıza.
• • •

Gerilim 
düşmesi/
azalması

İletimde, dağıtım ağında veya tüketici 
tesisatındaki arızalar. Başlatma yükleri.

IT donanımı, güvenlik sistemleri veya 
aydınlatma arızası. Veri kaybı.

Sistem kapanması.
• • •

Gerilim 
dalgalanması

Vericiler (radyo), arızalı donanımlar, 
etkisiz topraklama, EMI/RFI kaynaklarına 

yakınlık.

Sonuçların çoğu yetersiz gerilimden 
kaynaklanır. Sistem çökmeleri, veri kaybı. 

Gözle görülen sonucu aydınlatmada ve 
ekranlarda yaşanan titremedir. • • •

Yetersiz gerilim Tüketimdeki artış, gerilimin tüketimin 
altına düşmesi.

Sistem çökmeleri, veri kaybı, hassas 
donanımların çalışmayı durdurması

- • •

Gerilim 
dalgalanmaları

Atmosferik, dalgalanmalar yıldırımdan 
kaynaklanır; 

Geçici dalgalanmalar faz ile toprak 
arasındaki yalıtım hatalarından veya nötr 

iletkenin kırılmasından kaynaklanır;
Anahtarlama, dalgalanmalar koruma 

cihazlarının açılmasından kaynaklanır; 
enerjilenen kapasitör bankları veya indüktif 

akımdaki değişimler buna neden olur.

Veri kaybı, aydınlatmada ve ekranda 
görülen titremeler, hassas donanımların 

durması veya hasar görmesi.

- • •

Gerilim 
sıçraması/
geçişi

Yıldırım, ESD, hatların anahtarlanması veya 
güç faktörü düzeltme kapasitörleri, hizmet 

hattı arıza düzeltmesi. 

Elektronik bileşenlerin çalışmaz hale 
gelmesi, veri işleme hataları veya 

veri kaybı.

- - •

Harmonik 
distorsiyon

ASD'ler de dahil güç elektroniği 
donanımları, anahtarlamalı güç kaynakları, 

veri işleme donanımları, yüksek verimli 
aydınlatma gibi tüm doğrusal olmayan 

yükler gibi modern kaynaklar.

Rezonans, 3-fazlı sistemlerde nötr aşırı 
yük, tüm kabloların ve donanımların 
aşırı ısınması, elektrikli makinelerde 

verim kaybı, haberleşme sistemlerinde 
elektomanyetik parazitlenme, ortalama 
okuma sayaçları kullanıldığında görülen 

ölçüm hataları, termal korumaların 
hatalı tetiklenmesi gibi olaylarda artış 

yaşanmasına neden olur.

- - •

Parazit Vericiler (radyo), arızalı donanımlar, etkisiz 
topraklama, EMI/RFI kaynaklarına yakınlık.

Hassas elektronik donanımlarda 
bozulmalar, bunlar genelde cihazların 

çalışamaz hale gelmesine neden olmaz. 
Veri kaybına ve veri işleme hatalarına 

neden olabilir.

- - •

Frekans 
değişimleri

Jeneratörün düzensiz çalışması, 
hizmet hattı güç sisteminin frekansında 

düzensizlik.

Sistem çökmeleri, veri kaybı.

- - •

Çentikleme Güç bileşenlerinin (diyotlar, SCR, vs.) 
hızlı anahtarlanması, yük akımında hızlı 
değişme (kaynak makineleri, motorlar, 

lazerler, kapasitör bankları, vs.).

Sistem çökmeleri, veri kaybı.

- - •
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Farklı yapılandırmalar, süreklilik, esneklik ve enerji tasarrufu için en zorlu gereklilikleri yerine getirmek ve aşağıdaki avantajları elde etmek için 
gerekli mimarileri oluşturmayı mümkün kılmaktadır:

Kolay işletim

UPS ünitelerinin çıkışından beslenen uygulamaların kritikliği göz önünde bulundurulduğunda, bakım kapatmaları gittikçe azalan bir 
uygulamadır. Özellikle bu işletimsel kısıtlamanın üstesinden gelmek için çeşitli farklı yapılandırmalar üzerinde çalışılmaktadır.

Güç artışları

Uygulamaların sıkça yükseltilmesi, UPS gücünü artırma imkanını gerektirmektedir. Sunulan yapılandırmalar, başlangıç yatırımınızdan 
tasarruf edebilmeniz için bu gerekliliğin karşılanmasını sağlamaktadır.

Süreklilikte artış

Sürekliliği artırmak için, uygulamaların güç gerekliliklerinin fazlası olarak bir ünitenin paralel olarak eklenmesi (yedeklilik), bir çeviricinin 
kapanması halinde, bir bypass'a başvurmaksızın devamlı güç beslemesini garanti edecektir.

Yükseltilebilir bir çözüm

Bu mimari, şebeke ile garanti edilen birinci yedeklilik seviyesini teşkil eden bir entegre otomatik 
bypass ile korumaya alınmıştır. Bakım bypass'ı işlevi, bakım işlemlerini uygulamaları kapatmadan 
yapmaya imkan tanır. Gereksinimleriniz değiştiğinde gücü veya sürekliliği artırmak (yedeklilik) 
amacıyla modüler paralel bir mimariye yükseltme imkanı ile birlikte yatırımınızın ilk aşaması olabilir.

Bağımsız UPS ünitesi

A
S

I 0
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 A
 G

B

Kısıtlamasız gelişim 

Bu, her biri kendi bypass'ına sahip olan UPS ünitelerinin paralel yapılandırılması suretiyle plansız 
tesisat yükseltmeleri durumunda güç beslemesinde süreklilik ve esneklik sağlamanın en basit 
çözümüdür. Bu yapılandırma, güç çıkışının artırılabilmesini ve N+1 yedeklilik için uygun olmasını 
sağlar. Yükseltmeler ayrıca sistem tarafından sağlanan yükü koruyarak da yapılabilir.
Daha yüksek çeviklik için, paralel UPS sistemleri ayrıca yedek güç kaynağı üzerinde bir merkezi 
bypass'lı olarak da mevcuttur: Bu yapılandırmada, statik bypass UPS modüllerine paraleldir ve 
belirli iş sahası kısıtlamalarına göre (kısa devre dayanımı, seçicilik, vs.) boyutlandırılabilir.

Paralel UPS sistemleri
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Süreklilik ve esnek performansa 
yönelik çözüm

Bypass özellikli veya 1+1 yedekli yapılandırmaya sahip tek ünite

Dağıtımlı bypass'a sahip modüler paralel UPS sistemi

Merkezi bypass'a sahip modüler paralel UPS sistemi

Süreklilik ve esnek performansa 
yönelik çözüm

Esnek ve tamamen modüler 

Bu, tüm büyüme tiplerine adapte edilebilir yeni ve yenilikçi bir UPS konseptidir. Güç, ardışık modüller ekleyerek artırılabilir.
Sürekliliğin artması (yedeklilik), uygulamalar için güç gerekliliklerini karşılamak için gerekli olan sayıya basit bir şekilde bir modül daha ekleyerek 
gerçekleştirilir. Tüm modüller bağlanabilir özelliktedir (tak kullan). Modül çıkartma veya ekleme, tesisatın genel çalışmasını etkilemeden sistem 
çalışırken yapılabilir (hot swap özelliği).

Dikey ve yatay modüler sistem

57 kVA yük 

41 kVA yük

Toplam: 50 kVA

25 kVA
25 kVA

25 kVA
25 kVA

25 kVA

MODULYS GP

MODULYS GP

Toplam: 75 kVA 
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45 kVA yük

45 kVA yük
daimi korumalı

Faal olmayan modül

Toplam: 50 kVA

Toplam: 75 kVA

25 kVA
25 kVA
25 kVA

MODULYS GP

MODULYS GP

25 kVA

25 kVA
25 kVA
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Ölçeklendirilebilir yapılandırma Ölçeklendirilebilir yedekli yapılandırma
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Farklı yapılandırmalar, süreklilik, esneklik ve enerji tasarrufu için en zorlu gereklilikleri yerine getirmek ve aşağıdaki avantajları elde etmek için 
gerekli mimarileri oluşturmayı mümkün kılmaktadır:

Kolay işletim

UPS ünitelerinin çıkışından beslenen uygulamaların kritikliği göz önünde bulundurulduğunda, bakım kapatmaları gittikçe azalan bir 
uygulamadır. Özellikle bu işletimsel kısıtlamanın üstesinden gelmek için çeşitli farklı yapılandırmalar üzerinde çalışılmaktadır.

Güç artışları

Uygulamaların sıkça yükseltilmesi, UPS gücünü artırma imkanını gerektirmektedir. Sunulan yapılandırmalar, başlangıç yatırımınızdan 
tasarruf edebilmeniz için bu gerekliliğin karşılanmasını sağlamaktadır.

Süreklilikte artış

Sürekliliği artırmak için, uygulamaların güç gerekliliklerinin fazlası olarak bir ünitenin paralel olarak eklenmesi (yedeklilik), bir çeviricinin 
kapanması halinde, bir bypass'a başvurmaksızın devamlı güç beslemesini garanti edecektir.

Yükseltilebilir bir çözüm

Bu mimari, şebeke ile garanti edilen birinci yedeklilik seviyesini teşkil eden bir entegre otomatik 
bypass ile korumaya alınmıştır. Bakım bypass'ı işlevi, bakım işlemlerini uygulamaları kapatmadan 
yapmaya imkan tanır. Gereksinimleriniz değiştiğinde gücü veya sürekliliği artırmak (yedeklilik) 
amacıyla modüler paralel bir mimariye yükseltme imkanı ile birlikte yatırımınızın ilk aşaması olabilir.

Bağımsız UPS ünitesi

A
S

I 0
04

 A
 G

B

Kısıtlamasız gelişim 

Bu, her biri kendi bypass'ına sahip olan UPS ünitelerinin paralel yapılandırılması suretiyle plansız 
tesisat yükseltmeleri durumunda güç beslemesinde süreklilik ve esneklik sağlamanın en basit 
çözümüdür. Bu yapılandırma, güç çıkışının artırılabilmesini ve N+1 yedeklilik için uygun olmasını 
sağlar. Yükseltmeler ayrıca sistem tarafından sağlanan yükü koruyarak da yapılabilir.
Daha yüksek çeviklik için, paralel UPS sistemleri ayrıca yedek güç kaynağı üzerinde bir merkezi 
bypass'lı olarak da mevcuttur: Bu yapılandırmada, statik bypass UPS modüllerine paraleldir ve 
belirli iş sahası kısıtlamalarına göre (kısa devre dayanımı, seçicilik, vs.) boyutlandırılabilir.

Paralel UPS sistemleri

A
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B
A

S
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Süreklilik ve esnek performansa 
yönelik çözüm

Bypass özellikli veya 1+1 yedekli yapılandırmaya sahip tek ünite

Dağıtımlı bypass'a sahip modüler paralel UPS sistemi

Merkezi bypass'a sahip modüler paralel UPS sistemi

Süreklilik ve esnek performansa 
yönelik çözüm

Esnek ve tamamen modüler 

Bu, tüm büyüme tiplerine adapte edilebilir yeni ve yenilikçi bir UPS konseptidir. Güç, ardışık modüller ekleyerek artırılabilir.
Sürekliliğin artması (yedeklilik), uygulamalar için güç gerekliliklerini karşılamak için gerekli olan sayıya basit bir şekilde bir modül daha ekleyerek 
gerçekleştirilir. Tüm modüller bağlanabilir özelliktedir (tak kullan). Modül çıkartma veya ekleme, tesisatın genel çalışmasını etkilemeden sistem 
çalışırken yapılabilir (hot swap özelliği).

Dikey ve yatay modüler sistem

57 kVA yük 

41 kVA yük

Toplam: 50 kVA

25 kVA
25 kVA

25 kVA
25 kVA

25 kVA

MODULYS GP

MODULYS GP

Toplam: 75 kVA 
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45 kVA yük

45 kVA yük
daimi korumalı

Faal olmayan modül

Toplam: 50 kVA

Toplam: 75 kVA

25 kVA
25 kVA
25 kVA

MODULYS GP

MODULYS GP

25 kVA

25 kVA
25 kVA
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Ölçeklendirilebilir yapılandırma Ölçeklendirilebilir yedekli yapılandırma
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UPS başlangıç maliyeti

Hesaplamada baz alınan 0,10 € / kWs - 100 kVA UPS / Soğutma COP = 3.

Klima başlangıç maliyeti

UPS kayıpları Klima tüketimi

%90 yük altında 1 yılın ardından TCO - 100 kVA

0
 = %96  = %94  = %92

20.000

10.000

30.000

UPS başlangıç maliyeti

Hesaplamada baz alınan 0,10 € / kWs - 100 kVA UPS / Soğutma COP = 3.

Klima başlangıç maliyeti

UPS kayıpları Klima tüketimi

%90 yük altında 5 yılın ardından TCO - 100 kVA

0
 = %96  = %94  = %92

50.000

25.000

75.000

Enerji Tasarrufu: Ödün vermeyen 
yüksek verim.

 • VFI - Çift Dönüşüm Modunu kullanarak 
sektördeki en yüksek verimliliği sunar. 
Bu mod, tüm şebeke elektriği kalite 
sorunlarına karşı tam yük koruması 
sağlayan tek UPS çalışma modudur.

 • Uluslararası bir sertifikasyon 
organizasyonu tarafından bağımsız 
olarak test edilmiş ve doğrulanmış ultra 
yüksek verimli çıkış.

 • Ultra yüksek çıkış verimliliği, geniş bir 
çerçevede ve gerçek saha koşulları 
değerindeki yük ve gerilim koşulları 
altında test edilmiş ve doğrulanmıştır.

 • VFI modundaki Ultra yüksek çıkış 
verimliliği, tüm Green Power 2.0 UPS 
serileri için geliştirilmiş olan bir yenilikçi 
topoloji (3-Katman teknolojisi) tarafından 
sağlanmaktadır.

Tam-anma gücü: kW = kVA

 • En yeni jenerasyon sunucuların 
beslemesinde güç düşüşü görülmez 
(önde veya birim güç faktörü).

 • IEC 62040'a uygun gerçek tam güç: 
kW=kVA (birim güç faktörü tasarımı), 
eski UPS'lere oranla %25 daha fazla 
etkin güç sağlar.

 • Görünür güç azalması olmadan güç 
faktörünün önde 0,9 olduğu durum için 
de uyumludur.

Önemli ölçüde maliyet tasarrufu 
(TCO)

 • %96 verimlilik sağlayan gerçek çift 
dönüşüm modu sayesinde en üst 
düzeyde enerji tasarrufu: Eski UPS'lere 
oranla %50 enerji tasarrufu, daha düşük 
elektrik faturaları anlamına gelir.

 • Enerji tasarrufu sayesinde UPS 
“kendini öder”.

 • Paralel sistemlerde genel bir verimlilik 
artışı sağlayan Energy Saver modu.

 • kW=kVA, aynı UPS gücüyle maksimum 
güç anlamına gelir: ekstra tasarım 
maliyetleri yoktur ve dolayısıyla daha 
düşük TL/kW anlamına gelir.

 • Yüksek performanslı IGBT doğrultucusu 
sayesinde sistem girişi altyapısında 
(kaynaklar ve dağıtım) maliyet 
optimizasyonu sağlanır.

Green Power 2.0 Avantajlar
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Süreklilik ve enerji tasarrufu 
performansına yönelik çözüm

UPS başlangıç maliyeti

Hesaplamada baz alınan 0,10 € / kWs - 200 kVA UPS / Soğutma COP = 3.

Klima başlangıç maliyeti

UPS kayıpları Klima tüketimi

%90 yük altında 1 yılın ardından TCO - 200 kVA

0
 = %96  = %94  = %92
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UPS başlangıç maliyeti

Hesaplamada baz alınan 0,10 € / kWs - 200 kVA UPS / Soğutma COP = 3.

Klima başlangıç maliyeti

UPS kayıpları Klima tüketimi

%90 yük altında 5 yılın ardından TCO - 200 kVA

0
 = %96  = %94  = %92
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125.000
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Süreklilik ve enerji tasarrufu 
performansına yönelik çözüm

DELPHYS GP serisi için opsiyonel bir özellik olarak mevcut olan FAST EcoMode, giriş geriliminin 
kalitesine (gerilim, frekans, harmonik distorsiyon) bağlı olarak verimliliği optimize eden otomatik 
bir işletim modudur. Giriş voltajı toleranslar dahilindeyken (ayarlanabilir değer), yük bypass 
(VFD modu) tarafından sağlanır ve elde edilen verimlilik %99'a ulaşır. Eğer gerilim toleransların 
dışına çıkarsa, normal çalışma koşullarına dönülene kadar sistem, yükü anında Çevrimiçi 
moda aktarır.
Aküler kalıcı olarak değişken şarj altında tutulur, akünün hizmet süresi maksimize edilir ve 
doğrultucunun periyodik olarak yeniden başlatılması önlenir.

Hızlı EcoMode

VFD mode

VFI mode

Grid voltage
VFI modu

VFD modu
2 msn.2 ms

Şebeke
gerilimi tolerans 
dahilinde

Şebeke gerilimi 
tolerans dışı
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 • Bu işlev, kısmi bir yükle çalışırken, paralel 
yapılandırmadaki UPS'nizin verimliliğini (η) 
optimize eder.

 • Sadece, uygulamaların gerektirdiği enerjiyi 
sağlaması gereken UPS'ler çalışır.

 • Yedeklilik, ek bir üniteyi işletime sokarak 
sağlanabilir. 

 • Uygulamalar tarafından tüketilen güç 
arttığında, artan güç gereksinimlerini 
karşılamak için gerekli olan UPS üniteleri 
anında başlatılır.

 • Bu tip bir çalışma, güçte sık değişimlerin 
olduğu uygulamalar için mükemmel 
derecede uygundur.

 • Enerji tasarrufu, sistem verimliliğinin en iyi 
şekilde korunmasına olanak verir.

Enerji tasarrufu

η

0,25 0,5 0,75 Pn

η

0,25 0,5 0,75 Pn

Yük
 tüm UPS'lerce paylaşılır 

İki UPS faal ve
 iki UPS sıcak beklemede
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UPS başlangıç maliyeti

Hesaplamada baz alınan 0,10 € / kWs - 100 kVA UPS / Soğutma COP = 3.

Klima başlangıç maliyeti

UPS kayıpları Klima tüketimi

%90 yük altında 1 yılın ardından TCO - 100 kVA

0
 = %96  = %94  = %92

20.000

10.000

30.000

UPS başlangıç maliyeti

Hesaplamada baz alınan 0,10 € / kWs - 100 kVA UPS / Soğutma COP = 3.

Klima başlangıç maliyeti

UPS kayıpları Klima tüketimi

%90 yük altında 5 yılın ardından TCO - 100 kVA

0
 = %96  = %94  = %92

50.000

25.000

75.000

Enerji Tasarrufu: Ödün vermeyen 
yüksek verim.

 • VFI - Çift Dönüşüm Modunu kullanarak 
sektördeki en yüksek verimliliği sunar. 
Bu mod, tüm şebeke elektriği kalite 
sorunlarına karşı tam yük koruması 
sağlayan tek UPS çalışma modudur.

 • Uluslararası bir sertifikasyon 
organizasyonu tarafından bağımsız 
olarak test edilmiş ve doğrulanmış ultra 
yüksek verimli çıkış.

 • Ultra yüksek çıkış verimliliği, geniş bir 
çerçevede ve gerçek saha koşulları 
değerindeki yük ve gerilim koşulları 
altında test edilmiş ve doğrulanmıştır.

 • VFI modundaki Ultra yüksek çıkış 
verimliliği, tüm Green Power 2.0 UPS 
serileri için geliştirilmiş olan bir yenilikçi 
topoloji (3-Katman teknolojisi) tarafından 
sağlanmaktadır.

Tam-anma gücü: kW = kVA

 • En yeni jenerasyon sunucuların 
beslemesinde güç düşüşü görülmez 
(önde veya birim güç faktörü).

 • IEC 62040'a uygun gerçek tam güç: 
kW=kVA (birim güç faktörü tasarımı), 
eski UPS'lere oranla %25 daha fazla 
etkin güç sağlar.

 • Görünür güç azalması olmadan güç 
faktörünün önde 0,9 olduğu durum için 
de uyumludur.

Önemli ölçüde maliyet tasarrufu 
(TCO)

 • %96 verimlilik sağlayan gerçek çift 
dönüşüm modu sayesinde en üst 
düzeyde enerji tasarrufu: Eski UPS'lere 
oranla %50 enerji tasarrufu, daha düşük 
elektrik faturaları anlamına gelir.

 • Enerji tasarrufu sayesinde UPS 
“kendini öder”.

 • Paralel sistemlerde genel bir verimlilik 
artışı sağlayan Energy Saver modu.

 • kW=kVA, aynı UPS gücüyle maksimum 
güç anlamına gelir: ekstra tasarım 
maliyetleri yoktur ve dolayısıyla daha 
düşük TL/kW anlamına gelir.

 • Yüksek performanslı IGBT doğrultucusu 
sayesinde sistem girişi altyapısında 
(kaynaklar ve dağıtım) maliyet 
optimizasyonu sağlanır.

Green Power 2.0 Avantajlar
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Süreklilik ve enerji tasarrufu 
performansına yönelik çözüm

UPS başlangıç maliyeti

Hesaplamada baz alınan 0,10 € / kWs - 200 kVA UPS / Soğutma COP = 3.

Klima başlangıç maliyeti

UPS kayıpları Klima tüketimi

%90 yük altında 1 yılın ardından TCO - 200 kVA

0
 = %96  = %94  = %92

40.000

20.000

10.000

50.000

30.000

UPS başlangıç maliyeti

Hesaplamada baz alınan 0,10 € / kWs - 200 kVA UPS / Soğutma COP = 3.

Klima başlangıç maliyeti

UPS kayıpları Klima tüketimi

%90 yük altında 5 yılın ardından TCO - 200 kVA

0
 = %96  = %94  = %92

100.000

50.000

25.000

125.000

75.000

Süreklilik ve enerji tasarrufu 
performansına yönelik çözüm

DELPHYS GP serisi için opsiyonel bir özellik olarak mevcut olan FAST EcoMode, giriş geriliminin 
kalitesine (gerilim, frekans, harmonik distorsiyon) bağlı olarak verimliliği optimize eden otomatik 
bir işletim modudur. Giriş voltajı toleranslar dahilindeyken (ayarlanabilir değer), yük bypass 
(VFD modu) tarafından sağlanır ve elde edilen verimlilik %99'a ulaşır. Eğer gerilim toleransların 
dışına çıkarsa, normal çalışma koşullarına dönülene kadar sistem, yükü anında Çevrimiçi 
moda aktarır.
Aküler kalıcı olarak değişken şarj altında tutulur, akünün hizmet süresi maksimize edilir ve 
doğrultucunun periyodik olarak yeniden başlatılması önlenir.

Hızlı EcoMode

VFD mode

VFI mode

Grid voltage
VFI modu

VFD modu
2 msn.2 ms

Şebeke
gerilimi tolerans 
dahilinde

Şebeke gerilimi 
tolerans dışı
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 • Bu işlev, kısmi bir yükle çalışırken, paralel 
yapılandırmadaki UPS'nizin verimliliğini (η) 
optimize eder.

 • Sadece, uygulamaların gerektirdiği enerjiyi 
sağlaması gereken UPS'ler çalışır.

 • Yedeklilik, ek bir üniteyi işletime sokarak 
sağlanabilir. 

 • Uygulamalar tarafından tüketilen güç 
arttığında, artan güç gereksinimlerini 
karşılamak için gerekli olan UPS üniteleri 
anında başlatılır.

 • Bu tip bir çalışma, güçte sık değişimlerin 
olduğu uygulamalar için mükemmel 
derecede uygundur.

 • Enerji tasarrufu, sistem verimliliğinin en iyi 
şekilde korunmasına olanak verir.

Enerji tasarrufu

η

0,25 0,5 0,75 Pn

η

0,25 0,5 0,75 Pn

Yük
 tüm UPS'lerce paylaşılır 

İki UPS faal ve
 iki UPS sıcak beklemede
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Piyasada mevcut iki temel UPS teknolojisi:
 • Trafo-bazlı; primer ve sekonder kaynaklar farklı nötr sistemlere sahip farklı şebekelerden geldiğinde kullanışlıdır.
 • Trafosuz; düşük ayak izli (kaplama alanı) yüksek verimin avantajlarını sunar. 

Bu teknolojilerin her ikisi de kendine göre avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Zorluk ise, kapladığı alan, nötr sistem, verimlilik, kısa-devre 
akımları, vs. gibi tasarım kısıtlamalarında iş alanı koşullarını dikkate alarak doğru yapılandırmayı yapabilmektir. SOCOMEC, gereksinime 
bağlı olarak müşterilerine her iki teknolojiyi de sunabilmektedir.

Trafo-bazlı ve trafosuz teknolojiler

H5          H7           H11         H13          H17         H19

Tristörlü, geleneksel üç fazlı doğrultucu

12-darbeli doğrultucu

Düşük distorsiyonlu doğrultucu DELPHYS MX 

HARMONİKLER

THDI %

28 %

1 %

8 %
7 %

9 %

5 % 6 %

3,2 % 2,5 %
4,7 %

2 %
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“Temiz” bir IGBT doğrultucu

Bu, giriş şebekesindeki (güç kaynağı ve 
dağıtım) herhangi bir paraziti/bozulmayı 
ortadan kaldırır.
 • Bu doğrultucu teknolojisi, son derece 
düşük bir harmonik distorsiyonla akım 
sağlanmasını garantiler: THDI < %2,5.

Bir sürekli doğrultucu

 • IGBT doğrultucunun performansı, 
jeneratör setinin oluşturabileceği frekans 
değişimlerinden bağımsızdır.

 • Akü şarj durumu (sürekli voltaj seviyesi) ve 
UPS'in yükü ne olursa olsun, doğrultucudaki 
güç faktörü ve THDI sabittir.

Ekonomik bir IGBT doğrultucu

 • Doğrultucu girişindeki güç faktörü 0,99'dur, 
eski teknolojilerle karşılaştırıldığında 
kullanılan kVA'da %30 azalma anlamına 
gelir. Giriş akımındaki azalma kaynakların 
boyutunda, kablolamada ve koruyucu 
cihazlarda tasarruf ile sonuçlanır.

 • Doğrultucu kapasiteleri: 
 - düşük girişli THDI,
 - kademeli, zamanlamalı yeniden başlatma,
 -  bir jeneratör setiyle çalışırken akü şarj 
işlemini askıya alma imkanı.

 • Bu, jeneratör seti devreye alındığında ortaya 
çıkan etkinin ve ayrıca kullanılan enerji ve 
kaplanan alanın azaltılmasını sağlar.

DELPHYS MX, düşük gerilimli elektrik gücü 
besleme sisteminizle ve özellikle de jeneratör 
setlerinizle optimal uyumluluğu garanti eder:
 • THDI doğrultucu girişinde sinüzoidal akım: 
< %4,5, filtresiz.

 • Doğrultucu girişinde daha yüksek güç 
faktörü: filtresiz 0,93, tüketilen akımı azaltır 
ve böylelikle kullanılan kablolarda ve 
koruyucu cihazların boyutunda azalma olur.

 • Paralel doğrultucular kademeli ve sıralı 
başlayarak jeneratör setinin devreye 
girmesini kolaylaştırırlar.

 • Jeneratör setinden besleme yapılırken, 
güç tüketimini azaltmak için akü şarj 
işleminin geciktirilmesi.

SVM (dijital Uzay Vektörü Modülasyonu), 
çevirici çıkışına monte edilen yalıtım trafosu ile 
birlikte aşağıdaki avantajları sunar:
 • Mükemmel derecede sinüzoidal çıkış 
gerilimi, doğrusal yüklerde < %2 ve doğrusal 
olmayan yüklerde < %3.

 • Fazlar arasındaki yükün tamamen dengesiz 
olduğu durumlarda bile hassas çıkış gerilimi 
doğruluğu.

 • Çıkış geriliminde bir sapmaya neden 
olmadan yükteki büyük değişimlere anında 
yanıt verebilme (5 ms'nin altında bir sürede 
±%2).

 • Azami 4 In değerimde (Faz / N) çok yüksek 
bir kısa-devre kapasitesi seçiciliğe imkan 
tanır.

 • DC akım ile yük çıkışı arasında komple 
galvanik bir yalıtım. 

SVM, en güncel yüksek performans bileşenleri 
ve IGBT güç köprüleri aşağıdaki özellikleri 
mümkün kılar:
 • Azami 3 büyüklüğünde yüksek crest faktörlü 
doğrusal olmayan yükler.

 • Indüktif güç faktörlü yüklerde indirgemesiz 
aktif güç ve kapasitif yüklerde azami 0,9.

SVM, dijital Uzay Vektörü Modülasyonu

UPS teknolojileri
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Statik Transfer Sistemleri (STS)

Statik Transfer Sistemleri (STS), primer 
kaynak tolerans dışı olduğu zaman 
yükü alternatif bir kaynağa aktaran akıllı 
ünitelerdir. Bu, hassas ve kritik tesisatlar 
için güç beslemesinde “yüksek sürekliliği” 
garanti eder.
STS cihazlarının amacı:
 • Iki bağımsız güç kaynağı ile kritik 
tesisatlara güç beslemesinde yedeklilik 
sağlamak.

 • Hassas tesisatlar için güç kaynağı 
güvenilirliğini artırmak.

 • Yüksek sürekliliğe sahip bir güç 
beslemesini garanti edecek şekilde 
tesisatların tasarım ve genişletmesini 
kolaylaştırmak.

 • Kolay ve güvenli bakım veya kaynak 
değişimi için iş alanı esnekliğini bütünüyle 
artırmak.

STS sistemleri, güvenilir ve kanıtlanmış 
katı-hal anahtarlama teknolojileri (SCR) 
içerir; bu da, sistemlere güç beslemesinde 
kesinti yaşanmadan hızlı, tamamen güvenli 
otomatik veya manuel anahtarlama 
yapabilmelerini sağlar.
Yüksek kalitede bileşenlerin, arızaya karşı 
toleranslı mimarinin kullanımı, arızanın yerini 
tespit etme kabiliyeti, arızaların ve yüklerin 
yüksek demeraj akımlarıyla yönetimi: bunlar, 
STS sistemlerini maksimum güç sürekliliği 
elde etmede ideal çözüm haline getiren 
özelliklerden sadece bazılarıdır.

STS ayrıca şunlara karşı da koruma sağlar:
 • Ana güç kaynağı arızası.
 • Giriş koruma cihazlarının yapay olarak 
tetiklenmesi.

 • Aynı kaynaktan beslenen arızalı 
donanımların (kısa-devre) neden olduğu 
ortak bozulmalar.

 • Besleme zincirinde ortaya çıkan işletim 
hataları (devre açılması).

Statik Transfer Sistemleri: bazı kullanım örnekleri

STS normalde, 2 bağımsız UPS sistemi 
arasında yedeklilik sağlar.
Her bir STS, koruduğu yüke (veya yükler 
setine) göre boyutlandırılır.
Giriş dağıtımının yedekliliğini sağlamak ve tek 
arıza noktasını (STS ile yük arasındaki iletken) 

mümkün olduğunca kısa tutmak için STS 
cihazlarının yüke mümkün olduğunca yakın 
konumlandırılması önerilir. Birçok STS'nin 
kullanımı ayrıca elektrik yükü ayrımı da sağlar.
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Yüksek süreklilik mimarisi için 
Statik Transfer Sistemleri (STS)
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Piyasada mevcut iki temel UPS teknolojisi:
 • Trafo-bazlı; primer ve sekonder kaynaklar farklı nötr sistemlere sahip farklı şebekelerden geldiğinde kullanışlıdır.
 • Trafosuz; düşük ayak izli (kaplama alanı) yüksek verimin avantajlarını sunar. 

Bu teknolojilerin her ikisi de kendine göre avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Zorluk ise, kapladığı alan, nötr sistem, verimlilik, kısa-devre 
akımları, vs. gibi tasarım kısıtlamalarında iş alanı koşullarını dikkate alarak doğru yapılandırmayı yapabilmektir. SOCOMEC, gereksinime 
bağlı olarak müşterilerine her iki teknolojiyi de sunabilmektedir.

Trafo-bazlı ve trafosuz teknolojiler

H5          H7           H11         H13          H17         H19

Tristörlü, geleneksel üç fazlı doğrultucu

12-darbeli doğrultucu

Düşük distorsiyonlu doğrultucu DELPHYS MX 

HARMONİKLER

THDI %

28 %

1 %

8 %
7 %

9 %
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“Temiz” bir IGBT doğrultucu

Bu, giriş şebekesindeki (güç kaynağı ve 
dağıtım) herhangi bir paraziti/bozulmayı 
ortadan kaldırır.
 • Bu doğrultucu teknolojisi, son derece 
düşük bir harmonik distorsiyonla akım 
sağlanmasını garantiler: THDI < %2,5.

Bir sürekli doğrultucu

 • IGBT doğrultucunun performansı, 
jeneratör setinin oluşturabileceği frekans 
değişimlerinden bağımsızdır.

 • Akü şarj durumu (sürekli voltaj seviyesi) ve 
UPS'in yükü ne olursa olsun, doğrultucudaki 
güç faktörü ve THDI sabittir.

Ekonomik bir IGBT doğrultucu

 • Doğrultucu girişindeki güç faktörü 0,99'dur, 
eski teknolojilerle karşılaştırıldığında 
kullanılan kVA'da %30 azalma anlamına 
gelir. Giriş akımındaki azalma kaynakların 
boyutunda, kablolamada ve koruyucu 
cihazlarda tasarruf ile sonuçlanır.

 • Doğrultucu kapasiteleri: 
 - düşük girişli THDI,
 - kademeli, zamanlamalı yeniden başlatma,
 -  bir jeneratör setiyle çalışırken akü şarj 
işlemini askıya alma imkanı.

 • Bu, jeneratör seti devreye alındığında ortaya 
çıkan etkinin ve ayrıca kullanılan enerji ve 
kaplanan alanın azaltılmasını sağlar.

DELPHYS MX, düşük gerilimli elektrik gücü 
besleme sisteminizle ve özellikle de jeneratör 
setlerinizle optimal uyumluluğu garanti eder:
 • THDI doğrultucu girişinde sinüzoidal akım: 
< %4,5, filtresiz.

 • Doğrultucu girişinde daha yüksek güç 
faktörü: filtresiz 0,93, tüketilen akımı azaltır 
ve böylelikle kullanılan kablolarda ve 
koruyucu cihazların boyutunda azalma olur.

 • Paralel doğrultucular kademeli ve sıralı 
başlayarak jeneratör setinin devreye 
girmesini kolaylaştırırlar.

 • Jeneratör setinden besleme yapılırken, 
güç tüketimini azaltmak için akü şarj 
işleminin geciktirilmesi.

SVM (dijital Uzay Vektörü Modülasyonu), 
çevirici çıkışına monte edilen yalıtım trafosu ile 
birlikte aşağıdaki avantajları sunar:
 • Mükemmel derecede sinüzoidal çıkış 
gerilimi, doğrusal yüklerde < %2 ve doğrusal 
olmayan yüklerde < %3.

 • Fazlar arasındaki yükün tamamen dengesiz 
olduğu durumlarda bile hassas çıkış gerilimi 
doğruluğu.

 • Çıkış geriliminde bir sapmaya neden 
olmadan yükteki büyük değişimlere anında 
yanıt verebilme (5 ms'nin altında bir sürede 
±%2).

 • Azami 4 In değerimde (Faz / N) çok yüksek 
bir kısa-devre kapasitesi seçiciliğe imkan 
tanır.

 • DC akım ile yük çıkışı arasında komple 
galvanik bir yalıtım. 

SVM, en güncel yüksek performans bileşenleri 
ve IGBT güç köprüleri aşağıdaki özellikleri 
mümkün kılar:
 • Azami 3 büyüklüğünde yüksek crest faktörlü 
doğrusal olmayan yükler.

 • Indüktif güç faktörlü yüklerde indirgemesiz 
aktif güç ve kapasitif yüklerde azami 0,9.

SVM, dijital Uzay Vektörü Modülasyonu

UPS teknolojileri
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Statik Transfer Sistemleri (STS)

Statik Transfer Sistemleri (STS), primer 
kaynak tolerans dışı olduğu zaman 
yükü alternatif bir kaynağa aktaran akıllı 
ünitelerdir. Bu, hassas ve kritik tesisatlar 
için güç beslemesinde “yüksek sürekliliği” 
garanti eder.
STS cihazlarının amacı:
 • Iki bağımsız güç kaynağı ile kritik 
tesisatlara güç beslemesinde yedeklilik 
sağlamak.

 • Hassas tesisatlar için güç kaynağı 
güvenilirliğini artırmak.

 • Yüksek sürekliliğe sahip bir güç 
beslemesini garanti edecek şekilde 
tesisatların tasarım ve genişletmesini 
kolaylaştırmak.

 • Kolay ve güvenli bakım veya kaynak 
değişimi için iş alanı esnekliğini bütünüyle 
artırmak.

STS sistemleri, güvenilir ve kanıtlanmış 
katı-hal anahtarlama teknolojileri (SCR) 
içerir; bu da, sistemlere güç beslemesinde 
kesinti yaşanmadan hızlı, tamamen güvenli 
otomatik veya manuel anahtarlama 
yapabilmelerini sağlar.
Yüksek kalitede bileşenlerin, arızaya karşı 
toleranslı mimarinin kullanımı, arızanın yerini 
tespit etme kabiliyeti, arızaların ve yüklerin 
yüksek demeraj akımlarıyla yönetimi: bunlar, 
STS sistemlerini maksimum güç sürekliliği 
elde etmede ideal çözüm haline getiren 
özelliklerden sadece bazılarıdır.

STS ayrıca şunlara karşı da koruma sağlar:
 • Ana güç kaynağı arızası.
 • Giriş koruma cihazlarının yapay olarak 
tetiklenmesi.

 • Aynı kaynaktan beslenen arızalı 
donanımların (kısa-devre) neden olduğu 
ortak bozulmalar.

 • Besleme zincirinde ortaya çıkan işletim 
hataları (devre açılması).

Statik Transfer Sistemleri: bazı kullanım örnekleri

STS normalde, 2 bağımsız UPS sistemi 
arasında yedeklilik sağlar.
Her bir STS, koruduğu yüke (veya yükler 
setine) göre boyutlandırılır.
Giriş dağıtımının yedekliliğini sağlamak ve tek 
arıza noktasını (STS ile yük arasındaki iletken) 

mümkün olduğunca kısa tutmak için STS 
cihazlarının yüke mümkün olduğunca yakın 
konumlandırılması önerilir. Birçok STS'nin 
kullanımı ayrıca elektrik yükü ayrımı da sağlar.
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Statik Transfer Sistemleri (STS)

Statik Transfer Sistemleri, yüksek iş sürekliliği 
ve iş sahasında bakım çevikliği sağlar. 
“2N + STS” mimarisi, kritik bir arıza veya 
uzun süreli bakım dolayısıyla (örneğin kaynak 
değişimi veya elektrik altyapısında arıza) bir 
güç dağıtımı kesilse bile, yükün her bir girişte 
daima yüksek güç kalitesi ile beslenmesini 
sağlar.

Çok-kaynaklı mimari ile yükü iki bağımsız 
kaynağa bağlayan STS'nin kombinasyonu, 
içlerinden birisi çalışmasa bile gücün 
her zaman beslenmeye devam etmesini 
sağlar. Dolayısıyla kritik tesis, yüksek arıza 
toleransından faydalanır.

Her iki örnekte de STS merkezi (her bir güç 
dağıtım panosu için bir yüksek STS değeri) 
veya dağıtımlı (her bir sunucu odasına, 
dizine, rafa, vs. yakın olarak) yapılandırılabilir. 
Bu çözümlerden herhangi birisinin 
seçilmesi, korunacak olan tesisata ve bakım 
yapılabilirliğin beklenen sürekliliğine ve talep 
edilen seviyesine bağlıdır.
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Statik Transfer Sistemleri: bazı kullanım örnekleri

Bir 2N mimarisinde STS

Bir çok-kaynaklı mimaride STS
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Uzman Akü Sistemi (EBS) teknolojisi, akü 
şarj cihazını yöneten bir sistemdir. 
Aşağıda belirtilen işlevlerle akü ömrünü 
korumak ve işletim maliyetlerini azaltmak 
için çalışma sıcaklığına göre ayarlama 
yapar:
 • Çevre koşullarına ve akünün durumuna 
uyum sağlayan bir algoritmaya göre şarj 
etme.

 • Pozitif plakaların aşınmasını ve 
ayırıcıların kurumasını hızlandıran, sürekli 
dalgalanmalardan kaynaklanan aşırı 
yüklenme etkilerini ortadan kaldırma.

 • DC akü hattını izole etme (bağımsız şarj 
cihazı işlevi). Evirici köprüsünden gelen 
kalıcı dalgalanmanın neden olduğu 
zamanından önce eskime engellenir.

Yılların getirdiği deneyimle birlikte 
SOCOMEC tarafından birçok farklı akü 
markası üzerinde yapılan testler, eski bir akü 
yönetim sistemine kıyasla EBS kullanımının 
akü ömrünü %30'a kadar artırdığını 
göstermiştir.

Uzman Akü Sistemi: Akü yatırımınızı korur

Dağıtımlı akülerle kullanılabilir olan 
DELPHYS GP, paylaşımlı akü işletimi 
sayesinde akü boyutunu optimize edebilmenizi 
sağlar. Bu, bütün sistemin ayak izini, 
gerekli akülerin ve akü izleme sisteminin 
ağırlığını, gerekli kablolama miktarını ve kurşun 
miktarını azaltır.
Uygun bir bağlantı tasarımıyla (sigortalar ve 
kuplaj anahtarları) kullanılabilir olan bu çözüm 
ayrıca, dahili bir arıza durumunda akü setinin 
ve UPS ünitelerinin sürekliliğini artırmanızı 
sağlar.

Paylaşımlı akü: Paralel sistemler için akü boyutunun optimizasyonu

Yedek depolama

Dağıtımlı akü Paylaşımlı akü
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Statik Transfer Sistemleri (STS)

Statik Transfer Sistemleri, yüksek iş sürekliliği 
ve iş sahasında bakım çevikliği sağlar. 
“2N + STS” mimarisi, kritik bir arıza veya 
uzun süreli bakım dolayısıyla (örneğin kaynak 
değişimi veya elektrik altyapısında arıza) bir 
güç dağıtımı kesilse bile, yükün her bir girişte 
daima yüksek güç kalitesi ile beslenmesini 
sağlar.

Çok-kaynaklı mimari ile yükü iki bağımsız 
kaynağa bağlayan STS'nin kombinasyonu, 
içlerinden birisi çalışmasa bile gücün 
her zaman beslenmeye devam etmesini 
sağlar. Dolayısıyla kritik tesis, yüksek arıza 
toleransından faydalanır.

Her iki örnekte de STS merkezi (her bir güç 
dağıtım panosu için bir yüksek STS değeri) 
veya dağıtımlı (her bir sunucu odasına, 
dizine, rafa, vs. yakın olarak) yapılandırılabilir. 
Bu çözümlerden herhangi birisinin 
seçilmesi, korunacak olan tesisata ve bakım 
yapılabilirliğin beklenen sürekliliğine ve talep 
edilen seviyesine bağlıdır.
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Statik Transfer Sistemleri: bazı kullanım örnekleri

Bir 2N mimarisinde STS

Bir çok-kaynaklı mimaride STS
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Uzman Akü Sistemi (EBS) teknolojisi, akü 
şarj cihazını yöneten bir sistemdir. 
Aşağıda belirtilen işlevlerle akü ömrünü 
korumak ve işletim maliyetlerini azaltmak 
için çalışma sıcaklığına göre ayarlama 
yapar:
 • Çevre koşullarına ve akünün durumuna 
uyum sağlayan bir algoritmaya göre şarj 
etme.

 • Pozitif plakaların aşınmasını ve 
ayırıcıların kurumasını hızlandıran, sürekli 
dalgalanmalardan kaynaklanan aşırı 
yüklenme etkilerini ortadan kaldırma.

 • DC akü hattını izole etme (bağımsız şarj 
cihazı işlevi). Evirici köprüsünden gelen 
kalıcı dalgalanmanın neden olduğu 
zamanından önce eskime engellenir.

Yılların getirdiği deneyimle birlikte 
SOCOMEC tarafından birçok farklı akü 
markası üzerinde yapılan testler, eski bir akü 
yönetim sistemine kıyasla EBS kullanımının 
akü ömrünü %30'a kadar artırdığını 
göstermiştir.

Uzman Akü Sistemi: Akü yatırımınızı korur

Dağıtımlı akülerle kullanılabilir olan 
DELPHYS GP, paylaşımlı akü işletimi 
sayesinde akü boyutunu optimize edebilmenizi 
sağlar. Bu, bütün sistemin ayak izini, 
gerekli akülerin ve akü izleme sisteminin 
ağırlığını, gerekli kablolama miktarını ve kurşun 
miktarını azaltır.
Uygun bir bağlantı tasarımıyla (sigortalar ve 
kuplaj anahtarları) kullanılabilir olan bu çözüm 
ayrıca, dahili bir arıza durumunda akü setinin 
ve UPS ünitelerinin sürekliliğini artırmanızı 
sağlar.

Paylaşımlı akü: Paralel sistemler için akü boyutunun optimizasyonu

Yedek depolama

Dağıtımlı akü Paylaşımlı akü
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UPS sistemleri için farklı yedek 
depolama

Akü, potansiyelde bir fark yaratarak elektrik 
akımının bir devrede enerji boşalana kadar 
dolaşmasını sağlayan elektrokimyasal bir 
enerji depolama sistemidir.
Aküler iki kategoriye ayrılırlar:
 • Primer: Boşaldığında yeniden şarj 
edilemeyen ve başlangıçtaki şarj 
durumlarına döndürülemeyen aküler 
(tekrar şarj edilemez aküler).

 • Sekonder: Akümülatörler olarak da 
bilinen bu aküler, tekrar şarj edilebilir 
ve başlangıçtaki şarj durumlarına 
döndürülebilir. Belirli akü teknolojilerini şarj 
etmek için uygun özelliklere sahip olması 
gereken bir akü şarj cihazı ile şarj edilirler.

Akü parametreleri ve tanımları

 • Kapasite (C): Belirli bir süre boyunca 
akünün boşalana kadar sağladığı akımın 
Ah cinsinden ifade edilen ortalama 
değeridir. Örneğin C, 1 saatlik boşalmada 
akü tarafından sağlanan akımı, C/5 ise 
5 saatlik boşalmadaki akımı, C/10 da 
10 saatlik boşalmadaki akımı belirtir.

 • Nominal kapasite akü teknolojisine 
göre değişiklik gösterir: Örneğin, NiCd 
aküler için nominal kapasite C/5 iken, 
kurşun-asitli aküler için nominal kapasite 
C/10'dur.

 • Enerji yoğunluğu: Hacim veya ağırlık birimi 
başına depolanan ve Ah/kg veya Wh/kg 
şeklinde ifade edilen enerji miktarıdır.

 • Boşalma Derinliği (DoD): Boşalma 
süresince aküden alınan kapasite 
(veya enerjin) miktarıdır. Kapasitenin % 
değeri olarak ifade edilir ve aşağıdaki 
formül ile hesaplanır: 

DoD =
Boşalan kapasite

Nominal kapasite

 • Şarj Durumu (SoC: aküde kalan kapasite 
(veya enerji) miktarıdır. Kapasitenin % 
değeri olarak ifade edilir ve aşağıdaki 
formül ile hesaplanır:

SoC =
Kalan kapasite

= 1 - DoD
Nominal kapasite

 
DoD + SoC = %100

 • Takvim Ömrü: Düzenli olarak şarj edilen 
ve kontrollü bir sıcaklıkta tutulan akünün 
başlangıçtaki nominal kapasitesinin 
%80'e inme süresidir. Normalde, akü 
üreticileri “tahmini ömür”den bahseder, 
çünkü bu laboratuvar testlerinden elde 
edilen bir tahmindir. Akü hizmet ömrü, 
çeşitli akü teknolojilerini karşılaştırmak için 
önemli bir parametredir.

 • Döngü Ömrü: Nominal kapasite 
başlangıç değerinin %80'ine düşmeden 
önce, akünün dayanabileceği kontrollü 
bir sıcaklıkta gerçekleşen şarj ve deşarj 
(boşalma) döngülerinin sayısıdır. Döngü 
ömrü, belirli bir DoD değerine kadar 
sıcaklığa ve şarj derinliğine karşı çok 
hassastır. 

 • Güncel ömür: Gerçek kullanım 
koşullarındaki akü hizmet ömrüdür. 
Bu, Takvim ömrüne, Döngü Ömrüne, 
ortam sıcaklığına ve şarj ile deşarj tipine 
bağlıdır.

 • Kendiliğinden boşalma: kullanılmadığında 
aküden kaybolan şarj kapasitesi 
yüzdesidir (örneğin depoda kalma 
süresi boyunca). Parametre akü tipi 
ile bağlantılıdır ve ayrıca büyük ölçüde 
sıcaklığa bağlıdır (sıcaklık arttığında, 
kendiliğinden boşalma yüzdesi de artar).

 • Dahili empedans: Bu, bir indüktif, 
bir kapasitif ve bir rezistif kısımdan 
oluşur. Akımın geçişini engelleyerek 
boşalma aşamasında ısı oluşumunu 
artırır. Empedansın en önemli ve izlenmesi 
gereken kısmı rezistif kısımdır, çünkü 
bu kısım akünün sağlık durumu ve 
süregelen olası bozulma hakkında bilgi 
verir. Dahili direnç çeşitli faktörlerden 
etkilenir, bunlardan en önemlisi de 
sıcaklıktır. Tipik empedans değerleri, 
akü teknolojisine ve kapasitesine göre 
değişiklik gösterir.
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Kurşun akü takvim ömrü - sıcaklık karşılaştırması (Eurobat)

UPS sistemleri için farklı yedek 
depolama

Kurşun asitli akü (LA)
Kurşun asitli aküler, sabit uygulamalar için en 
çok kullanılan akü tipidir. Bu tip akülerin tahmini 
ömrü, Eurobat sınıflandırmasına göre 3 ila 12 yıl 
arasında değişir. Bu akülerin bazıları döngüsel 
uygulamalarda iyi performans seviyesine sahip 
olsa da, döngü ömrü genelde zayıftır. Kurşun 
asitli aküler, olgunlaşmış ve iyi araştırılmış bir 
teknolojiyi düşük maliyete sunarlar. Kurşun asitli 
akülerin birçok tipi mevcuttur; örneğin menfezli 
ve mühürlü kasalı (valf ayarlı kurşun asit aküler 
“VRLA” olarak adlandırılır ve daha az bakım 
gerektirir) versiyonlar. VRLA aküleri AGM tipi 
(elektrolitin bir fiberglas içerisine emildiği emilimli 
cam malzeme) veya JEL tipi (elektrolitin yüksek 
sıcaklık ortamlarında ve belirli uygulamalarda 
kullanılan bir jelden ibaret olduğu durum) olabilir. 
Kurşun asitli akülerin bir dezavantajı, yüksek güç 
boşalması olduğunda kullanılabilir kapasitenin 
azalmasıdır. Örneğin, eğer bir akü bir saatte 
boşalırsa, nominal kapasitenin sadece yaklaşık 
%50 ila %70'i kullanılabilir. Diğer dezavantajlar 
düşük enerji yoğunluğu (kurşunun özgül 
ağırlığı çok yüksektir) ve tehlikeli bir materyal 
olduğundan kurşun kullanımı belirli ortamlarda 
ve uygulamalarda yasak veya kısıtlanmıştır. 
Avantajları, iyi maliyet/performans oranına sahip 
olması, kolay geri dönüştürülebilirlik ve basit bir 
şarj teknolojisine sahip olmasıdır.

Nikel kadmiyum akü (NiCd)
Kurşun asitli akülerle karşılaştırıldığında, NiCd 
aküler daha yüksek güç yoğunluğuna, biraz 
daha fazla enerji yoğunluğuna sahiptir ve döngü 
sayısı daha yüksektir. NiCd aküler, nispeten 
daha dayanıklıdır, -20 °C ile -40 °C aralığındaki 
düşük sıcaklıklarda bile iyi performans 
sergileyebilen tek akülerdir ve bunların 
tahmini ömrü yüksek sıcaklıklarda bile iyidir, 
dolayısıyla sıcak ülkelerde ve yüksek sıcaklığın 
kaçınılmaz olduğu uygulamalarda kullanılırlar. 
Havalandırmalı NiCd aküleri kullanan büyük akü 
sistemleri, kurşun asitli akülerle aynı skalada 
çalışır. NiCd aküler normalde havalandırmalıdır, 
dolayısıyla iyi havalandırma imkanıyla dikey 
olarak istiflenmelidirler ve şarjlı durumda 
taşınamazlar (elektrolit ayrı olarak gönderilir).

Lityum-iyon akü (Li-ion)
Li-ion aküler yüksek gravimetrik enerji 
yoğunluğuna sahiptir; bu, bir Li-ion akü 
çözümünün daha hafif olduğu ve LA ya da NiCd 
akülere göre daha az yer kapladığı anlamına 
gelmektedir. Li-ion aküler için takvim ömrü 
(10 yıldan fazla) ve döngü ömrü (binlerce döngü) 
yüksek sıcaklıklarda bile çok iyidir. Round-trip 
verimi yüksek olduğundan ve kısa destekleme 
süresi için (UPS uygulamaları için tipik) aşırı alan 
gerektirmediğinden, Li-ion teknolojisinin birçok 
teknik avantaja sahip olduğu görülebilir. Metal 
oksit elektrotlarının çoğu termal olarak kararsızdır 
ve yüksek ısılarda bozunabilir ve termal bir 
sürüklenmeye neden olabilecek oksijen açığa 
çıkması durumuna neden olabilir. Bu riski 

minimize etmek için, UPS ürünleriyle uyumlu bir 
gerilim elde etmek amacıyla seri olarak bağlanan 
Li-ion aküler, aşırı-şarjı ve aşırı-deşarjı önlemek 
için bir izleme ünitesi ile donatılırlar. Her bir 
hücrenin gerilim seviyesini izlemek ve bunların 
arasındaki gerilim sapmalarını önlemek için bir 
gerilim denge devresi de monte edilir.

Süper-kapasitörler / 
Ultra-kapasitörler
“Süper-kapasitör” veya “ultra-kapasitör” 
adı altında birçok farklı teknoloji mevcuttur. 
Bunların 2 ana teknolojisi:

 • Simetrik Elektriksel Çift Katmanlı Kapasitörler 
(Simetrik EDLC); her iki elektrot için de aktif 
karbon kullanılır. Şarj mekanizması tamamen 
elektrostatiktir: Elektrot/elektrolit arayüzü 
boyunca hiç şarj hareketi olmaz.

 • Asimetrik Elektriksel Çift Katmanlı 
Kapasitörler (Asimetrik EDLC); elektrotlardan 
birisi için bir akü elektrodu kullanılır. 
Akü elektrodu, karbon elektrot ile 
karşılaştırıldığında daha büyük bir kapasiteye 
sahiptir, dolayısıyla gerilimi şarj durumuna 
göre önemli ölçüde değişiklik göstermez. 
Bu, genel hücre geriliminin daha yüksek 
olmasını sağlar.

Süper-kapasitörler, pik güç talepleri esnasında 
hızlı enerji patlamaları verirler, daha sonra 
enerjiyi çabukça depolarlar; bunların oldukça 
düşük dahili direnci, eşsiz yüksek round-trip 
verimi ile çok hızlı bir şekilde deşarj ve şarj 
olmalarını sağlar. Buna ek olarak, genelde 
tehlikeli madde içermezler ve oldukça düşük 
kendiliğinden boşalma oranına sahiptirler, 
dolayısıyla değişken modda çok az akım 
kullanırlar (UPS için daha az enerji tüketimi 
anlamına gelir) ve şarj olmadan daha uzun 
süreler çalışabilirler.

Lityum-iyon kapasitörler (LIC)
Kapasitör, bir akü ile bir kapasitör arasındaki 
bir hibrittir (asimetrik EDLC). Li-ion kapasitör, 
bir aktif karbon katot (dolayısıyla termal 
sürüklenmeden(1) ötürü bir güvenlik riski 
oluşmaz), bir Li-katkılı karbon anot ve aküdeki 
gibi bir Li tuzu içeren elektrolitten oluşur. 
Bu hibrit yapı, aküler ve kapasitörlerde en iyi 
performans özellikleri elde etmeyi sağlayan 
bir kapasitörü meydana getirir. Hibrit akü 
yapısı birçok avantaj sunar. Bunlar arasında 
yüksek enerji yoğunluğu ve yüksek gerilim, seri 
bağlandığında elde edilen fayda sayılabilir, eski 
tip bir EDLC kapasitöre göre azami 1/3 daha 
az LIC hücresi gerektirir. Bir diğer avantajı 
da oldukça düşük kendiliğinden boşalma 
seviyesidir: LIC, şarjının %95'ini 3 ay muhafaza 
edebilir. Değişken modda iken çok az akım 
harcadığından, UPS daha az enerji tüketimi 
gerektirir ve LIC da şarj olmadan daha uzun 
süre dayanabilir.
LIC teknolojisinin daha yüksek güvenlik 
seviyeleri için ekstra avantajları (termal 

sürüklenme riski olmadan), daha yüksek 
bir güç yoğunluğu ve hızlı şarj olma ve 
boşalma avantajları da vardır. Yüksek döngü 
ömrü ile (tahmini ömrü 1 milyon şarj/deşarj 
döngüsüdür) ayrıca daha güvenilirdir ve geniş 
sıcaklık aralığına karşı direnci (-20 °C ila 70 °C) 
onu zor işletme ortamlarında kullanım için ideal 
çözüm haline getirir.

Volan
Volanlar, enerjiyi dönen bir kütlede momentum 
biçiminde depolar. Bir elektrikli motor rotoru 
yüksek bir hızda döndürerek volanı şarj eder. 
Deşarj/boşalma süresince, motor bir jeneratör 
gibi hareket eder ve dönme enerjisini elektriğe 
dönüştürür. Bir volanda depolanan enerji, 
aşağıdaki denkleme göre kütleye ve hıza bağlıdır:

E =
1

⌡ω2

2
Burada J, eylemsizlik momentidir ve ω de 
açısal hızdır. Enerji açısal hız ile ikilenik orantıya 
sahip olduğundan, volanın çok yüksek hızda 
(30.000 dev/dak değerinin üstünde) çalışması 
çok önemlidir; bu nedenle modern volanlar, 
sürtünme kayıplarını önlemek için manyetik 
kaldırma kullanırlar ve mühürlü bir vakum 
altında dönerler. Volan, yüksek sıcaklıktan 
ötürü kısıtlamalara sahip değildir (takvim 
ömründe azalma olmaz), şarj olma esnasında 
(kurşun-asitli akülerde olduğu gibi) herhangi bir 
hidrojen emisyonu üretmez, çok kısa sürede 
şarj olabilir, tahmini ömründe azalma olmadan 
yüksek bir döngü oranına sahiptir, herhangi 
tehlikeli bir madde içermez ve kurulum alanının 
sınırlı olduğu yerlere monte edilebilir. Volanlar, 
yüzlerce kW cinsinden ölçülen bir çıkış gücüne 
sahiptir ve dolayısıyla yüksek güçlü UPS 
sistemlerinde kullanım için idealdir.

Tazyikli hava ile enerji depolama 
(CAES)
Tazyikli hava ile enerji depolamada, elektrik 
gücü havayı sıkıştırmak için kullanılır ve onu 
belirli bir yapı içerisinde depolar. Güce ihtiyaç 
olduğunda, tazyikli hava, sarmal bir yayı 
tahrikleyerek ve bunun sonucunda bir 
elektrik jeneratörünü tahrikleyerek hemen 
elektriğe dönüştürülür. Tipik uygulaması güç 
köprülemesidir (şebeke gücünü jeneratör 
setine aktarma), ancak bu durum sık mikro 
kesintiler için geçerli değildir. CAES sistemleri, 
destekleme süresini artırmak veya yedeklilik 
eklemek için paralel bağlantılı hale getirilebilir. 
CAES ayrıca zorlu ortamlarda da kullanılabilir 
ve uzun takvim ömürleri sıcaklıktan etkilenmez. 
Sistem tam şarj olduğunda, herhangi önemli 
bir enerji tüketimi gerektirmez, böylece 
geleneksel bir akü-tabanlı UPS sisteminin 
genel verimliliğini artırır.

(1)  Termal sürüklenme: Bir akünün yaydığından daha yüksek 
oranda ısı ürettiği anormal çalışma koşulları altındaki bir 
durumdur. Termal sürüklenme, akülerin plastik parçalarını 
eritebilir ve bitişik donanımlara zarar verebilecek bir gaz, 
duman ve asit salınımlarına neden olabilir.
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UPS sistemleri için farklı yedek 
depolama

Akü, potansiyelde bir fark yaratarak elektrik 
akımının bir devrede enerji boşalana kadar 
dolaşmasını sağlayan elektrokimyasal bir 
enerji depolama sistemidir.
Aküler iki kategoriye ayrılırlar:
 • Primer: Boşaldığında yeniden şarj 
edilemeyen ve başlangıçtaki şarj 
durumlarına döndürülemeyen aküler 
(tekrar şarj edilemez aküler).

 • Sekonder: Akümülatörler olarak da 
bilinen bu aküler, tekrar şarj edilebilir 
ve başlangıçtaki şarj durumlarına 
döndürülebilir. Belirli akü teknolojilerini şarj 
etmek için uygun özelliklere sahip olması 
gereken bir akü şarj cihazı ile şarj edilirler.

Akü parametreleri ve tanımları

 • Kapasite (C): Belirli bir süre boyunca 
akünün boşalana kadar sağladığı akımın 
Ah cinsinden ifade edilen ortalama 
değeridir. Örneğin C, 1 saatlik boşalmada 
akü tarafından sağlanan akımı, C/5 ise 
5 saatlik boşalmadaki akımı, C/10 da 
10 saatlik boşalmadaki akımı belirtir.

 • Nominal kapasite akü teknolojisine 
göre değişiklik gösterir: Örneğin, NiCd 
aküler için nominal kapasite C/5 iken, 
kurşun-asitli aküler için nominal kapasite 
C/10'dur.

 • Enerji yoğunluğu: Hacim veya ağırlık birimi 
başına depolanan ve Ah/kg veya Wh/kg 
şeklinde ifade edilen enerji miktarıdır.

 • Boşalma Derinliği (DoD): Boşalma 
süresince aküden alınan kapasite 
(veya enerjin) miktarıdır. Kapasitenin % 
değeri olarak ifade edilir ve aşağıdaki 
formül ile hesaplanır: 

DoD =
Boşalan kapasite

Nominal kapasite

 • Şarj Durumu (SoC: aküde kalan kapasite 
(veya enerji) miktarıdır. Kapasitenin % 
değeri olarak ifade edilir ve aşağıdaki 
formül ile hesaplanır:

SoC =
Kalan kapasite

= 1 - DoD
Nominal kapasite

 
DoD + SoC = %100

 • Takvim Ömrü: Düzenli olarak şarj edilen 
ve kontrollü bir sıcaklıkta tutulan akünün 
başlangıçtaki nominal kapasitesinin 
%80'e inme süresidir. Normalde, akü 
üreticileri “tahmini ömür”den bahseder, 
çünkü bu laboratuvar testlerinden elde 
edilen bir tahmindir. Akü hizmet ömrü, 
çeşitli akü teknolojilerini karşılaştırmak için 
önemli bir parametredir.

 • Döngü Ömrü: Nominal kapasite 
başlangıç değerinin %80'ine düşmeden 
önce, akünün dayanabileceği kontrollü 
bir sıcaklıkta gerçekleşen şarj ve deşarj 
(boşalma) döngülerinin sayısıdır. Döngü 
ömrü, belirli bir DoD değerine kadar 
sıcaklığa ve şarj derinliğine karşı çok 
hassastır. 

 • Güncel ömür: Gerçek kullanım 
koşullarındaki akü hizmet ömrüdür. 
Bu, Takvim ömrüne, Döngü Ömrüne, 
ortam sıcaklığına ve şarj ile deşarj tipine 
bağlıdır.

 • Kendiliğinden boşalma: kullanılmadığında 
aküden kaybolan şarj kapasitesi 
yüzdesidir (örneğin depoda kalma 
süresi boyunca). Parametre akü tipi 
ile bağlantılıdır ve ayrıca büyük ölçüde 
sıcaklığa bağlıdır (sıcaklık arttığında, 
kendiliğinden boşalma yüzdesi de artar).

 • Dahili empedans: Bu, bir indüktif, 
bir kapasitif ve bir rezistif kısımdan 
oluşur. Akımın geçişini engelleyerek 
boşalma aşamasında ısı oluşumunu 
artırır. Empedansın en önemli ve izlenmesi 
gereken kısmı rezistif kısımdır, çünkü 
bu kısım akünün sağlık durumu ve 
süregelen olası bozulma hakkında bilgi 
verir. Dahili direnç çeşitli faktörlerden 
etkilenir, bunlardan en önemlisi de 
sıcaklıktır. Tipik empedans değerleri, 
akü teknolojisine ve kapasitesine göre 
değişiklik gösterir.
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Kurşun akü takvim ömrü - sıcaklık karşılaştırması (Eurobat)

UPS sistemleri için farklı yedek 
depolama

Kurşun asitli akü (LA)
Kurşun asitli aküler, sabit uygulamalar için en 
çok kullanılan akü tipidir. Bu tip akülerin tahmini 
ömrü, Eurobat sınıflandırmasına göre 3 ila 12 yıl 
arasında değişir. Bu akülerin bazıları döngüsel 
uygulamalarda iyi performans seviyesine sahip 
olsa da, döngü ömrü genelde zayıftır. Kurşun 
asitli aküler, olgunlaşmış ve iyi araştırılmış bir 
teknolojiyi düşük maliyete sunarlar. Kurşun asitli 
akülerin birçok tipi mevcuttur; örneğin menfezli 
ve mühürlü kasalı (valf ayarlı kurşun asit aküler 
“VRLA” olarak adlandırılır ve daha az bakım 
gerektirir) versiyonlar. VRLA aküleri AGM tipi 
(elektrolitin bir fiberglas içerisine emildiği emilimli 
cam malzeme) veya JEL tipi (elektrolitin yüksek 
sıcaklık ortamlarında ve belirli uygulamalarda 
kullanılan bir jelden ibaret olduğu durum) olabilir. 
Kurşun asitli akülerin bir dezavantajı, yüksek güç 
boşalması olduğunda kullanılabilir kapasitenin 
azalmasıdır. Örneğin, eğer bir akü bir saatte 
boşalırsa, nominal kapasitenin sadece yaklaşık 
%50 ila %70'i kullanılabilir. Diğer dezavantajlar 
düşük enerji yoğunluğu (kurşunun özgül 
ağırlığı çok yüksektir) ve tehlikeli bir materyal 
olduğundan kurşun kullanımı belirli ortamlarda 
ve uygulamalarda yasak veya kısıtlanmıştır. 
Avantajları, iyi maliyet/performans oranına sahip 
olması, kolay geri dönüştürülebilirlik ve basit bir 
şarj teknolojisine sahip olmasıdır.

Nikel kadmiyum akü (NiCd)
Kurşun asitli akülerle karşılaştırıldığında, NiCd 
aküler daha yüksek güç yoğunluğuna, biraz 
daha fazla enerji yoğunluğuna sahiptir ve döngü 
sayısı daha yüksektir. NiCd aküler, nispeten 
daha dayanıklıdır, -20 °C ile -40 °C aralığındaki 
düşük sıcaklıklarda bile iyi performans 
sergileyebilen tek akülerdir ve bunların 
tahmini ömrü yüksek sıcaklıklarda bile iyidir, 
dolayısıyla sıcak ülkelerde ve yüksek sıcaklığın 
kaçınılmaz olduğu uygulamalarda kullanılırlar. 
Havalandırmalı NiCd aküleri kullanan büyük akü 
sistemleri, kurşun asitli akülerle aynı skalada 
çalışır. NiCd aküler normalde havalandırmalıdır, 
dolayısıyla iyi havalandırma imkanıyla dikey 
olarak istiflenmelidirler ve şarjlı durumda 
taşınamazlar (elektrolit ayrı olarak gönderilir).

Lityum-iyon akü (Li-ion)
Li-ion aküler yüksek gravimetrik enerji 
yoğunluğuna sahiptir; bu, bir Li-ion akü 
çözümünün daha hafif olduğu ve LA ya da NiCd 
akülere göre daha az yer kapladığı anlamına 
gelmektedir. Li-ion aküler için takvim ömrü 
(10 yıldan fazla) ve döngü ömrü (binlerce döngü) 
yüksek sıcaklıklarda bile çok iyidir. Round-trip 
verimi yüksek olduğundan ve kısa destekleme 
süresi için (UPS uygulamaları için tipik) aşırı alan 
gerektirmediğinden, Li-ion teknolojisinin birçok 
teknik avantaja sahip olduğu görülebilir. Metal 
oksit elektrotlarının çoğu termal olarak kararsızdır 
ve yüksek ısılarda bozunabilir ve termal bir 
sürüklenmeye neden olabilecek oksijen açığa 
çıkması durumuna neden olabilir. Bu riski 

minimize etmek için, UPS ürünleriyle uyumlu bir 
gerilim elde etmek amacıyla seri olarak bağlanan 
Li-ion aküler, aşırı-şarjı ve aşırı-deşarjı önlemek 
için bir izleme ünitesi ile donatılırlar. Her bir 
hücrenin gerilim seviyesini izlemek ve bunların 
arasındaki gerilim sapmalarını önlemek için bir 
gerilim denge devresi de monte edilir.

Süper-kapasitörler / 
Ultra-kapasitörler
“Süper-kapasitör” veya “ultra-kapasitör” 
adı altında birçok farklı teknoloji mevcuttur. 
Bunların 2 ana teknolojisi:

 • Simetrik Elektriksel Çift Katmanlı Kapasitörler 
(Simetrik EDLC); her iki elektrot için de aktif 
karbon kullanılır. Şarj mekanizması tamamen 
elektrostatiktir: Elektrot/elektrolit arayüzü 
boyunca hiç şarj hareketi olmaz.

 • Asimetrik Elektriksel Çift Katmanlı 
Kapasitörler (Asimetrik EDLC); elektrotlardan 
birisi için bir akü elektrodu kullanılır. 
Akü elektrodu, karbon elektrot ile 
karşılaştırıldığında daha büyük bir kapasiteye 
sahiptir, dolayısıyla gerilimi şarj durumuna 
göre önemli ölçüde değişiklik göstermez. 
Bu, genel hücre geriliminin daha yüksek 
olmasını sağlar.

Süper-kapasitörler, pik güç talepleri esnasında 
hızlı enerji patlamaları verirler, daha sonra 
enerjiyi çabukça depolarlar; bunların oldukça 
düşük dahili direnci, eşsiz yüksek round-trip 
verimi ile çok hızlı bir şekilde deşarj ve şarj 
olmalarını sağlar. Buna ek olarak, genelde 
tehlikeli madde içermezler ve oldukça düşük 
kendiliğinden boşalma oranına sahiptirler, 
dolayısıyla değişken modda çok az akım 
kullanırlar (UPS için daha az enerji tüketimi 
anlamına gelir) ve şarj olmadan daha uzun 
süreler çalışabilirler.

Lityum-iyon kapasitörler (LIC)
Kapasitör, bir akü ile bir kapasitör arasındaki 
bir hibrittir (asimetrik EDLC). Li-ion kapasitör, 
bir aktif karbon katot (dolayısıyla termal 
sürüklenmeden(1) ötürü bir güvenlik riski 
oluşmaz), bir Li-katkılı karbon anot ve aküdeki 
gibi bir Li tuzu içeren elektrolitten oluşur. 
Bu hibrit yapı, aküler ve kapasitörlerde en iyi 
performans özellikleri elde etmeyi sağlayan 
bir kapasitörü meydana getirir. Hibrit akü 
yapısı birçok avantaj sunar. Bunlar arasında 
yüksek enerji yoğunluğu ve yüksek gerilim, seri 
bağlandığında elde edilen fayda sayılabilir, eski 
tip bir EDLC kapasitöre göre azami 1/3 daha 
az LIC hücresi gerektirir. Bir diğer avantajı 
da oldukça düşük kendiliğinden boşalma 
seviyesidir: LIC, şarjının %95'ini 3 ay muhafaza 
edebilir. Değişken modda iken çok az akım 
harcadığından, UPS daha az enerji tüketimi 
gerektirir ve LIC da şarj olmadan daha uzun 
süre dayanabilir.
LIC teknolojisinin daha yüksek güvenlik 
seviyeleri için ekstra avantajları (termal 

sürüklenme riski olmadan), daha yüksek 
bir güç yoğunluğu ve hızlı şarj olma ve 
boşalma avantajları da vardır. Yüksek döngü 
ömrü ile (tahmini ömrü 1 milyon şarj/deşarj 
döngüsüdür) ayrıca daha güvenilirdir ve geniş 
sıcaklık aralığına karşı direnci (-20 °C ila 70 °C) 
onu zor işletme ortamlarında kullanım için ideal 
çözüm haline getirir.

Volan
Volanlar, enerjiyi dönen bir kütlede momentum 
biçiminde depolar. Bir elektrikli motor rotoru 
yüksek bir hızda döndürerek volanı şarj eder. 
Deşarj/boşalma süresince, motor bir jeneratör 
gibi hareket eder ve dönme enerjisini elektriğe 
dönüştürür. Bir volanda depolanan enerji, 
aşağıdaki denkleme göre kütleye ve hıza bağlıdır:

E =
1

⌡ω2

2
Burada J, eylemsizlik momentidir ve ω de 
açısal hızdır. Enerji açısal hız ile ikilenik orantıya 
sahip olduğundan, volanın çok yüksek hızda 
(30.000 dev/dak değerinin üstünde) çalışması 
çok önemlidir; bu nedenle modern volanlar, 
sürtünme kayıplarını önlemek için manyetik 
kaldırma kullanırlar ve mühürlü bir vakum 
altında dönerler. Volan, yüksek sıcaklıktan 
ötürü kısıtlamalara sahip değildir (takvim 
ömründe azalma olmaz), şarj olma esnasında 
(kurşun-asitli akülerde olduğu gibi) herhangi bir 
hidrojen emisyonu üretmez, çok kısa sürede 
şarj olabilir, tahmini ömründe azalma olmadan 
yüksek bir döngü oranına sahiptir, herhangi 
tehlikeli bir madde içermez ve kurulum alanının 
sınırlı olduğu yerlere monte edilebilir. Volanlar, 
yüzlerce kW cinsinden ölçülen bir çıkış gücüne 
sahiptir ve dolayısıyla yüksek güçlü UPS 
sistemlerinde kullanım için idealdir.

Tazyikli hava ile enerji depolama 
(CAES)
Tazyikli hava ile enerji depolamada, elektrik 
gücü havayı sıkıştırmak için kullanılır ve onu 
belirli bir yapı içerisinde depolar. Güce ihtiyaç 
olduğunda, tazyikli hava, sarmal bir yayı 
tahrikleyerek ve bunun sonucunda bir 
elektrik jeneratörünü tahrikleyerek hemen 
elektriğe dönüştürülür. Tipik uygulaması güç 
köprülemesidir (şebeke gücünü jeneratör 
setine aktarma), ancak bu durum sık mikro 
kesintiler için geçerli değildir. CAES sistemleri, 
destekleme süresini artırmak veya yedeklilik 
eklemek için paralel bağlantılı hale getirilebilir. 
CAES ayrıca zorlu ortamlarda da kullanılabilir 
ve uzun takvim ömürleri sıcaklıktan etkilenmez. 
Sistem tam şarj olduğunda, herhangi önemli 
bir enerji tüketimi gerektirmez, böylece 
geleneksel bir akü-tabanlı UPS sisteminin 
genel verimliliğini artırır.

(1)  Termal sürüklenme: Bir akünün yaydığından daha yüksek 
oranda ısı ürettiği anormal çalışma koşulları altındaki bir 
durumdur. Termal sürüklenme, akülerin plastik parçalarını 
eritebilir ve bitişik donanımlara zarar verebilecek bir gaz, 
duman ve asit salınımlarına neden olabilir.
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gENEl MERKEz

SOCOMEC GROUP
SAS SOCOMEC capital 10 686 000 € 
R.C.S. Strasbourg B 548 500 149 
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse  
F-67235 Benfeld Cedex - FRANCE 
Tel. +33 3 88 57 41 41 
Fax +33 3 88 74 08 00 
info.scp.isd@socomec.com

Socomec dünya çapında

ALMANyA
Critical Power
info.ups.de@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.scp.de@socomec.com

BELÇİKA 
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.be@socomec.com

BİRLEşİK KRALLIK
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.uk@socomec.com

FRANSA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
dcm.ups.fr@socomec.com

HOLLANDA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.nl@socomec.com

İSPANYA-İBER YARIMADASI
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.es@socomec.com

İSVIÇRE
Critical Power
info@socomec.ch

İTALYA
Critical Power 
info.ups.it@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.scp.it@socomec.com

POLONyA
Critical Power
info.ups.pl@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.scp.pl@socomec.com

PORTEKİZ
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.ups.pt@socomec.com

ROMANyA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.ro@socomec.com 

SLOVENyA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.si@socomec.com 
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DİSTrİBÜTÖrLer

ASYA PASİFİK

AVUSTRALyA
Critical Power / Power Control & Safety
info.ups.au@socomec.com

ÇİN
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.cn@socomec.com 

HİNDİSTAN
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.in@socomec.com

SİNgAPUR
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.sg@socomec.com

TAyLAND
Critical Power
info.ups.th@socomec.com

OrTADOğu

BİRLEşİK ARAP EMİRLİKLERİ
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.ae@socomec.com

AMerİKA

ABD, KANADA & MEKSİKA
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.us@socomec.com

Dİğer ÜLKeLer

KUZEY AFRİKA
Cezayir / Fas / Tunus
info.naf@socomec.com

AFRİKA
Diğer ülkeler
info.africa@socomec.com

GüNEy AVRUPA
Kıbrıs / Yunanistan / İsrail / Malta
info.se@socomec.com

gÜNEY AMERİKA
info.es@socomec.com

DAHA FAZLASI İÇİN
www.socomec.com.tr/worldwide

AVRUPA

ISTANBUL
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
Şerifali Mevkii Türker Cad. Beyan
Sok. No:38 Y.Dudullu Ümraniye
34775 Istanbul
TÜRKİYE
Tel. +90 216 540 71 20-21-22
Faks +90 216 540 71 27
info.tr@socomec.com

TÜrKİYe

ANKARA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
İvedik OSB. 1368. Cd. M. Gökçek Blv. 
Eminel İş Merkezi No:18/70 Ostim 
06370 Ankara
TÜRKİYE
Tel. +90 312 395 08 06
Faks +90 312 395 08 50
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