
2015

2016

CATÁLOGO

UPS e soluções de energia



Índice

Aplicações IT
Descrição geral de soluções de 
alimentação crítica  .................................... p. 

Aplicações não IT
Descrição geral de soluções de 
alimentação crítica  .................................... p. 

Apresentação corporativa  ..................................................................................... p. 

Soluções de alimentação crítica .................................................. p. 

Soluções complementares ........................................................... p. 

Soluções para ambientes específicos  .......................................... p. 

Serviços de manutenção e profissionais  ...................................... p. 

Tecnologia .............................................................................................................. p. 



Índice

Aplicações IT
Descrição geral de soluções de 
alimentação crítica  .................................... p. 

Aplicações não IT
Descrição geral de soluções de 
alimentação crítica  .................................... p. 

Apresentação corporativa  ..................................................................................... p. 

Soluções de alimentação crítica .................................................. p. 

Soluções complementares ........................................................... p. 

Soluções para ambientes específicos  .......................................... p. 

Serviços de manutenção e profissionais  ...................................... p. 

Tecnologia .............................................................................................................. p. 

3Catalogo 2015 - 2016

4

6

8

13

59

85

97

117



Aplicações IT - Descrição geral das soluções de alimentação crítica
IT e redes/Salas de servidores/Infraestrutura IT/Centros de dados 

Arquitetura Produto Página 0,5 1 2 3 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1000 kVA

UPS de 
secretária/
de torre

NETYS PL p. 

NETYS PE p. 

NETYS PR p. 

ITYS p. 

Rack de 19" 
e UPS em 
rack/torre 
conversíveis

NETYS PR p. 

NETYS PR p. 

NETYS RT p. 

Unidade 
única e 
UPS de 
confi guração 
1+1

MASTERYS BC 8-12

MASTERYS BC 15-80

MASTERYS BC 100-120

p. 
p. 
p. 

DELPHYS BC p. 

Sistemas de 
UPS simples 
e paralelos

MASTERYS GP p. 

DELPHYS GP p. 

DELPHYS MX p. 

Sistemas 
de UPS 
modulares e 
escaláveis

MODULYS p. 

MODULYS GP p. 

Aplicações não IT
Descrição geral de soluções de 
alimentação crítica ................................. p. 

Soluções complementares ........................ p.  
Armazenamento de reserva, Sistemas de transferência 
estáticos (STS), Comunicação e conectividade, Unidade de 
distribuição de alimentação (PDU), Soluções de desempenho 
energético

600 - 800 VA
1/1

Secretária

600 - 2000 VA
1/1 - Torre 

1 - 2 kVA
1/1 - Torre

1 - 10 kVA
1/1 - Torre

1 - 1,5 kVA
Rack de 
19" 1/1

1,7 - 3,3 kVA
1/1 

Rack/torre conversível

1,1 - 11 kVA
1/1 - Rack/torre conversível

1,5 - 24 kVA
1/1 e 3/1 
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Aplicações IT - Descrição geral das soluções de alimentação crítica
IT e redes/Salas de servidores/Infraestrutura IT/Centros de dados 

Arquitetura Produto Página 0,5 1 2 3 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1000 kVA

UPS de 
secretária/
de torre

NETYS PL p. 

NETYS PE p. 

NETYS PR p. 

ITYS p. 

Rack de 19" 
e UPS em 
rack/torre 
conversíveis

NETYS PR p. 

NETYS PR p. 

NETYS RT p. 

Unidade 
única e 
UPS de 
confi guração 
1+1

MASTERYS BC 8-12

MASTERYS BC 15-80

MASTERYS BC 100-120

p. 
p. 
p. 

DELPHYS BC p. 

Sistemas de 
UPS simples 
e paralelos

MASTERYS GP p. 

DELPHYS GP p. 

DELPHYS MX p. 

Sistemas 
de UPS 
modulares e 
escaláveis

MODULYS p. 

MODULYS GP p. 

Serviços de manutenção e profi ssionais .... p.  

1 - 10 kVA
1/1 - Torre

1,1 - 11 kVA
1/1 - Rack/torre conversível

8 - 120 kVA
3/1 e 3/3

160 - 300 kVA
3/3

10 - 120 kVA/kW
3/1 e 3/3 - até 720 kW

160 - 800 kVA/kW
3/3 - até 4 MVA

250 - 900 kVA
3/3 - Com base num transformador - até 

5,4 MVA

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

25 - 600 kVA/kW
3/3 - Solução totalmente modular

5Catalogo 2015 - 2016

97



Aplicações não IT - Descrição geral das soluções de alimentação crítica
Processos industriais e de fabrico/Infraestruturas de transporte/Equipamento médico/Sistemas de emergência

Arquitetura Produto Página 0.5 1 2 3 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1000 kVA

UPS robusta 
industrial
para ambientes 
exigentes

MASTERYS IP+

p. 

p. 

UPS com 
base num 
transformador

DELPHYS MP elite p. 

DELPHYS MX p. 

Alimentação 
DC modular 
industrial

SHARYS IP p. 

Alimentação 
de energia 
centralizada 
para sistemas 
de emergência

EMergency CPSS p. 

Transformadores 
unitários, 
sistemas UPS 
modulares e 
paralelos

MASTERYS GP p.

DELPHYS GP p.

MODULYS GP p.

Soluções para 
ambientes 
específi cos

NETYS RT-M p. 

ITYS ES p. 

PHASYS p. 

DELPHYS GP-S p. 

Aplicações IT
Descrição geral de soluções de 
alimentação crítica ................................. p.  

Soluções complementares ........................ p.  
Armazenamento de reserva, Sistemas de transferência 
estáticos (STS), Comunicação e conectividade, Unidade de 
distribuição de alimentação (PDU), Soluções de desempenho 
energético

24/48/108/120 V, 15 to 200 A
Retifi cadores - até 200 A

3 - 6 kVA
1/1

1.1 - 3 kVA
1/1 - para aplicações marítimas

1.5 - 18 kVA
Inverter modular - para aplicações de telecomunicações

1 - 3 kVA
1/1 - para subestações elétricas
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Aplicações não IT - Descrição geral das soluções de alimentação crítica
Processos industriais e de fabrico/Infraestruturas de transporte/Equipamento médico/Sistemas de emergência

Arquitetura Produto Página 0.5 1 2 3 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1000 kVA

UPS robusta 
industrial
para ambientes 
exigentes

MASTERYS IP+

p. 

p. 

UPS com 
base num 
transformador

DELPHYS MP elite p. 

DELPHYS MX p. 

Alimentação 
DC modular 
industrial

SHARYS IP p. 

Alimentação 
de energia 
centralizada 
para sistemas 
de emergência

EMergency CPSS p. 

Transformadores 
unitários, 
sistemas UPS 
modulares e 
paralelos

MASTERYS GP p.

DELPHYS GP p.

MODULYS GP p.

Soluções para 
ambientes 
específi cos

NETYS RT-M p. 

ITYS ES p. 

PHASYS p. 

DELPHYS GP-S p. 

Serviços de manutenção e profi ssionais .... p. 

10 - 60 kVA
3/1

10 - 80 kVA
3/3

80 - 200 kVA
3/3 - até 1,2 MVA

250 - 900 kVA
3/3 - até 5,4 MVA

24/48/108/120 V, 15 to 200 A
Retifi cadores - até 200 A

10 - 20 kVA
3/1

10 - 500 kVA
3/3

1.5 - 18 kVA
Inverter modular - para aplicações de telecomunicações

160-500 kVA
3/3 - para aplicações sísmicas

160 - 800 kVA/kW
3/3 -  até 4 MVA

10 - 120 kVA/kW
3/1 & 3/3 - até 720 kW

25 - 600 kVA/kW
3/3 - Solução totalmente modular
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Um fabricante independente
A vantagem de um especialista

S
Y

D
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Desde a sua fundação há mais de 
90 anos, a SOCOMEC continua a 
conceber e a fabricar os seus principais 
produtos na Europa. Nomeadamente 
soluções para a sua missão principal: 
a disponibilidade, o controlo e a 
segurança de redes elétricas de baixa 
voltagem.

Enquanto fabricante independente, 
o Grupo está empenhado na 
inovação constante para melhorar 
o desempenho energético das 
instalações elétricas em infraestruturas, 
bem como áreas industriais e 
comerciais.

Ao longo da sua história, a SOCOMEC 
antecipou constantemente as 
mudanças do mercado, desenvolvendo 
tecnologias avançadas, fornecendo 
soluções adaptadas aos requisitos do 
cliente e respeitando integralmente as 
normas internacionais.

“Otimizar o desempenho do seu 
sistema ao longo do ciclo de vida”, este 
é o compromisso assumido todos os 
dias pelas equipas da SOCOMEC em 
todo o mundo, independentemente da 
localização da sua empresa.

 innovative!
de plataformas 
de teste

3500 m2

Um dos principais laboratórios 
independentes de teste de 
energia na Europa

50.000
intervenções no 
local por ano
Cerca de 400 técnicos 
especializados em arranque, 
auditoria técnica, consultoria 
e manutenção

de investimento 
em investigação e 
desenvolvimento

10 %

Sempre na vanguarda da 
tecnologia para produtos 
inovadores de elevada 
qualidade

MADE IN

EUROPE
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Quatro aplicações-chave: o conhecimento de um especialista

Graças à ampla gama de produtos, soluções e 
serviços em constante evolução, a SOCOMEC 
é perita em três tecnologias essenciais que 
podem garantir a elevada disponibilidade de 
alimentação a instalações e edifícios críticos, i.e.:
•  unidades de alimentação ininterrupta de 

energia (UPS) que oferecem energia de 
alta qualidade e reduzem a distorção e as 

interrupções da alimentação de rede devido à 
sua autonomia de armazenamento de energia;

•  mudança de fontes de elevada disponibilidade 
para transferir a alimentação para uma fonte 
de autonomia operacional; 

•  monitorização contínua das instalações 
para evitar falhas e reduzir as perdas de 
funcionamento.

Alimentação crítica
Garantir a disponibilidade de energia de elevada qualidade para aplicações 
críticas.

A competência da SOCOMEC neste domínio 
é inquestionável: a empresa é líder indiscutível 
em comutação, alteração de potência e é 
produtor especializado em equipamento 
eléctrico desde 1922. Há bastante tempo que 
a empresa defende os benefícios da protecção 
dos fusíveis para os indivíduos e a propriedade, 

e desempenha um papel importante no 
desenvolvimento de tecnologia inovadora, 
como a monitorização e detecção de defeitos 
de isolamento. 
A SOCOMEC garante soluções e serviços 
relevantes e eficientes.

Controlo da potência e segurança
Gerir a potência e proteger os indivíduos e a propriedade.

Enquanto peritos na área de equipamento de 
energia solar, o grupo SOCOMEC possui todo 
o conhecimento especializado necessário para 
a implementação de funções estratégicas em 
instalações PV, incluindo:
•  segurança, através de seccionadores de 

corte desenhados especialmente para cortar 
a corrente CC gerada pelos painéis solares, 
independentemente da configuração e das 
condições de funcionamento das instalações;

•  fiabilidade das instalações de CC, graças 
a soluções que evitam a degradação do 
isolamento e a falha de arco eléctrico em 
corrente CC;

•  controlo de conversão de energia de 
eficiência bastante elevada, através de 
inversores PV, para transformar toda a 
energia gerada pelos painéis solares em 
potência a ser consumida localmente ou 
redirecionada na rede nacional.

Energia Solar
Garantir a segurança e a longevidade das instalações fotovoltaicas (PV).

As soluções SOCOMEC, que vão desde 
sensores a uma ampla variedade de software 
modulares inovadores, são desenvolvidas por 
peritos em eficiência energética. Satisfazem 
os requisitos essenciais de gestores ou 
operadores de edifícios terciários, industriais ou 
de autoridade local, e tornam possível:
•  medir o consumo de energia, identificar 

fontes de consumo excessivo, e promover a 
consciência dos utilizadores;

•  limitar a energia reactiva e evitar penalizações 
tarifárias associadas; 

•  utilizar as melhores tarifas, consultar facturas 
de fornecedores e distribuir correctamente 
as facturas energéticas pelas entidades 
consumidoras.

Eficiência energética
Melhorar a eficiência energética de edifícios e instalações.
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 Instalações industriais 

 Conformidade local Produtos 

 Ambiente 

G
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Equipamentos críticos exigem 
energia de alta qualidade e 
continuidade de alimentação sem 
falhas.
As nossas UPS, bem como as 
nossas fontes de alimentação 
seguras, sistemas de 
transferência estática, 
equalizadores de harmónicas, 
rectificadores e conversores de 
CC/CA e CA/CC, oferecem as 
gamas mais completas a nível 
mundial e oferecem uma vasta 
gama de aplicações para todos 
os sectores do mercado.

Soluções de produtos que 
satisfazem os requisitos
Sustentada por recursos de I&D significativos, 
a nossa oferta de produtos evolui de forma 
continuada como consequência do nosso 
contacto com os clientes.
Os nossos produtos receberam aprovação 
dos utilizadores mais exigentes: operadores 
de telecomunicações, indústria naval, etc.

Serviço orientado para o cliente
A nossa vasta rede de vendas e pós-vendas 
significa que estamos sempre disponíveis 
para si. Os nossos parceiros-clientes 
reconhecem a qualidade dos nossos 
produtos e a sua disponibilidade assim como 
a nossa flexibilidade e o compromisso de 
cumprir os requisitos.

Para uma alimentação de energia 
de alta qualidade
soluções de alimentação inovadoras

Elevada disponibilidade
A disponibilidade da energia elétrica é um fator 
estratégico num conjunto tão diversificado de 
indústrias como telecomunicações, centros 
de processamento de dados e processos 
industriais. É nalguns casos vital para certas 
aplicações médicas. Em todos estes setores, 
a SOCOMEC oferece todas as vantagens dos 
seus 45 anos de experiência.

> Sistemas de alimentação ininterrupta (UPS)
> Sistemas de transferência estáticos (STS)
> Sistemas de armazenamento de energia
> Retificadores industriais
> Conversores CC/CA (inversores)
> Software de comunicação e gestão
> Serviços de manutenção e profissionais

Uma organização certificada

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 (Rússia) TLC (China)
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 Instalações industriais 

 Conformidade local Produtos 

 Ambiente 
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Equipamentos críticos exigem 
energia de alta qualidade e 
continuidade de alimentação sem 
falhas.
As nossas UPS, bem como as 
nossas fontes de alimentação 
seguras, sistemas de 
transferência estática, 
equalizadores de harmónicas, 
rectificadores e conversores de 
CC/CA e CA/CC, oferecem as 
gamas mais completas a nível 
mundial e oferecem uma vasta 
gama de aplicações para todos 
os sectores do mercado.

Soluções de produtos que 
satisfazem os requisitos
Sustentada por recursos de I&D significativos, 
a nossa oferta de produtos evolui de forma 
continuada como consequência do nosso 
contacto com os clientes.
Os nossos produtos receberam aprovação 
dos utilizadores mais exigentes: operadores 
de telecomunicações, indústria naval, etc.

Serviço orientado para o cliente
A nossa vasta rede de vendas e pós-vendas 
significa que estamos sempre disponíveis 
para si. Os nossos parceiros-clientes 
reconhecem a qualidade dos nossos 
produtos e a sua disponibilidade assim como 
a nossa flexibilidade e o compromisso de 
cumprir os requisitos.

Para uma alimentação de energia 
de alta qualidade
soluções de alimentação inovadoras

Elevada disponibilidade
A disponibilidade da energia elétrica é um fator 
estratégico num conjunto tão diversificado de 
indústrias como telecomunicações, centros 
de processamento de dados e processos 
industriais. É nalguns casos vital para certas 
aplicações médicas. Em todos estes setores, 
a SOCOMEC oferece todas as vantagens dos 
seus 45 anos de experiência.

> Sistemas de alimentação ininterrupta (UPS)
> Sistemas de transferência estáticos (STS)
> Sistemas de armazenamento de energia
> Retificadores industriais
> Conversores CC/CA (inversores)
> Software de comunicação e gestão
> Serviços de manutenção e profissionais

Uma organização certificada

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 (Rússia) TLC (China)

2003
Excelência no serviço ao cliente 

2004
Excelência no serviço ao cliente

2006
Inovação de produtos

2009
Estratégia de linha de produtos de energia 
e sistemas de alimentação 

2011
Inovação de produtos

2013
Excelência na diferenciação dos produtos

2014
Empresa europeia de UPSs do ano

 O foco no serviço 
>  Consultoria de projetos nas fases de conceção

>  Organização mundial CIM

>  Auditorias e consultoria

 A visão de um especialista 
>  Soluções centradas nas aplicações do cliente

>  Ouvir os requisitos do cliente

>  Funcionários experientes

 O espírito de inovação
>  Tecnologias de vanguarda

>  Lançamento regular de novas soluções

>  Produtos e soluções

 O conhecimento de um fabricante 
>  Um compromisso com a qualidade

>  Produção otimizada

>  As maiores instalações de produção de UPSs na Europa

4 compromissos de desempenho

Inovação contínua Fabricante de 
topo1968 

1ª UPS

1987
 1ºsistema de transferência estático (STS)

1988
Tecnologia de transístor (600 kVA)

1989
 IGBT e microprocessador

1990
Arquitetura paralela distribuída

1994
Tecnologia sem transformador

1996
IGBT até 800 kVA

1998
Processador do sinal digital (DSP)

2001
1ª UPS modular

2003
Retificadores IGBT até 200 kVA

2004
Novo design de carregamento de baterias

2006
Sistema de armazenamento dinâmico de 
energia (Volante de inércia)

2008
UPS de alta eficiência

2010
UPS de 900 kVA mais compacta

2012
Tecnologia de 3 níveis de alta potência

2014
Design “Forever Young” para UPS modular
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Soluções de alimentação crítica

SOLUÇÕES DE APLICAÇÕES IT
UPS de secretária/torre

NETYS PL  ...........................................................................................................................................................................  

NETYS PE  ...........................................................................................................................................................................

NETYS PR  Mini Torre  ......................................................................................................................................................

ITYS  .......................................................................................................................................................................................

p. 
p. 
p. 
p. 

Rack de 19" e UPS em rack/torre conversível

NETYS PR  Rack 1U .........................................................................................................................................................

NETYS PR  Rack/Torre .....................................................................................................................................................

NETYS RT  ...........................................................................................................................................................................

p.  
p.  
p. 

Unidade única e UPS de configuração 1+1

MASTERYS BC  8-12 kVA ..............................................................................................................................................

MASTERYS BC  15-80 kVA ...........................................................................................................................................

MASTERYS BC  100-120 kVA ......................................................................................................................................

DELPHYS BC  ...................................................................................................................................................................

p. 
p. 
p. 
p. 

Sistemas de UPS simples e paralelos

MASTERYS GP  ................................................................................................................................................................

DELPHYS GP  ...................................................................................................................................................................

DELPHYS MX  ..................................................................................................................................................................

p.  
p.  
p. 

Sistemas de UPS modulares e escaláveis

MODULYS .........................................................................................................................................................................

MODULYS GP  ................................................................................................................................................................
p. 
p. 

SOLUÇÕES DE APLICAÇÕES NÃO IT

UPS robusta industrial para ambiente exigente

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

UPS com base num transformador

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

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

Alimentação DC modular industrial

SHARYS IP  ........................................................................................................................................................................ p. 

Alimentação de energia centralizada para sistemas de emergência

EMergency CPSS   .......................................................................................................................................................... p. 

46
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Uma solução inovadora e 
design superior
 •  Protecção elétrica compacta e prática 
conectável integrando um grande número 
de tomadas adaptadas para computadores 
e periféricos de IT em ambientes de 
pequenos escritórios e escritórios 
domésticos, facilitando a ligação e a 
organização dos cabos.

 •  Design moderno adequado para colocar 
em cima/debaixo da secretária ou no chão.

 •  Porta USB complementar no topo para 
recarregar dispositivos móveis  
(por exemplo, telemóveis, MP3, etc.).

Protecção adaptada para 
satisfazer todas as suas 
necessidades
 •  6 tomadas de saída (normas Britânica, 
Francesa ou Alemã/Italiana) para uma 
distribuição fácil e directa das suas 
aplicações:
-  4 tomadas protegidas contra cortes de 

corrente e sobretensões, destinadas 
para aplicações mais sensíveis (sistemas 
de secretária profissionais, estações 
de trabalho e monitores). O tempo de 
autonomia (até 30 minutos) permite 
guardar as tarefas e a configuração de um 
PC normal.

-  2 tomadas protegidas apenas contra 
sobretensões para aplicações menos 
críticas e consumidores de absorção 
elevada (por exemplo, impressoras laser).

Utilização simplificada
 •  Modo de funcionamento apresentado 
através de luzes indicadoras LED 
inteligentes.

 •  Manutenção e substituição simplificadas da 
bateria.

 •  Cabo de alimentação da rede elétrica 
lateral, permitindo a utilização de todas as 
seis tomadas.

A solução para 

>  PC : Monitores LCD ou CRT, 
scanners, impressoras, etc.

> Caixas registadoras
> Terminais interactivos

Tecnologia

> VFD “ offline ”

G
A

M
M

E
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55
 A

NETYS PL
600 VA

NETYS PL
800 VA

Certificações

RoHS
COMPLIANT

NETYS PL
Proteção de várias tomadas de fácil utilização
600 e 800 VA

NETYS PL 
UPS Monofásica

600 e 800 VA

Dados técnicos

NETYS PL
Sn 600 VA 800 VA
Pn 360 W 480 W
Potência (pico) 1200 VA
Entrada/saída 1/1

ENTRADA
Tensão nominal 230 V
Tolerância de tensão 180 ÷ 270 V
Frequência nominal 50/60 Hz com selecção automática
Ligação à rede elétrica Cabo com ficha

SAÍDA
Tensão nominal 230 V ±10%
Frequência nominal 50/60 Hz ±1%
Formato de onda Onda quadrada
Protecção Sobrecarga, descarga e curto circuito significativos
Tomadas 4 tomadas para UPS e protecção de picos, 2 tomadas para protecção de picos
Normas de tomadas Britânicas, Francesas ou Alemães/Italianas

BATERIAS
Tipo Chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3/5 anos
Tempo de autonomia(1) 15 min 20 min

COMUNICAÇÃO
Interfaces USB
Software de comunicação local Local View

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 220 x 220 x 123 mm
Peso 3,6 kg 4,1 kg
Cor Preto Branco

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Certificação do produto CE, RCM (E2376)
(1) PC + monitor LCD de 17’’.

Características elétricas padrão

 •  Porta USB para carregar dispositivos 
móveis

Características de 
comunicação padrão

 •  LOCAL VIEW: solução ponto a ponto ideal 
para monitorização e encerramento de UPS 
para os sistemas operativos Windows®, 
Linux e Mac OS X®.

1. Tomadas de saída com filtro
2. Tomadas de saída de inversor
3. LED
4. Botão On / Off
5. Porta USB para carregar dispositivos móveis
6. Fusível
7. Porta série USB
8. Cabo de entrada da rede principal

N
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Uma solução inovadora e 
design superior
 •  Protecção elétrica compacta e prática 
conectável integrando um grande número 
de tomadas adaptadas para computadores 
e periféricos de IT em ambientes de 
pequenos escritórios e escritórios 
domésticos, facilitando a ligação e a 
organização dos cabos.

 •  Design moderno adequado para colocar 
em cima/debaixo da secretária ou no chão.

 •  Porta USB complementar no topo para 
recarregar dispositivos móveis  
(por exemplo, telemóveis, MP3, etc.).

Protecção adaptada para 
satisfazer todas as suas 
necessidades
 •  6 tomadas de saída (normas Britânica, 
Francesa ou Alemã/Italiana) para uma 
distribuição fácil e directa das suas 
aplicações:
-  4 tomadas protegidas contra cortes de 

corrente e sobretensões, destinadas 
para aplicações mais sensíveis (sistemas 
de secretária profissionais, estações 
de trabalho e monitores). O tempo de 
autonomia (até 30 minutos) permite 
guardar as tarefas e a configuração de um 
PC normal.

-  2 tomadas protegidas apenas contra 
sobretensões para aplicações menos 
críticas e consumidores de absorção 
elevada (por exemplo, impressoras laser).

Utilização simplificada
 •  Modo de funcionamento apresentado 
através de luzes indicadoras LED 
inteligentes.

 •  Manutenção e substituição simplificadas da 
bateria.

 •  Cabo de alimentação da rede elétrica 
lateral, permitindo a utilização de todas as 
seis tomadas.

A solução para 

>  PC : Monitores LCD ou CRT, 
scanners, impressoras, etc.

> Caixas registadoras
> Terminais interactivos

Tecnologia

> VFD “ offline ”

G
A

M
M

E
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NETYS PL
600 VA

NETYS PL
800 VA

Certificações

RoHS
COMPLIANT

NETYS PL
Proteção de várias tomadas de fácil utilização
600 e 800 VA

NETYS PL 
UPS Monofásica

600 e 800 VA

Dados técnicos

NETYS PL
Sn 600 VA 800 VA
Pn 360 W 480 W
Potência (pico) 1200 VA
Entrada/saída 1/1

ENTRADA
Tensão nominal 230 V
Tolerância de tensão 180 ÷ 270 V
Frequência nominal 50/60 Hz com selecção automática
Ligação à rede elétrica Cabo com ficha

SAÍDA
Tensão nominal 230 V ±10%
Frequência nominal 50/60 Hz ±1%
Formato de onda Onda quadrada
Protecção Sobrecarga, descarga e curto circuito significativos
Tomadas 4 tomadas para UPS e protecção de picos, 2 tomadas para protecção de picos
Normas de tomadas Britânicas, Francesas ou Alemães/Italianas

BATERIAS
Tipo Chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3/5 anos
Tempo de autonomia(1) 15 min 20 min

COMUNICAÇÃO
Interfaces USB
Software de comunicação local Local View

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 220 x 220 x 123 mm
Peso 3,6 kg 4,1 kg
Cor Preto Branco

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Certificação do produto CE, RCM (E2376)
(1) PC + monitor LCD de 17’’.

Características elétricas padrão

 •  Porta USB para carregar dispositivos 
móveis

Características de 
comunicação padrão

 •  LOCAL VIEW: solução ponto a ponto ideal 
para monitorização e encerramento de UPS 
para os sistemas operativos Windows®, 
Linux e Mac OS X®.

1. Tomadas de saída com filtro
2. Tomadas de saída de inversor
3. LED
4. Botão On / Off
5. Porta USB para carregar dispositivos móveis
6. Fusível
7. Porta série USB
8. Cabo de entrada da rede principal

N
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28
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Tomada 
Francesa
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Alemã/Italiana
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Tipos de tomadaLigações
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Protecção ideal e eficaz em 
termos de custos para  
aplicações SOHO ou POS
 •  Adaptada para proteger aplicações de IT 
em ambientes domésticos, no escritório ou 
retalho.

 •  Uma gama completa de seis modelos 
para adaptar a energia ao consumo dos 
equipamentos ou ao tempo de autonomia 
necessário.

Utilização simplificada
 •  Painel de controlo com ícones gráficos  
LCD / LEDs que permite monitorizar 
facilmente o modo de funcionamento.

Uma solução para cortes de 
energia e flutuações de tensão 
na rede
 •  A função AVR integrada (Regulação de 
Tensão Automática) estabiliza a tensão de 
saída e evita mudar para o funcionamento 
em Modo de Bateria, poupando assim a 
bateria para suportar eventos de corte de 
energia críticos.

Ligação simplificada
 •  Várias tomadas IEC 320 (norma de IT) 
simplificam a ligação ao computador e a 
periféricos de IT.

Protecção para a sua linha de 
dados
 •  Protecção NTP integrada para ligação  
LAN/ADSL contra o risco de sobretensão 
da linha de dados.

NETYS PE
Proteção prática e económica 
de 600 a 2000 VA

A solução para 

>  CAD, estações de trabalho 
gráficas

>  Estações de trabalho  
multimédia e periféricos

>  Ecrãs e monitores LCD
>  POS (Pontos de Venda)

Tecnologia

>  VI “interactiva” com AVR, 
onda quadradaG

A
M

M
E

 2
53

 A

NETYS PE
600 / 650 / 850 VA

NETYS PE
1000 VA NETYS PE

1500 / 2000 VA

Certificações

RoHS
COMPLIANT

NETYS PE 
UPS Monofásica

600 a 2000 VA

NETYS PE
Proteção prática e económica 
de 600 a 2000 VA

Dados técnicos

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
Entrada/saída 1/1

ENTRADA
Tensão nominal 230 V
Tolerância de tensão 170 - 280 V
Frequência nominal 50/60 Hz com selecção automática
Ligação à rede elétrica Tomada IEC320

SAÍDA
Regulação Automática de Tensão (AVR) • • • • • •
Tensão nominal 230 V ±10%
Frequência nominal 50/60 Hz ±1%
Formato de onda Onda quadrada
Protecção Sobrecarga, descarga e curto circuito significativos
Ligações 4 x IEC 320 (C13)(1) 6 x IEC 320 (C13)(1)

BATERIAS
Tipo Chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3/5 anos
Tempo de autonomia (2) 15 min 15 min 20 min 45 min 55 min 60 min

COMUNICAÇÃO
Interfaces - USB
Software de comunicação local - Local View
Protecção de linha de dados - Supressor de linha de dados NTP

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 100 x 290 x 145 mm 145 x 345 x 165 mm 145 x 390 x 205 mm
Peso 5,0 kg 5,2 kg 6,0 kg 9,7 kg 11,2 kg 12 kg

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Certificação do produto CE, RCM (E2376)

(1) Tomadas de norma Australiana em modelos Netys PE específicos para a Austrália.
(2) PC + monitor LCD de 17’’.

Características de 
comunicação padrão

 •  LOCAL VIEW : solução ponto a ponto ideal 
para monitorização e encerramento de UPS 
para os sistemas operativos Windows®, 
Linux e Mac OS X®.

600 / 650 / 850 VA

Painel de controlo

1. Alarme
2. Funcionamento com bateria
3. Operação normal
4. On / Off
5. Carga presente
6. Nível de carga (5 etapas)
7. Alarme Geral

8. Falha da bateria / Substituir a bateria
9. Sobrecarga
10. Capacidade da bateria
11.  Modo normal / Modo de bateria 

(intermitente)
12. Regulação automática de tensão activa

N
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1000 / 1500 / 2000 VA

Ligações

1. Porta série USB
2. Supressor de linha de dados NTP
3. Tomadas de saída da UPS
4. Tomada de entrada e fusível
5. Ventilador / aberturas de ventilação

600 / 650 / 850 VA

1000 VA

1500 / 2000 VA
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Protecção ideal e eficaz em 
termos de custos para  
aplicações SOHO ou POS
 •  Adaptada para proteger aplicações de IT 
em ambientes domésticos, no escritório ou 
retalho.

 •  Uma gama completa de seis modelos 
para adaptar a energia ao consumo dos 
equipamentos ou ao tempo de autonomia 
necessário.

Utilização simplificada
 •  Painel de controlo com ícones gráficos  
LCD / LEDs que permite monitorizar 
facilmente o modo de funcionamento.

Uma solução para cortes de 
energia e flutuações de tensão 
na rede
 •  A função AVR integrada (Regulação de 
Tensão Automática) estabiliza a tensão de 
saída e evita mudar para o funcionamento 
em Modo de Bateria, poupando assim a 
bateria para suportar eventos de corte de 
energia críticos.

Ligação simplificada
 •  Várias tomadas IEC 320 (norma de IT) 
simplificam a ligação ao computador e a 
periféricos de IT.

Protecção para a sua linha de 
dados
 •  Protecção NTP integrada para ligação  
LAN/ADSL contra o risco de sobretensão 
da linha de dados.

NETYS PE
Proteção prática e económica 
de 600 a 2000 VA

A solução para 

>  CAD, estações de trabalho 
gráficas

>  Estações de trabalho  
multimédia e periféricos

>  Ecrãs e monitores LCD
>  POS (Pontos de Venda)

Tecnologia

>  VI “interactiva” com AVR, 
onda quadradaG

A
M

M
E
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 A

NETYS PE
600 / 650 / 850 VA

NETYS PE
1000 VA NETYS PE

1500 / 2000 VA

Certificações

RoHS
COMPLIANT

NETYS PE 
UPS Monofásica

600 a 2000 VA

NETYS PE
Proteção prática e económica 
de 600 a 2000 VA

Dados técnicos

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
Entrada/saída 1/1

ENTRADA
Tensão nominal 230 V
Tolerância de tensão 170 - 280 V
Frequência nominal 50/60 Hz com selecção automática
Ligação à rede elétrica Tomada IEC320

SAÍDA
Regulação Automática de Tensão (AVR) • • • • • •
Tensão nominal 230 V ±10%
Frequência nominal 50/60 Hz ±1%
Formato de onda Onda quadrada
Protecção Sobrecarga, descarga e curto circuito significativos
Ligações 4 x IEC 320 (C13)(1) 6 x IEC 320 (C13)(1)

BATERIAS
Tipo Chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3/5 anos
Tempo de autonomia (2) 15 min 15 min 20 min 45 min 55 min 60 min

COMUNICAÇÃO
Interfaces - USB
Software de comunicação local - Local View
Protecção de linha de dados - Supressor de linha de dados NTP

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 100 x 290 x 145 mm 145 x 345 x 165 mm 145 x 390 x 205 mm
Peso 5,0 kg 5,2 kg 6,0 kg 9,7 kg 11,2 kg 12 kg

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Certificação do produto CE, RCM (E2376)

(1) Tomadas de norma Australiana em modelos Netys PE específicos para a Austrália.
(2) PC + monitor LCD de 17’’.

Características de 
comunicação padrão

 •  LOCAL VIEW : solução ponto a ponto ideal 
para monitorização e encerramento de UPS 
para os sistemas operativos Windows®, 
Linux e Mac OS X®.

600 / 650 / 850 VA

Painel de controlo

1. Alarme
2. Funcionamento com bateria
3. Operação normal
4. On / Off
5. Carga presente
6. Nível de carga (5 etapas)
7. Alarme Geral

8. Falha da bateria / Substituir a bateria
9. Sobrecarga
10. Capacidade da bateria
11.  Modo normal / Modo de bateria 

(intermitente)
12. Regulação automática de tensão activa

N
E
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1000 / 1500 / 2000 VA

Ligações

1. Porta série USB
2. Supressor de linha de dados NTP
3. Tomadas de saída da UPS
4. Tomada de entrada e fusível
5. Ventilador / aberturas de ventilação

600 / 650 / 850 VA

1000 VA

1500 / 2000 VA

N
E

TY
S

 1
37

 A

4
1

2

3

N
E

TY
S

 1
38

 A

1
2

3

4

N
E

TY
S

 1
39

 A

5

3

1

2

4

17Catalogo 2015 - 2016



U
P

S
 M

o
no

fá
si

ca
U

P
S

 M
o

no
fá

si
ca

NETYS PR
Proteção fiável e economizadora de espaço 
de 1000 a 2000 VA - Mini Torre

A solução para 

>  Equipamento profissional e 
de IT

>  Servidores e dispositivos  
de rede

>  CAD / estações de trabalho 
gráfico com monitores e  
periféricos

>  Sistemas de controlo

Tecnologia

>  VI “interactiva” com AVR, 
onda sinusoidal

G
A

M
M

E
 2

58
 A

NETYS PR
1000 VA NETYS PR

1500 / 2000 VA

UPS interactiva profissional
 •  Solução ideal para proteger pequenos 
servidores e estações de trabalho CAD ou 
gráficas de alto desempenho.

 •  Assegura a continuidade de serviço para 
aplicações críticas.

 •  Concebida para aplicações profissionais :  
a tecnologia do inversor de onda sinusoidal 
assegura a compatibilidade total com 
qualquer tipo de carga e alimentação 
elétrica.

 •  Caixa mini torre para colocar facilmente 
junto da carga de IT a alimentar e proteger.

Uma solução para cortes de 
energia e flutuações de tensão 
na rede
 •  A função AVR integrada (Regulação de 
Tensão Automática) estabiliza a tensão de 
saída e evita mudar para o funcionamento 
em Modo de Bateria, poupando assim a 
bateria para suportar eventos de corte de 
energia críticos.

Utilização simplificada
 •  Painel de controlo com ícones gráficos LCD 
que permite monitorizar facilmente o modo 
de funcionamento.

Ligação simplificada
 •  Várias tomadas IEC 320 (norma de IT) 
simplificam a ligação ao computador e a 
periféricos de IT.

Protecção para a sua linha de 
dados
 •  Protecção NTP integrada para ligação  
LAN/ADSL contra o risco de sobretensão 
da linha de dados.

Certificações

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
UPS Monofásica

de 1000 a 2000 VA - Mini Torre

Dados técnicos

NeTYS PR Mini Torre
Sn 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Pn 700 W 1050 W 1400 W
Entrada/saída 1/1

ENTRADA
Tensão nominal 230 V
Tolerância de tensão 170 - 280 V
Frequência nominal 50/60 Hz com selecção automática
Ligação à rede elétrica Tomada IEC320

SAÍDA
Regulação Automática de Tensão (AVR) • • •
Tensão nominal 230 V ±10%
Frequência nominal 50/60 Hz ±1%
Formato de onda Onda sinusoidal
Protecção Sobrecarga, descarga e curto circuito significativos
Ligações 4 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 (C13)

BATERIAS
Tipo Chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3/5 anos
Tempo de autonomia(1) 45 min 55 min 60 min

COMUNICAÇÃO
Interfaces USB
Software de comunicação local Local View
Protecção de linha de dados Supressor de linha de dados NTP

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 145 x 345 x 165 mm 145 x 390 x 205 mm
Peso 9,2 kg 12,3 kg 13,2 kg

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Certificação do produto CE, RCM (E2376)

(1) PC + monitor LCD de 17’’.

Características de 
comunicação padrão

 •  LOCAL VIEW: solução ponto a ponto ideal 
para monitorização e encerramento de UPS 
para os sistemas operativos Windows®, 
Linux e Mac OS X®.

Ligações Painel de controlo

1. Porta série USB
2. Supressor de linha de dados NTP
3. Tomadas de saída da UPS

4. Tomada de entrada e fusível
5. Ventilador / aberturas de ventilação

1. On / Off
2. Carga presente
3. Nível de carga (5 etapas)
4. Alarme Geral
5. Falha da bateria / Substituir a bateria
6. Sobrecarga
7. Capacidade da bateria
8. Modo normal / Modo de bateria (intermitente)
9. Regulação automática de tensão activa

N
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NETYS PR
Proteção fiável e economizadora de espaço 
de 1000 a 2000 VA - Mini Torre

A solução para 

>  Equipamento profissional e 
de IT

>  Servidores e dispositivos  
de rede

>  CAD / estações de trabalho 
gráfico com monitores e  
periféricos

>  Sistemas de controlo

Tecnologia

>  VI “interactiva” com AVR, 
onda sinusoidal

G
A

M
M
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NETYS PR
1000 VA NETYS PR

1500 / 2000 VA

UPS interactiva profissional
 •  Solução ideal para proteger pequenos 
servidores e estações de trabalho CAD ou 
gráficas de alto desempenho.

 •  Assegura a continuidade de serviço para 
aplicações críticas.

 •  Concebida para aplicações profissionais :  
a tecnologia do inversor de onda sinusoidal 
assegura a compatibilidade total com 
qualquer tipo de carga e alimentação 
elétrica.

 •  Caixa mini torre para colocar facilmente 
junto da carga de IT a alimentar e proteger.

Uma solução para cortes de 
energia e flutuações de tensão 
na rede
 •  A função AVR integrada (Regulação de 
Tensão Automática) estabiliza a tensão de 
saída e evita mudar para o funcionamento 
em Modo de Bateria, poupando assim a 
bateria para suportar eventos de corte de 
energia críticos.

Utilização simplificada
 •  Painel de controlo com ícones gráficos LCD 
que permite monitorizar facilmente o modo 
de funcionamento.

Ligação simplificada
 •  Várias tomadas IEC 320 (norma de IT) 
simplificam a ligação ao computador e a 
periféricos de IT.

Protecção para a sua linha de 
dados
 •  Protecção NTP integrada para ligação  
LAN/ADSL contra o risco de sobretensão 
da linha de dados.

Certificações

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
UPS Monofásica

de 1000 a 2000 VA - Mini Torre

Dados técnicos

NeTYS PR Mini Torre
Sn 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Pn 700 W 1050 W 1400 W
Entrada/saída 1/1

ENTRADA
Tensão nominal 230 V
Tolerância de tensão 170 - 280 V
Frequência nominal 50/60 Hz com selecção automática
Ligação à rede elétrica Tomada IEC320

SAÍDA
Regulação Automática de Tensão (AVR) • • •
Tensão nominal 230 V ±10%
Frequência nominal 50/60 Hz ±1%
Formato de onda Onda sinusoidal
Protecção Sobrecarga, descarga e curto circuito significativos
Ligações 4 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 (C13)

BATERIAS
Tipo Chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3/5 anos
Tempo de autonomia(1) 45 min 55 min 60 min

COMUNICAÇÃO
Interfaces USB
Software de comunicação local Local View
Protecção de linha de dados Supressor de linha de dados NTP

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 145 x 345 x 165 mm 145 x 390 x 205 mm
Peso 9,2 kg 12,3 kg 13,2 kg

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Certificação do produto CE, RCM (E2376)

(1) PC + monitor LCD de 17’’.

Características de 
comunicação padrão

 •  LOCAL VIEW: solução ponto a ponto ideal 
para monitorização e encerramento de UPS 
para os sistemas operativos Windows®, 
Linux e Mac OS X®.

Ligações Painel de controlo

1. Porta série USB
2. Supressor de linha de dados NTP
3. Tomadas de saída da UPS

4. Tomada de entrada e fusível
5. Ventilador / aberturas de ventilação

1. On / Off
2. Carga presente
3. Nível de carga (5 etapas)
4. Alarme Geral
5. Falha da bateria / Substituir a bateria
6. Sobrecarga
7. Capacidade da bateria
8. Modo normal / Modo de bateria (intermitente)
9. Regulação automática de tensão activa
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NETYS PR
Proteção de alto desempenho em rack ou torre
de 1700 a 3300 VA - Rack/Torre

A solução para 

>  Equipamento profissional  
e de IT

>  Servidores e dispositivos  
de rede

>  CAD / estações de trabalho 
gráfico com monitores e  
periféricos

>  Sistemas de controlo

Tecnologia

>  VI “interativa” com AVR, onda 
sinusoidal
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Uma continuidade de 
alimentação segura e 
profissional
 •  solução ideal para proteger pequenos 
servidores, dispositivos de rede e 
periféricos.

 •  Assegura a continuidade de serviço para 
aplicações críticas.

 •  Concebida para aplicações profissionais: a 
tecnologia do inversor de onda sinusoidal 
assegura a compatibilidade total com 
qualquer tipo de carga e alimentação 
elétrica.

Adaptada para redes de IT
 •  A opção de conversão de torre/rack que 
permite poupar espaço e tempo significa 
que pode ser instalada facilmente em modo 
de torre ou no interior de armários tipo 
rack standard de 19”, dependendo das 
necessidades do utilizador.

Simples de instalar
 • nenhuma configuração necessária no 
primeiro arranque.

 •  Área de ocupação compacta (2U/89 mm) 
para instalação em armários tipo rack.

 •  Design atrativo para instalação visível em 
escritórios.

 •  Porta UsB e protocolo HID como standard 
para interface direta com sistemas 
Windows®, sem necessitar de software 
especializado adicional.

Proteção para a sua linha de 
dados
 •  Proteção nTP integrada para ligação LAn/
ADsL contra o risco de sobretensão da 
linha de dados.

Satisfaz as necessidades práticas
 •  Módulos de expansão de bateria opcionais 
(BEM) para satisfazer todos os requisitos 
de tempo de autonomia, mesmo após a 
instalação.

 •  Interface LED clara e ordenada, com sinais 
acústicos que indicam imediatamente o 
estado operacional da UPs, mesmo para 
utilizadores menos especializados.

 •  Manutenção simplificada e "hot swap" da 
bateria sem encerrar outras aplicações.

Fácil de utilizar e de integrar
 •  Vasta gama de protocolos de comunicação 
disponíveis em opções (incluindo JBUs, TCP/
IP e snMP) para integração em redes LAn ou 
sistemas de gestão de edifícios (BMs). 

 •  Ligações simples às aplicações (de acordo 
com a potência) através de 8 ou 8+1 
tomadas IEC 320 (norma IT).

 •  Função de segmentação de carga para 
priorizar cargas e gerir situações críticas.

 •  Paragem de emergência (EPO - Emergency 
Power Off).

 •  Ligações avançadas Rs232 para a 
gestão da alimentação de energia e do 
encerramento local/remoto das aplicações.

Certificações

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
UPS monofásica

de 1700 a 3300 VA - Rack/Torre

NETYS PR
Proteção de alto desempenho em rack ou torre
de 1700 a 3300 VA - Rack/Torre

Dados técnicos

NETYS PR Rack/Torre
Sn 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Pn 1350 W 1800 W 2700 W
Entrada/saída 1/1

ENTRADA
Tensão nominal 230 V
Tolerância de tensão 161 V ±4% (seleção de modo largo) -276 V ±4%
Frequência nominal 50/60 Hz com seleção automática
Ligação à rede elétrica IEC320-C14 (10 A) IEC320-C20 (16 A)

SAÍDA

Regulação Automática de Tensão (AVR)

O AVR aumenta (boost 1) 14% a tensão de saída quando a tensão de entrada desce abaixo de 
90% do valor nominal.

O AVR diminui (bucks) 12% a tensão de saída quando a tensão de entrada aumenta acima de 
106% do valor nominal.

Tensão nominal 230 V ±5%
Frequência nominal 50/60 Hz ±0,1%
Formato de onda Onda sinusoidal

Proteção Modo Normal: sobrecarga (110% durante 3 minutos)
Modo Bateria: sobrecarga (110% durante 30 segundos); protegida conta curto-circuito

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

BATERIAS
Tipo Chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3/5 anos
Tempo de autonomia (1) 6 min 8 min 6 min

COMUNICAÇÃO
Interfaces RS232 - USB
Adaptador Ethernet Placa opcional NET VISION (TCP/IP e SNMP)
Software de comunicação local Local View
Proteção de linha de dados Supressor de linha de dados NTP: RJ45 10 Base T

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 440 x 436 x 87 mm 440 x 608 x 87 mm
Peso 18 kg 28,2 kg 31,5 kg

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Declaração do produto CE, RCM (E2376)
(1) @ 75% de carga.

Características de comunicação 
padrão

 •  LOCAL VIEW: solução ponto a ponto ideal 
para monitorização e encerramento de UPs 
para os sistemas operativos Windows®, 
Linux e Mac Os X®.

 •  HID: Gestão de UPs baseada em serviço 
integrado de Windows® e Mac Os X® - 
Interface UsB.

 •  MODBUs RTU (Rs232).

Opções de comunicação

 •  nET VIsIOn: interface WEB/snMP 
profissional para monitorização de UPs 
e gestão de encerramento de diversos 
sistemas operativos.

 •  Interface de contacto seco.
 •  Calhas.

Extensões de bateria

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

1700 VA 22 min 42 min

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

2200 VA 37 min 72 min

3300 VA 22 min 43 min

Ligações Painel de controlo

1. Ventilador / aberturas de ventilação
2. Corte de emergência EPO
3. Porta série UsB
4. Porta série Rs232
5. Conector para expansão de bateria externa
6. Tomadas de saída de UPs (2 segmentos)
7. Proteções nTP (RJ45)
8. slot para placas opcionais de comunicação
9. Tomada de entrada
10. Tomada de saída de UPs de potência total 1. On / Off

2. Carga presente
3. nível de carga (5 etapas)
4. Alarme Geral
5. Falha da bateria / substituir a bateria
6. sobrecarga
7. Capacidade da bateria
8. Modo normal / Modo de bateria (intermitente)
9. Regulação automática de tensão ativa
10. Configuração
11. saídas programáveis
12. Valor de entrada
13. Teste UPs / sinal sonoro desligado
14. Botão de navegador
15. Enter
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NETYS PR
Proteção de alto desempenho em rack ou torre
de 1700 a 3300 VA - Rack/Torre

A solução para 

>  Equipamento profissional  
e de IT

>  Servidores e dispositivos  
de rede

>  CAD / estações de trabalho 
gráfico com monitores e  
periféricos

>  Sistemas de controlo

Tecnologia

>  VI “interativa” com AVR, onda 
sinusoidal
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Uma continuidade de 
alimentação segura e 
profissional
 •  solução ideal para proteger pequenos 
servidores, dispositivos de rede e 
periféricos.

 •  Assegura a continuidade de serviço para 
aplicações críticas.

 •  Concebida para aplicações profissionais: a 
tecnologia do inversor de onda sinusoidal 
assegura a compatibilidade total com 
qualquer tipo de carga e alimentação 
elétrica.

Adaptada para redes de IT
 •  A opção de conversão de torre/rack que 
permite poupar espaço e tempo significa 
que pode ser instalada facilmente em modo 
de torre ou no interior de armários tipo 
rack standard de 19”, dependendo das 
necessidades do utilizador.

Simples de instalar
 • nenhuma configuração necessária no 
primeiro arranque.

 •  Área de ocupação compacta (2U/89 mm) 
para instalação em armários tipo rack.

 •  Design atrativo para instalação visível em 
escritórios.

 •  Porta UsB e protocolo HID como standard 
para interface direta com sistemas 
Windows®, sem necessitar de software 
especializado adicional.

Proteção para a sua linha de 
dados
 •  Proteção nTP integrada para ligação LAn/
ADsL contra o risco de sobretensão da 
linha de dados.

Satisfaz as necessidades práticas
 •  Módulos de expansão de bateria opcionais 
(BEM) para satisfazer todos os requisitos 
de tempo de autonomia, mesmo após a 
instalação.

 •  Interface LED clara e ordenada, com sinais 
acústicos que indicam imediatamente o 
estado operacional da UPs, mesmo para 
utilizadores menos especializados.

 •  Manutenção simplificada e "hot swap" da 
bateria sem encerrar outras aplicações.

Fácil de utilizar e de integrar
 •  Vasta gama de protocolos de comunicação 
disponíveis em opções (incluindo JBUs, TCP/
IP e snMP) para integração em redes LAn ou 
sistemas de gestão de edifícios (BMs). 

 •  Ligações simples às aplicações (de acordo 
com a potência) através de 8 ou 8+1 
tomadas IEC 320 (norma IT).

 •  Função de segmentação de carga para 
priorizar cargas e gerir situações críticas.

 •  Paragem de emergência (EPO - Emergency 
Power Off).

 •  Ligações avançadas Rs232 para a 
gestão da alimentação de energia e do 
encerramento local/remoto das aplicações.

Certificações

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
UPS monofásica

de 1700 a 3300 VA - Rack/Torre

NETYS PR
Proteção de alto desempenho em rack ou torre
de 1700 a 3300 VA - Rack/Torre

Dados técnicos

NETYS PR Rack/Torre
Sn 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Pn 1350 W 1800 W 2700 W
Entrada/saída 1/1

ENTRADA
Tensão nominal 230 V
Tolerância de tensão 161 V ±4% (seleção de modo largo) -276 V ±4%
Frequência nominal 50/60 Hz com seleção automática
Ligação à rede elétrica IEC320-C14 (10 A) IEC320-C20 (16 A)

SAÍDA

Regulação Automática de Tensão (AVR)

O AVR aumenta (boost 1) 14% a tensão de saída quando a tensão de entrada desce abaixo de 
90% do valor nominal.

O AVR diminui (bucks) 12% a tensão de saída quando a tensão de entrada aumenta acima de 
106% do valor nominal.

Tensão nominal 230 V ±5%
Frequência nominal 50/60 Hz ±0,1%
Formato de onda Onda sinusoidal

Proteção Modo Normal: sobrecarga (110% durante 3 minutos)
Modo Bateria: sobrecarga (110% durante 30 segundos); protegida conta curto-circuito

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

BATERIAS
Tipo Chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3/5 anos
Tempo de autonomia (1) 6 min 8 min 6 min

COMUNICAÇÃO
Interfaces RS232 - USB
Adaptador Ethernet Placa opcional NET VISION (TCP/IP e SNMP)
Software de comunicação local Local View
Proteção de linha de dados Supressor de linha de dados NTP: RJ45 10 Base T

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 440 x 436 x 87 mm 440 x 608 x 87 mm
Peso 18 kg 28,2 kg 31,5 kg

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Declaração do produto CE, RCM (E2376)
(1) @ 75% de carga.

Características de comunicação 
padrão

 •  LOCAL VIEW: solução ponto a ponto ideal 
para monitorização e encerramento de UPs 
para os sistemas operativos Windows®, 
Linux e Mac Os X®.

 •  HID: Gestão de UPs baseada em serviço 
integrado de Windows® e Mac Os X® - 
Interface UsB.

 •  MODBUs RTU (Rs232).

Opções de comunicação

 •  nET VIsIOn: interface WEB/snMP 
profissional para monitorização de UPs 
e gestão de encerramento de diversos 
sistemas operativos.

 •  Interface de contacto seco.
 •  Calhas.

Extensões de bateria

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

1700 VA 22 min 42 min

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

2200 VA 37 min 72 min

3300 VA 22 min 43 min

Ligações Painel de controlo

1. Ventilador / aberturas de ventilação
2. Corte de emergência EPO
3. Porta série UsB
4. Porta série Rs232
5. Conector para expansão de bateria externa
6. Tomadas de saída de UPs (2 segmentos)
7. Proteções nTP (RJ45)
8. slot para placas opcionais de comunicação
9. Tomada de entrada
10. Tomada de saída de UPs de potência total 1. On / Off

2. Carga presente
3. nível de carga (5 etapas)
4. Alarme Geral
5. Falha da bateria / substituir a bateria
6. sobrecarga
7. Capacidade da bateria
8. Modo normal / Modo de bateria (intermitente)
9. Regulação automática de tensão ativa
10. Configuração
11. saídas programáveis
12. Valor de entrada
13. Teste UPs / sinal sonoro desligado
14. Botão de navegador
15. Enter

1700 VA 2200 VA
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Uma UPS profissional
 •  Desenhada para ambientes profissionais, 
garante a protecção contra cortes de 
energia e sobre tensões através da 
tecnologia Line Interactive com Regulação 
Automática de Tensão (AVR).

Uma instalação adaptada ao 
ambiente de rede
 •  Rack NTYS PR proporciona elevada 
densidade de potência (1U - 45 mm), 
conservando espaço útil no rack para 
outros equipamentos.

 •  Podem ser facilmente instalados armários 
tipo rack de 19” e 23”, consoante as 
necessidades do utilizador. A UPS é 
fornecida com calhas e acessórios de 
montagem.

Ligações adaptadas
 •  Ligações simples às aplicações através de 
4 tomadas IEC 320 (standard de IT).

Protecção de linha de dados
 •  Com conector RJ45.

Comunicação com o sistema 
informático
 •  Ligações avançadas RS232 ou USB 
para gestão da alimentação de energia 
e do encerramento local / remoto das 
aplicações.

 •  Diagnósticos avançados e controlo remoto 
através de vários protocolos e ambientes de 
utilização: JBUS, HID, SNMP, TCP / IP.

NETYS PR 
Proteção em rack, compacta e de alta densidade 
de 1000 a 1500 VA - Rack 1U

A solução para 

>  Equipamento profissional  
e de IT

>  Servidores e dispositivos  
de rede

>  CAD / estações de trabalho 
gráfico com monitores  
e periféricos

>  Sistemas de controlo

Tecnologia

>  VI “interactiva” com AVR, 
onda sinusoidal
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Certificações

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
UPS Monofásica

de 1000 a 1500 VA - Rack 1U
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Substituição Hot-Swap da bateria

 •  A bateria poderá ser substituída (hot-
swap) sem necessidade de encerrar o 
equipamento ligado.

 •  A bateria pode ser substituída pela frente, 
sem remover nem desligar a UPS.

 •  Sistema de verificação da bateria e 
indicador de substituição.

NETYS PR 
Proteção em rack, compacta e de alta densidade 
de 1000 a 1500 VA - Rack 1U

Dados técnicos

NETYS PR Rack 1U
Sn 1000 VA 1500 VA
Pn 670 W 1000 W
Entrada/saída 1/1

ENTRADA
Tensão nominal 230 V (por defeito); 220 V, 230 V, 240 V seleccionável
Frequência nominal 50/60 Hz, detecção automática

SAÍDA
Tensão nominal 230 V
Frequência nominal 50/60 Hz
Tomadas 4 x IEC 320 (10 A)
Protecção de linha de dados Supressor de linha de dados NTP: RJ45 10 Base T

BATERIAS
Tipo chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3/5 anos
Tempo de autonomia(1) 12 min

COMUNICAÇÃO
Interfaces RS232 - USB
Software de comunicação local Local View

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 440 x 578 x 44,5 mm
Peso 21 kg 23 kg

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Declaração do produto CE, RCM (E2376)
(1) PC + monitor LCD de 15’’.

Características de comunicação 
padrão

 •  LOCAL VIEW: solução ponto a ponto ideal 
para monitorização e encerramento de UPS 
para os sistemas operativos Windows®, 
Linux e Mac OS X®.

 • HID: Gestão de UPS baseada em serviço 
integrado de Windows® e Mac OS X® - 
Interface USB.

 •  MODBUS RTU (RS232).

Opções de comunicação

 •  NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização da UPS e 
gestão de paragem para vários sistemas 
operativos.

Ligações

1. Slot para placas opcionais de comunicação
2. Protecção de entrada
3. Protector transiente da rede
4. Tomadas de saída (IEC 320 10 A)
5. Tomada de entrada principal (IEC 320)
6. Porta USB
7. Porta série RS232
8. Comutadores DIP
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Painel de controlo

1. Botão ON-OFF
2. Botão de reinicialização de alarme / teste
3. LIGAR 
4. Sobrecarga 
5. Modo de Bateria 
6. Serviço 
7. Segmento de carga 2 
8. Segmento de carga 1 
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Incluído

 •  Suporte de montagem para rack de 19”

1. Suporte de montagem
2. 6 parafusos M3

 •  Calhas ajustáveis

1. Suporte traseiro
2. Montagem da calha
3. Porcas de asas de montagem
4. Porca de asa para suporte de retenção traseiro
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Uma UPS profissional
 •  Desenhada para ambientes profissionais, 
garante a protecção contra cortes de 
energia e sobre tensões através da 
tecnologia Line Interactive com Regulação 
Automática de Tensão (AVR).

Uma instalação adaptada ao 
ambiente de rede
 •  Rack NTYS PR proporciona elevada 
densidade de potência (1U - 45 mm), 
conservando espaço útil no rack para 
outros equipamentos.

 •  Podem ser facilmente instalados armários 
tipo rack de 19” e 23”, consoante as 
necessidades do utilizador. A UPS é 
fornecida com calhas e acessórios de 
montagem.

Ligações adaptadas
 •  Ligações simples às aplicações através de 
4 tomadas IEC 320 (standard de IT).

Protecção de linha de dados
 •  Com conector RJ45.

Comunicação com o sistema 
informático
 •  Ligações avançadas RS232 ou USB 
para gestão da alimentação de energia 
e do encerramento local / remoto das 
aplicações.

 •  Diagnósticos avançados e controlo remoto 
através de vários protocolos e ambientes de 
utilização: JBUS, HID, SNMP, TCP / IP.

NETYS PR 
Proteção em rack, compacta e de alta densidade 
de 1000 a 1500 VA - Rack 1U

A solução para 

>  Equipamento profissional  
e de IT

>  Servidores e dispositivos  
de rede

>  CAD / estações de trabalho 
gráfico com monitores  
e periféricos

>  Sistemas de controlo

Tecnologia

>  VI “interactiva” com AVR, 
onda sinusoidal
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Certificações

RoHS
COMPLIANT

NETYS PR 
UPS Monofásica

de 1000 a 1500 VA - Rack 1U
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Substituição Hot-Swap da bateria

 •  A bateria poderá ser substituída (hot-
swap) sem necessidade de encerrar o 
equipamento ligado.

 •  A bateria pode ser substituída pela frente, 
sem remover nem desligar a UPS.

 •  Sistema de verificação da bateria e 
indicador de substituição.

NETYS PR 
Proteção em rack, compacta e de alta densidade 
de 1000 a 1500 VA - Rack 1U

Dados técnicos

NETYS PR Rack 1U
Sn 1000 VA 1500 VA
Pn 670 W 1000 W
Entrada/saída 1/1

ENTRADA
Tensão nominal 230 V (por defeito); 220 V, 230 V, 240 V seleccionável
Frequência nominal 50/60 Hz, detecção automática

SAÍDA
Tensão nominal 230 V
Frequência nominal 50/60 Hz
Tomadas 4 x IEC 320 (10 A)
Protecção de linha de dados Supressor de linha de dados NTP: RJ45 10 Base T

BATERIAS
Tipo chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3/5 anos
Tempo de autonomia(1) 12 min

COMUNICAÇÃO
Interfaces RS232 - USB
Software de comunicação local Local View

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 440 x 578 x 44,5 mm
Peso 21 kg 23 kg

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Declaração do produto CE, RCM (E2376)
(1) PC + monitor LCD de 15’’.

Características de comunicação 
padrão

 •  LOCAL VIEW: solução ponto a ponto ideal 
para monitorização e encerramento de UPS 
para os sistemas operativos Windows®, 
Linux e Mac OS X®.

 • HID: Gestão de UPS baseada em serviço 
integrado de Windows® e Mac OS X® - 
Interface USB.

 •  MODBUS RTU (RS232).

Opções de comunicação

 •  NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização da UPS e 
gestão de paragem para vários sistemas 
operativos.

Ligações

1. Slot para placas opcionais de comunicação
2. Protecção de entrada
3. Protector transiente da rede
4. Tomadas de saída (IEC 320 10 A)
5. Tomada de entrada principal (IEC 320)
6. Porta USB
7. Porta série RS232
8. Comutadores DIP
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Painel de controlo

1. Botão ON-OFF
2. Botão de reinicialização de alarme / teste
3. LIGAR 
4. Sobrecarga 
5. Modo de Bateria 
6. Serviço 
7. Segmento de carga 2 
8. Segmento de carga 1 
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Incluído

 •  Suporte de montagem para rack de 19”

1. Suporte de montagem
2. 6 parafusos M3

 •  Calhas ajustáveis

1. Suporte traseiro
2. Montagem da calha
3. Porcas de asas de montagem
4. Porca de asa para suporte de retenção traseiro
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Simples de instalar
 •   Ligações de entrada e saída IEC 
(1100‑3000 VA) ou ligações de entrada 
e saída de terminal com interruptor de 
entrada magneto‑térmico integrado  
(5000‑11000 VA).

 •   Área de ocupação compacta para 
instalação em armários tipo rack.

 •   Design atractivo.

Utilização simplificada
 •  Nenhuma configuração necessária no 
primeiro arranque.

 •   Grande variedade de protocolos de 
comunicação para integração em redes 
LAN ou sistemas de gestão de edifícios 
(BMS).

 •   Interface LED clara e ordenada, com sinais 
acústicos que indicam imediatamente 
o estado operacional da UPS, mesmo 
para utilizadores menos especializados 
(1100‑3000 VA).

 •   Display LCD com menu disponível em 
6 idiomas (5000‑11000 VA).

Satisfaz as necessidades 
práticas
 •  A tecnologia de dupla conversão online 
com formato de onda sinusoidal filtra 
completamente todas as interferências 
de/para a alimentação de rede elétrica e 
assegura a máxima protecção da utilidade.

 •   Expansão modular de bateria (EBM) para 
satisfazer todos os requisitos de tempo de 
autonomia, mesmo após a instalação.

 •   Possibilidade de configuração 
redundante paralela 1+1 para maximizar 
a disponibilidade de utilidades críticas, 
mesmo em caso de avaria de um módulo 
(5000‑11000 VA). 

NETYS RT
Solução completa para infra-estruturas de IT
de 1100 a 11000 VA

A solução para 

>  Comutação
>  Armazenamento
>  Servidores e dispositivos  

de rede
>  Sistemas de comunicação VoIP
>  Sistemas de cablagem  

estruturados
>  Sistemas de controlo
>  Sistemas de videovigilância

Tecnologia

> VFI “online dupla conversão”
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Vantagens

Certificações

RoHS
COMPLIANT

NETYS RT 
UPS Monofásica

de 1100 a 11000 VA

Dados técnicos

NETYS RT 

Sn 1100 VA 1700 VA 2200 VA 3000 VA 5000 VA 7000 VA 9000 VA 11000 VA
Pn 800 W 1200 W 1600 W 2100 W 4500 W 5400 W 7200 W 9000 W
Arquitectura Dupla conversão online VFI com entrada PFC e bypass automático
Função redundante paralela - - - - 1+1 1+1 1+1 1+1

ENTRADA
Tensão 230 V (1 fase) 160~275 V; até 130 V a 70% da carga 230 V (1 fase) 181~280 V até 100 V a 50% da carga
Frequência 50/60 Hz +/-10% (Auto-seleccionável)
Factor de potência / THDi >0,98 / <6% >0,99 / <5%
Tomada de entrada  IEC 320-C14 (10 A) IEC 320-C20 (16 A) terminais

SAÍDA
Tensão 230 V (1 fase) seleccionável 200 / 208 / 220 / 240V - 50 ou 60 Hz + /- 2 % (+/- 0,05 Hz em modo de bateria)
Eficiência até 91% modo online até 92% modo online
Capacidade de sobrecarga até 105% continuamente; 125% x 3 min; 150% durante 30 seg até 105% continuamente; 125% x 5 min; 150% durante 30 seg

Ligações de saída 6 x IEC 320-C13 
(10 A) 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A) terminais

BATERIA
Autonomia padrão* 8 12 8 10 8 6 8 6
Tensão 24 VDC 48 VDC 48 VDC 72 VDC 192 VDC 192 VDC 240 VDC 240 VDC
Período de recarga < 6 horas para repor 90% da capacidade < 6 horas para repor 90% da capacidade

COMUNICAÇÃO
Painel sinóptico LED LCD 6 idiomas
Protocolo RS232 MODBUS • • • • • • • •
Protocolo USB HID • • • • - - - -
WEB/SNMP (porta Ethernet) RJ45 opção opção opção opção • • • •
Slot COMM • • • • • • • •
Placa de contactos secos opção opção opção opção opção opção opção opção 
Entrada EPO (porta RJ11) • • • • • • • •
Protecção contra sobrecarga  
Modem/ADSL • • • • - - - -

Porta paralela - - - - • • • •
NORMAS
Performance e topologia VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Segurança /CEM IEC/EN 62040-1 (certificação TÜV SÜD), EN 62040-2, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
Certificações do produto CE, TÜV-GS, RCM (E2376)
Grau de protecção IP20

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C a +40 °C (de 15 °C a 25 °C para longevidade máxima da bateria)
Amplitude de temperatura  
de armazenamento de -15 °C a +50 °C (de 15 °C a 25 °C para melhorar a vida útil da bateria)

Humidade Relativa 0-90% sem condensação
Nível de ruído (ISO 3746) <45 dBA < 55 dBA

DIMENSÕES E PESO

Tamanho UPS padrão (L x P x A) 88,7 x 332 x 440 mm 88,7x 430 x 440 mm 88,7 x 430 x 440 mm 88,7 x 608 x 440 mm 177,4 x 670 x 440 mm 177,4 x 670 x 440 mm 261,2 x 623 x440 mm 261,2 x 623 x 440 mm

 Tamanho UPS RACK 2U 2U 2U 2U 2U+2U 2U+2U 3U+3U 3U+3U
 Peso UPS padrão 13 kg 21 kg 22 kg 31 kg 15,5+40 kg 16+40 kg 19,5+66 kg 20+66 kg
 Tamanho do módulo EBM  
(L x P x A) 88,7 x 332 x 440 mm 88,7x 430 x 440 mm 88,7x 430 x 440 mm 88,7 x 608 x 440 mm 88,7 x 608 x 440 mm 88,7 x 608 x 440 mm 130,6 x 623 x 440 mm 130,6 x 623 x 440 mm

 Módulo EBM RACK 2U 2U 2U 2U 2U 2U 3U 3U

 Peso do módulo EBM 16 kg 29 kg 29 kg 43 kg 40 kg 40 kg 66 kg 66 kg

* a 75% da carga nominal. 

Características elétricas padrão

 • Protecção backfeed integrada.
 •  Protecção contra fenómenos atmosféricos 
(NTP) para telefone/modems ADSL.

 •  Ligação RJ11 para corte de emergência (EPO).
 •  Ligação para módulos de expansão da bateria.
 •  Porta para funcionamento paralelo  
(5000‑11000 VA).

Opções elétricas

 •  Módulo paralelo 1+1 (5000‑11000 VA).
 •  Bypass manual sem interrupções  
(5000‑11000 VA).

 •  Módulos de expansão de bateria.

Características de  
comunicação padrão

 •  LOCAL VIEW: solução ponto a ponto ideal 
para monitorização e encerramento de UPS 
para os sistemas operativos Windows®, 
Linux e Mac OS X®.

 •  HID: Gestão de UPS baseada em serviço 
integrado de Windows® e Mac OS X® - 
Interface USB (1100‑3000 VA).

 •  MODBUS RTU (RS232).
 •  RT‑VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização de UPS e 
gestão de encerramento de vários sistemas 
operativos (5000‑11000 VA).

Opções de comunicação

 •  RT‑VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização de UPS e 
gestão de encerramento de vários sistemas 
operativos (1100‑3000 VA).

 •  Interface de contacto seco.
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Simples de instalar
 •   Ligações de entrada e saída IEC 
(1100‑3000 VA) ou ligações de entrada 
e saída de terminal com interruptor de 
entrada magneto‑térmico integrado  
(5000‑11000 VA).

 •   Área de ocupação compacta para 
instalação em armários tipo rack.

 •   Design atractivo.

Utilização simplificada
 •  Nenhuma configuração necessária no 
primeiro arranque.

 •   Grande variedade de protocolos de 
comunicação para integração em redes 
LAN ou sistemas de gestão de edifícios 
(BMS).

 •   Interface LED clara e ordenada, com sinais 
acústicos que indicam imediatamente 
o estado operacional da UPS, mesmo 
para utilizadores menos especializados 
(1100‑3000 VA).

 •   Display LCD com menu disponível em 
6 idiomas (5000‑11000 VA).

Satisfaz as necessidades 
práticas
 •  A tecnologia de dupla conversão online 
com formato de onda sinusoidal filtra 
completamente todas as interferências 
de/para a alimentação de rede elétrica e 
assegura a máxima protecção da utilidade.

 •   Expansão modular de bateria (EBM) para 
satisfazer todos os requisitos de tempo de 
autonomia, mesmo após a instalação.

 •   Possibilidade de configuração 
redundante paralela 1+1 para maximizar 
a disponibilidade de utilidades críticas, 
mesmo em caso de avaria de um módulo 
(5000‑11000 VA). 

NETYS RT
Solução completa para infra-estruturas de IT
de 1100 a 11000 VA

A solução para 

>  Comutação
>  Armazenamento
>  Servidores e dispositivos  

de rede
>  Sistemas de comunicação VoIP
>  Sistemas de cablagem  

estruturados
>  Sistemas de controlo
>  Sistemas de videovigilância

Tecnologia

> VFI “online dupla conversão”
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Vantagens

Certificações

RoHS
COMPLIANT

NETYS RT 
UPS Monofásica

de 1100 a 11000 VA

Dados técnicos

NETYS RT 

Sn 1100 VA 1700 VA 2200 VA 3000 VA 5000 VA 7000 VA 9000 VA 11000 VA
Pn 800 W 1200 W 1600 W 2100 W 4500 W 5400 W 7200 W 9000 W
Arquitectura Dupla conversão online VFI com entrada PFC e bypass automático
Função redundante paralela - - - - 1+1 1+1 1+1 1+1

ENTRADA
Tensão 230 V (1 fase) 160~275 V; até 130 V a 70% da carga 230 V (1 fase) 181~280 V até 100 V a 50% da carga
Frequência 50/60 Hz +/-10% (Auto-seleccionável)
Factor de potência / THDi >0,98 / <6% >0,99 / <5%
Tomada de entrada  IEC 320-C14 (10 A) IEC 320-C20 (16 A) terminais

SAÍDA
Tensão 230 V (1 fase) seleccionável 200 / 208 / 220 / 240V - 50 ou 60 Hz + /- 2 % (+/- 0,05 Hz em modo de bateria)
Eficiência até 91% modo online até 92% modo online
Capacidade de sobrecarga até 105% continuamente; 125% x 3 min; 150% durante 30 seg até 105% continuamente; 125% x 5 min; 150% durante 30 seg

Ligações de saída 6 x IEC 320-C13 
(10 A) 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A) terminais

BATERIA
Autonomia padrão* 8 12 8 10 8 6 8 6
Tensão 24 VDC 48 VDC 48 VDC 72 VDC 192 VDC 192 VDC 240 VDC 240 VDC
Período de recarga < 6 horas para repor 90% da capacidade < 6 horas para repor 90% da capacidade

COMUNICAÇÃO
Painel sinóptico LED LCD 6 idiomas
Protocolo RS232 MODBUS • • • • • • • •
Protocolo USB HID • • • • - - - -
WEB/SNMP (porta Ethernet) RJ45 opção opção opção opção • • • •
Slot COMM • • • • • • • •
Placa de contactos secos opção opção opção opção opção opção opção opção 
Entrada EPO (porta RJ11) • • • • • • • •
Protecção contra sobrecarga  
Modem/ADSL • • • • - - - -

Porta paralela - - - - • • • •
NORMAS
Performance e topologia VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Segurança /CEM IEC/EN 62040-1 (certificação TÜV SÜD), EN 62040-2, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
Certificações do produto CE, TÜV-GS, RCM (E2376)
Grau de protecção IP20

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C a +40 °C (de 15 °C a 25 °C para longevidade máxima da bateria)
Amplitude de temperatura  
de armazenamento de -15 °C a +50 °C (de 15 °C a 25 °C para melhorar a vida útil da bateria)

Humidade Relativa 0-90% sem condensação
Nível de ruído (ISO 3746) <45 dBA < 55 dBA

DIMENSÕES E PESO

Tamanho UPS padrão (L x P x A) 88,7 x 332 x 440 mm 88,7x 430 x 440 mm 88,7 x 430 x 440 mm 88,7 x 608 x 440 mm 177,4 x 670 x 440 mm 177,4 x 670 x 440 mm 261,2 x 623 x440 mm 261,2 x 623 x 440 mm

 Tamanho UPS RACK 2U 2U 2U 2U 2U+2U 2U+2U 3U+3U 3U+3U
 Peso UPS padrão 13 kg 21 kg 22 kg 31 kg 15,5+40 kg 16+40 kg 19,5+66 kg 20+66 kg
 Tamanho do módulo EBM  
(L x P x A) 88,7 x 332 x 440 mm 88,7x 430 x 440 mm 88,7x 430 x 440 mm 88,7 x 608 x 440 mm 88,7 x 608 x 440 mm 88,7 x 608 x 440 mm 130,6 x 623 x 440 mm 130,6 x 623 x 440 mm

 Módulo EBM RACK 2U 2U 2U 2U 2U 2U 3U 3U

 Peso do módulo EBM 16 kg 29 kg 29 kg 43 kg 40 kg 40 kg 66 kg 66 kg

* a 75% da carga nominal. 

Características elétricas padrão

 • Protecção backfeed integrada.
 •  Protecção contra fenómenos atmosféricos 
(NTP) para telefone/modems ADSL.

 •  Ligação RJ11 para corte de emergência (EPO).
 •  Ligação para módulos de expansão da bateria.
 •  Porta para funcionamento paralelo  
(5000‑11000 VA).

Opções elétricas

 •  Módulo paralelo 1+1 (5000‑11000 VA).
 •  Bypass manual sem interrupções  
(5000‑11000 VA).

 •  Módulos de expansão de bateria.

Características de  
comunicação padrão

 •  LOCAL VIEW: solução ponto a ponto ideal 
para monitorização e encerramento de UPS 
para os sistemas operativos Windows®, 
Linux e Mac OS X®.

 •  HID: Gestão de UPS baseada em serviço 
integrado de Windows® e Mac OS X® - 
Interface USB (1100‑3000 VA).

 •  MODBUS RTU (RS232).
 •  RT‑VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização de UPS e 
gestão de encerramento de vários sistemas 
operativos (5000‑11000 VA).

Opções de comunicação

 •  RT‑VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização de UPS e 
gestão de encerramento de vários sistemas 
operativos (1100‑3000 VA).

 •  Interface de contacto seco.
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NETYS RT 
UPS Monofásica
de 1100 a 11000 VA

Ligações

1.  Tomada de entrada de rede elétrica 
(IEC 320)

2. Ventilador
3. Tomada de saída (potência total)
4. Protecção de linha telefónica/modem
5. Entrada EPO (Emergency Power Off)
6.  Interface RS232 (protocolo MODBUS)
7. Porta USB
8. Protecção de entrada

9. Tomadas de saída (IEC 320 ‑ 10 A)
10. Conector de expansão de bateria
11. Slot para placas opcionais de comunicação
12. Conector de expansão de bateria
13. Terminais de saída
14. Terminais de entrada
15. Interruptor de entrada
16.  Conector Ethernet RJ45 LAN
17.  Conector de porta paralela
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Montagem conversível de 
Torre para Rack

1700 VA ‑ 2200 VA ‑ 3000 VA
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NETYS RT 
UPS Monofásica

de 1100 a 11000 VA

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
UPS EBM Tempo de autonomia (minutos)

NRT-5000K Standard

NRT-5000K 1 x NRT-B7000

NRT-5000K 2 x NRT-B7000

NRT-7000K Standard

NRT-7000K 1 x NRT-B7000

NRT-7000K 2 x NRT-B7000

NRT-9000K Standard

NRT-9000K 1 x NRT-B11000

NRT-9000K 2 x NRT-B11000

NRT-11000K Standard

NRT-11000K 1 x NRT-B11000

NRT-11000K 2 x NRT-B11000
50% da carga nominal 75% da carga nominal 100% da carga nominal

50% da carga nominal 75% da carga nominal 100% da carga nominal

UPS EBM
Tempo de autonomia (minutos)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

NRT-U1100 Interna

NRT-U1100 1 x NRT-B1100

NRT-U1100 2 x NRT-B1100

NRT-U1700 Interna

NRT-U1700 1 x NRT-B2200

NRT-U1700 2 x NRT-B2200

NRT-U2200 Interna

NRT-U2200 1 x NRT-B2200

NRT-U2200 2 x NRT-B2200

NRT-U3000 Interna

NRT-U3000 1 x NRT-B3000

NRT-U3000 2 x NRT-B3000

UPS + 1 EBM

UPS + 2 EBM

UPS 
(standard)
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UPS + 1 MBE

UPS + 2 MBE

UPS 

NETYS RT 1100‑3000 VA ‑ Expansão da bateria

NETYS RT 5000‑11000 VA ‑ Expansão da bateria

N
E

TY
S

11
6 

B
 ‑

 N
E

TY
S

 1
19

 C
 P

T

Painel de controlo

1.  LED amarelo aceso. Operação em modo de 
bypass

2.  LED verde aceso. Alimentação de rede 
elétrica em bom estado

3. Botão OFF
4.  LED verde aceso. Funcionamento normal 

(inversor em linha)
5.  Botão ON/TEST e de anulação de sinal 

sonoro
6.  Barra de LED. Consoante a situação, isto 

indica o nível de carga ou a capacidade da 
bateria

7.  Botões de navegador
8.  Display LCD alfanumérico
9. LED verde aceso. Estado da carga
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Carga

Carga

Operação paralela redundante 
para continuidade do negócio

Para alcançar o mais elevado nível de 
disponibilidade e para alimentar utilidades 
críticas, os módulos NETYS RT UPS acima 
de 3 kVA podem ser configurados para 
redundância 1:1.
Funcionamento redundante (1+1) significa: 
o sistema incorpora mais um módulo UPS 
do que o necessário para proteger a carga; 
em caso de avaria, garante capacidade de 
alimentação energética suficiente para a 
carga, mantendo a protecção online.
A tecnologia paralela assenta no princípio da 
partilha de carga, sendo ambas as unidades 
mantidas sempre activas.
Numa configuração redundante, a 
disponibilidade global do sistema é muito 
superior à de um sistema UPS convencional 
que utilize tecnologia semelhante.
A configuração redundante 1+1 não requer 
circuitos adicionais e pode assim ser 
efectuada numa data posterior, utilizando 
simplesmente dois módulos UPS e um 
colector/módulo de bypass manual que 
simplifica a cablagem e manutenção da 
instalação UPS.
Para tornar a solução ainda mais eficaz, é 
também possível seleccionar entre operação 
com bateria separada ou partilhada, o que é 
extremamente útil no caso de aplicações que 
requeiram elevados níveis de autonomia.
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5000 VA ‑ 7000 VA ‑ 9000 VA ‑ 11000 VA1100 VA ‑ 1700 VA ‑ 2200 VA ‑ 3000 VA
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NETYS RT 
UPS Monofásica
de 1100 a 11000 VA

Ligações

1.  Tomada de entrada de rede elétrica 
(IEC 320)

2. Ventilador
3. Tomada de saída (potência total)
4. Protecção de linha telefónica/modem
5. Entrada EPO (Emergency Power Off)
6.  Interface RS232 (protocolo MODBUS)
7. Porta USB
8. Protecção de entrada

9. Tomadas de saída (IEC 320 ‑ 10 A)
10. Conector de expansão de bateria
11. Slot para placas opcionais de comunicação
12. Conector de expansão de bateria
13. Terminais de saída
14. Terminais de entrada
15. Interruptor de entrada
16.  Conector Ethernet RJ45 LAN
17.  Conector de porta paralela
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1100 VA

9000 VA ‑ 11000 VA + bateria5000 VA ‑ 7000 VA + bateria
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Montagem conversível de 
Torre para Rack

1700 VA ‑ 2200 VA ‑ 3000 VA
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NETYS RT 
UPS Monofásica

de 1100 a 11000 VA

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
UPS EBM Tempo de autonomia (minutos)

NRT-5000K Standard

NRT-5000K 1 x NRT-B7000

NRT-5000K 2 x NRT-B7000

NRT-7000K Standard

NRT-7000K 1 x NRT-B7000

NRT-7000K 2 x NRT-B7000

NRT-9000K Standard

NRT-9000K 1 x NRT-B11000

NRT-9000K 2 x NRT-B11000

NRT-11000K Standard

NRT-11000K 1 x NRT-B11000

NRT-11000K 2 x NRT-B11000
50% da carga nominal 75% da carga nominal 100% da carga nominal

50% da carga nominal 75% da carga nominal 100% da carga nominal

UPS EBM
Tempo de autonomia (minutos)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

NRT-U1100 Interna

NRT-U1100 1 x NRT-B1100

NRT-U1100 2 x NRT-B1100

NRT-U1700 Interna

NRT-U1700 1 x NRT-B2200

NRT-U1700 2 x NRT-B2200

NRT-U2200 Interna

NRT-U2200 1 x NRT-B2200

NRT-U2200 2 x NRT-B2200

NRT-U3000 Interna

NRT-U3000 1 x NRT-B3000

NRT-U3000 2 x NRT-B3000

UPS + 1 EBM

UPS + 2 EBM

UPS 
(standard)
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UPS + 1 MBE

UPS + 2 MBE

UPS 

NETYS RT 1100‑3000 VA ‑ Expansão da bateria

NETYS RT 5000‑11000 VA ‑ Expansão da bateria
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Painel de controlo

1.  LED amarelo aceso. Operação em modo de 
bypass

2.  LED verde aceso. Alimentação de rede 
elétrica em bom estado

3. Botão OFF
4.  LED verde aceso. Funcionamento normal 

(inversor em linha)
5.  Botão ON/TEST e de anulação de sinal 

sonoro
6.  Barra de LED. Consoante a situação, isto 

indica o nível de carga ou a capacidade da 
bateria

7.  Botões de navegador
8.  Display LCD alfanumérico
9. LED verde aceso. Estado da carga
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Carga

Carga

Operação paralela redundante 
para continuidade do negócio

Para alcançar o mais elevado nível de 
disponibilidade e para alimentar utilidades 
críticas, os módulos NETYS RT UPS acima 
de 3 kVA podem ser configurados para 
redundância 1:1.
Funcionamento redundante (1+1) significa: 
o sistema incorpora mais um módulo UPS 
do que o necessário para proteger a carga; 
em caso de avaria, garante capacidade de 
alimentação energética suficiente para a 
carga, mantendo a protecção online.
A tecnologia paralela assenta no princípio da 
partilha de carga, sendo ambas as unidades 
mantidas sempre activas.
Numa configuração redundante, a 
disponibilidade global do sistema é muito 
superior à de um sistema UPS convencional 
que utilize tecnologia semelhante.
A configuração redundante 1+1 não requer 
circuitos adicionais e pode assim ser 
efectuada numa data posterior, utilizando 
simplesmente dois módulos UPS e um 
colector/módulo de bypass manual que 
simplifica a cablagem e manutenção da 
instalação UPS.
Para tornar a solução ainda mais eficaz, é 
também possível seleccionar entre operação 
com bateria separada ou partilhada, o que é 
extremamente útil no caso de aplicações que 
requeiram elevados níveis de autonomia.
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Elevada proteção e 
disponibilidade
 • A tecnologia de dupla conversão online 
(VFI) genuína assegura uma elevada 
disponibilidade e proteção total da carga.

 • A regulação constante da frequência e 
tensão de saída torna a ITYS compatível 
com diferentes aplicações, ambientes 
operacionais e grupos geradores.

 • O bypass automático alimenta as cargas 
em caso de sobrecargas ou falhas.

Robusto e versátil
 • O compacto sistema UPS em torre 
permite economizar espaço no ambiente 
operacional.

 • Nenhuma configuração particular no 
primeiro arranque.

 • Ligações fáceis através de tomadas ou 
terminais IEC 320.

 • A ampla tolerância de tensão de entrada 
limita as comutações para o modo de 
bateria, prolongando a vida útil da bateria.

 • Bypass manual para manutenção periódica 
ou de emergência.

Ampla configurabilidade da 
bateria
 • Gestão de bateria flexível disponível para 
todos os modelos ITYS, com vista a 
assegurar a continuidade de alimentação de 
energia em caso de corte de corrente.

 • A extensão de bateria modular permite 
obter vários tempos de fornecimento de 
energia, consoante a carga a fornecer.

 • A extensão de bateria modular permite 
aumentos ilimitados na autonomia, mesmo 
após a instalação.

 • Potentes modelos de carregadores de 
baterias garantem uma operação constante 
e fiável, utilizando baterias de elevada 
capacidade, proporcionando assim 
alimentação contínua durante cortes de 
corrente prolongados.

ITYS
Proteção fiável e versátil
de 1 a 10 kVA

Tecnologia

> VFI “online dupla conversão”
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A solução para 

>  Estações de trabalho  
profissionais

>  Servidores e redes empresariais
>  Sistemas de armazenamento
>  Automação industrial
>  Sistemas de segurança
>  Sistemas de telecomunicações

Certificações

RoHS
COMPLIANT

Configurações da autonomia

>  Autonomia flexível

>  Autonomia extensível

> Longa autonomia 

UPS com
baterias internas
(modelo padrão)

Extensão de bateria 
modular com
1 ou 2 strings

Extensão 
de bateria modular N+1 

com 1 ou 2 strings

UPS sem baterias 
internas 

e carregador 
de bateria potente

Armário de bateria 
externo

+

+

+

+

UPS sem 
baterias internas 
e carregador de 
bateria potente

ITYS 
UPS Monofásica

de 1 a 10 kVA

ITYS
Proteção fiável e versátil
de 1 a 10 kVA

Dados técnicos Comunicação avançada

Soluções de gestão
de redes locais e IP

Ligações

1. Porta série USB
2. Porta série RS232
3. EPO (Emergency Power Off)
4. Interface de contacto seco (DB9)
5.  Slot para placas opcionais de 

comunicação(1)

6. Bypass manual
7. Proteção de entrada (disjuntor 
térmico)
8. Porta-fusível da bateria
9. Roda com bloqueio de segurança
10.  Placa de terminais de entrada, 

saída e bateria externa
11.  Ligação para expansão de bateria 

modular
12. Tomadas de saída (IEC 320)
13. Proteção de entrada
14. Tomada de entrada (IEC 320)
15. Terminais de saída
(1)  Interface de contacto seco ou placa de rede 

WEB/SNMP.

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
Pn 800 W 1600 W 2400 W 5400 W 9000 W
Entrada/saída 1/1

ENTRADA
Tensão nominal 230 V (110÷300 V) 230 V (176÷276 V)
Frequência nominal 50 / 60 Hz
Fator de potência 0,98

SAÍDA
Tensão nominal 208/220/230/240 V (± 2%) 208/220/230/240 V (± 1%)
Frequência nominal 50/60 Hz (45÷55 Hz/54÷66 Hz)
Sobrecarga Até 150% durante 10 segundos Até 150% durante 1 minuto
Fator de crista 3:1

Ligações 3 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 
(C13)

4 x IEC 320 (C13)
+ terminais terminais

BATERIAS
Tipo chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3/5 anos
Tensão 36 V CC 96 V CC 240 V CC
Tempo de autonomia(1)(2) 10 min 17 min 9 min 13 min 9 min
Carregador de bateria(3) 8 A 4 A

COMUNICAÇÃO
Interfaces RS232 - USB RS232 - USB - Contacto seco
Adaptador Ethernet Placa opcional NET VISION (TCP/IP e SNMP)
Software de comunicação local Local View

EFICIÊNCIA
Modo online até 92%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço 0 °C a +40 °C (15 °C a 25 °C para longevidade máxima da bateria)
Humidade relativa < 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga
Nível acústico a 1 m < 50 dBA < 55 dBA

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 145 x 400 x 220 mm 192 x 460 x 347 mm 260 x 550 x 708 mm
Peso (modelos com baterias internas) 13 kg 31 kg 80 kg 84 kg
Peso (modelos sem baterias internas) 7 kg 13 kg 25,5 kg 29,5 kg
Índice de proteção IP20

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.1
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) a 75% da carga nominal (modelos com baterias internas) PF 0.7
(2) Modelos com baterias internas
(3) Modelos sem baterias

 •  Grande variedade de protocolos de 
comunicação disponíveis como opção 
(incluindo TCP/IP e SNMP) para integração 
em redes LAN ou sistemas de gestão de 
edifícios (BMS).

 •  Ligação avançada RS232 para a gestão 
de alimentação de energia elétrica e 
encerramento remoto/local das aplicações 
com sistemas Windows®, Linux e Mac OS X®.

 •   Porta USB para interface direta com 
sistemas Windows® e Mac OS X®.

 • Interface LCD clara e ordenada para uma 
fácil monitorização UPS, mesmo para 
utilizadores menos experientes.

 •  LOCAL VIEW: software ponto a ponto ideal 
para monitorização e paragem de UPS 
para os sistemas operativos Windows®, 
Linux e MAC OS X® (padrão para todos os 
modelos).

 •  NET VISION: placa de rede profissional para 
a monitorização e controlo de unidades de 
UPS a partir de um local remoto (opção 
para todos os modelos).

ITYS 1-2-3 kVA ITYS 6-10 kVA
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Elevada proteção e 
disponibilidade
 • A tecnologia de dupla conversão online 
(VFI) genuína assegura uma elevada 
disponibilidade e proteção total da carga.

 • A regulação constante da frequência e 
tensão de saída torna a ITYS compatível 
com diferentes aplicações, ambientes 
operacionais e grupos geradores.

 • O bypass automático alimenta as cargas 
em caso de sobrecargas ou falhas.

Robusto e versátil
 • O compacto sistema UPS em torre 
permite economizar espaço no ambiente 
operacional.

 • Nenhuma configuração particular no 
primeiro arranque.

 • Ligações fáceis através de tomadas ou 
terminais IEC 320.

 • A ampla tolerância de tensão de entrada 
limita as comutações para o modo de 
bateria, prolongando a vida útil da bateria.

 • Bypass manual para manutenção periódica 
ou de emergência.

Ampla configurabilidade da 
bateria
 • Gestão de bateria flexível disponível para 
todos os modelos ITYS, com vista a 
assegurar a continuidade de alimentação de 
energia em caso de corte de corrente.

 • A extensão de bateria modular permite 
obter vários tempos de fornecimento de 
energia, consoante a carga a fornecer.

 • A extensão de bateria modular permite 
aumentos ilimitados na autonomia, mesmo 
após a instalação.

 • Potentes modelos de carregadores de 
baterias garantem uma operação constante 
e fiável, utilizando baterias de elevada 
capacidade, proporcionando assim 
alimentação contínua durante cortes de 
corrente prolongados.

ITYS
Proteção fiável e versátil
de 1 a 10 kVA

Tecnologia

> VFI “online dupla conversão”
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A solução para 

>  Estações de trabalho  
profissionais

>  Servidores e redes empresariais
>  Sistemas de armazenamento
>  Automação industrial
>  Sistemas de segurança
>  Sistemas de telecomunicações

Certificações

RoHS
COMPLIANT

Configurações da autonomia

>  Autonomia flexível

>  Autonomia extensível

> Longa autonomia 

UPS com
baterias internas
(modelo padrão)

Extensão de bateria 
modular com
1 ou 2 strings

Extensão 
de bateria modular N+1 

com 1 ou 2 strings

UPS sem baterias 
internas 

e carregador 
de bateria potente

Armário de bateria 
externo

+

+

+

+

UPS sem 
baterias internas 
e carregador de 
bateria potente

ITYS 
UPS Monofásica

de 1 a 10 kVA

ITYS
Proteção fiável e versátil
de 1 a 10 kVA

Dados técnicos Comunicação avançada

Soluções de gestão
de redes locais e IP

Ligações

1. Porta série USB
2. Porta série RS232
3. EPO (Emergency Power Off)
4. Interface de contacto seco (DB9)
5.  Slot para placas opcionais de 

comunicação(1)

6. Bypass manual
7. Proteção de entrada (disjuntor 
térmico)
8. Porta-fusível da bateria
9. Roda com bloqueio de segurança
10.  Placa de terminais de entrada, 

saída e bateria externa
11.  Ligação para expansão de bateria 

modular
12. Tomadas de saída (IEC 320)
13. Proteção de entrada
14. Tomada de entrada (IEC 320)
15. Terminais de saída
(1)  Interface de contacto seco ou placa de rede 

WEB/SNMP.
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ITYS - UPS
Sn 1000 VA 2000 VA 3000 VA 6000 VA 10000 VA
Pn 800 W 1600 W 2400 W 5400 W 9000 W
Entrada/saída 1/1

ENTRADA
Tensão nominal 230 V (110÷300 V) 230 V (176÷276 V)
Frequência nominal 50 / 60 Hz
Fator de potência 0,98

SAÍDA
Tensão nominal 208/220/230/240 V (± 2%) 208/220/230/240 V (± 1%)
Frequência nominal 50/60 Hz (45÷55 Hz/54÷66 Hz)
Sobrecarga Até 150% durante 10 segundos Até 150% durante 1 minuto
Fator de crista 3:1

Ligações 3 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 
(C13)

4 x IEC 320 (C13)
+ terminais terminais

BATERIAS
Tipo chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3/5 anos
Tensão 36 V CC 96 V CC 240 V CC
Tempo de autonomia(1)(2) 10 min 17 min 9 min 13 min 9 min
Carregador de bateria(3) 8 A 4 A

COMUNICAÇÃO
Interfaces RS232 - USB RS232 - USB - Contacto seco
Adaptador Ethernet Placa opcional NET VISION (TCP/IP e SNMP)
Software de comunicação local Local View

EFICIÊNCIA
Modo online até 92%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço 0 °C a +40 °C (15 °C a 25 °C para longevidade máxima da bateria)
Humidade relativa < 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga
Nível acústico a 1 m < 50 dBA < 55 dBA

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 145 x 400 x 220 mm 192 x 460 x 347 mm 260 x 550 x 708 mm
Peso (modelos com baterias internas) 13 kg 31 kg 80 kg 84 kg
Peso (modelos sem baterias internas) 7 kg 13 kg 25,5 kg 29,5 kg
Índice de proteção IP20

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.1
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) a 75% da carga nominal (modelos com baterias internas) PF 0.7
(2) Modelos com baterias internas
(3) Modelos sem baterias

 •  Grande variedade de protocolos de 
comunicação disponíveis como opção 
(incluindo TCP/IP e SNMP) para integração 
em redes LAN ou sistemas de gestão de 
edifícios (BMS).

 •  Ligação avançada RS232 para a gestão 
de alimentação de energia elétrica e 
encerramento remoto/local das aplicações 
com sistemas Windows®, Linux e Mac OS X®.

 •   Porta USB para interface direta com 
sistemas Windows® e Mac OS X®.

 • Interface LCD clara e ordenada para uma 
fácil monitorização UPS, mesmo para 
utilizadores menos experientes.

 •  LOCAL VIEW: software ponto a ponto ideal 
para monitorização e paragem de UPS 
para os sistemas operativos Windows®, 
Linux e MAC OS X® (padrão para todos os 
modelos).

 •  NET VISION: placa de rede profissional para 
a monitorização e controlo de unidades de 
UPS a partir de um local remoto (opção 
para todos os modelos).

ITYS 1-2-3 kVA ITYS 6-10 kVA
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Descrição e características  
da gama
Expansível em função das crescentes 
necessidades
 •  MODULYS adapta-se facilmente às 
mudanças e ao crescimento do seu 
sistema. Os módulos de potência de 1,5, 3, 
4,5 e 6 kVA, em versões de sistema, torre 
e rack, são facilmente combinados para 
garantir a configuração ideal.

Protecção total
 •  MODULYS é uma UPS modular. O número 
de unidades Mod-Power e Mod-Battery 
pode ser facilmente aumentado para 
proporcionar um funcionamento redundante, 
de N + 1 a N + X. Desta forma, é obtida 
uma disponibilidade total do sistema, 
mesmo se um ou mais módulos estiverem 
inoperacionais.

Protecção contínua
 •  MODULYS tem módulos “hot swap” de 
alimentação e autonomia que podem 
ser substituídos ou inseridos enquanto o 
sistema se encontra em funcionamento. 
Desta forma, é possível obter uma 
alimentação verdadeiramente contínua das 
aplicações, sem qualquer interrupção do 
serviço.

Orientação para as suas 
necessidades futuras
 •  O design modular da MODULYS permite 
aumentar o número de módulos, 
possibilitando assim o crescimento em 
potência e autonomia da sua UPS. Desta 
forma, poderá adaptar-se facilmente às 
necessidades futuras que não é capaz de 
prever actualmente.

Espaço de trabalho
 •  MODULYS é a UPS mais compacta da 
sua categoria. Seja em versão modular ou 
como parte integrante de uma das várias 
configurações em sistema, a sua instalação 
ocupa uma área mínima do seu espaço de 
trabalho.

Soluções “No Single Point  
of Failure”
 •  Cada módulo de potência possui o 
seu próprio controlador integrado e um 
bypass automático. Na versão de sistema, 
este desenho proporciona uma garantia 
acrescida, uma vez que a carga será 
alimentada mesmo que um dos módulos 
não funcione.

MODULYS  
Solução modular escalável e flexível
de 1,5 a 24 kVA

A solução para 

>  E.business
>  Centros de servidores
>  Telecomunicações
>  Aplicações médicas
>  Redes informáticas

Tecnologia

> VFI “online dupla conversão”
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MODULYS 
UPS Monofásica
de 1,5 a 24 kVA

MODULYS  
Solução modular escalável e flexível
de 1,5 a 24 kVA

Dados técnicos

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

Pn [W] 1050 2100 3150 4200
Entrada/saída 1/1 1/1, 3/1

ENTRADA
Tensão nominal 230 V (1 fase) 230 V (1 fase + N) ou 400 V (3 fases + N)
Tolerância de tensão ± 20% (até -30% a 70% da carga nominal)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 10%
Factor de potência / THDI 0.99:6

SAÍDA
Tensão nominal 230 V (1 fase + N)
Tolerância de tensão ± 3% (pode ser definido para 208/220/240 V)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (± 0,1% de frequência autónoma)
Sobrecarga 110% durante 1 minuto, 130% durante 10 segundos, 200% durante 5 ciclos
Factor de crista 3:1

BYPASS
Tensão nominal tensão seleccionada
Tolerância de tensão  ± 15%
Frequência nominal  frequência seleccionada
Tolerância de frequência ± 2%

EFICIÊNCIA
Modo online até 91%
Modo Eco 97%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço 0 °C a + 40 °C (15 °C a 25 °C para longevidade máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 90% sem condensação
Altitude máxima (acima do nível médio do mar) 1000 m sem descarga (máximo 3000 m)

Mod-System MODULYS MC
Mod-MC 4XX - 4 slots L x P x A 550 x 625 x 760 mm
Mod-MC 6XX - 6 slots L x P x A 550 x 625 x 1026 mm
Mod-MC 9XX - 9 slots L x P x A 550 x 625 x 1425 mm
Peso depende da configuração
Grau de protecção IP20
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 52 dBA (Mod-MC 4XX) < 60 dBA (Mod-MC 6XX e Mod-MC 9XX)
Dissipação de calor 530 W (Mod-MC 4XX) 700 W (Mod-MC 6XX) 2090 W (Mod-MC 9XX)
Ligações terminais

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Desempenho IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Declaração do produto CE, RCM (E2376)

Características elétricas padrão

 •  Entrada de bypass separada.
 • Placa de relés de 4 contactos secos.

Opções elétricas

 •  Sensor de temperatura.

Características de  
comunicação padrão

 •  2 slots para opções de comunicação.
 •  MODBUS/JBUS RTU (RS232).

Opções de comunicação

 •  Interface de contacto seco.
 •  Painel sinóptico remoto.
 •  NET VISION : interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização da UPS e 
gestão de paragem para vários sistemas 
operativos.

Um sistema adaptável

25 50 75 100 125 150 175 200
UPS

Autonomia (minutos)(1)

Mod-MC 415 1,5

3

4,5

6

6

6

9

12

Mod-MC 430

Mod-MC 645

Mod-MC 660

Mod-MC 660six

Mod-MC 960

Mod-MC 990

Mod-MC 912six

Standard (1) BUT máx. a 75% da carga
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Expansível
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Gama

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

MODULYS

MODULYS M
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Mod-RM expansível de 1,5 para 9 kVA

Mod-RM

Mod-EB

Mod-MC

Mod-MC expansível de 1,5 para 24 kVA
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Mod-EB expansível de 9 para 24 kVA
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Standard (1) BUT máx. a 75% da carga
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Expansível
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Descrição e características  
da gama
Expansível em função das crescentes 
necessidades
 •  MODULYS adapta-se facilmente às 
mudanças e ao crescimento do seu 
sistema. Os módulos de potência de 1,5, 3, 
4,5 e 6 kVA, em versões de sistema, torre 
e rack, são facilmente combinados para 
garantir a configuração ideal.

Protecção total
 •  MODULYS é uma UPS modular. O número 
de unidades Mod-Power e Mod-Battery 
pode ser facilmente aumentado para 
proporcionar um funcionamento redundante, 
de N + 1 a N + X. Desta forma, é obtida 
uma disponibilidade total do sistema, 
mesmo se um ou mais módulos estiverem 
inoperacionais.

Protecção contínua
 •  MODULYS tem módulos “hot swap” de 
alimentação e autonomia que podem 
ser substituídos ou inseridos enquanto o 
sistema se encontra em funcionamento. 
Desta forma, é possível obter uma 
alimentação verdadeiramente contínua das 
aplicações, sem qualquer interrupção do 
serviço.

Orientação para as suas 
necessidades futuras
 •  O design modular da MODULYS permite 
aumentar o número de módulos, 
possibilitando assim o crescimento em 
potência e autonomia da sua UPS. Desta 
forma, poderá adaptar-se facilmente às 
necessidades futuras que não é capaz de 
prever actualmente.

Espaço de trabalho
 •  MODULYS é a UPS mais compacta da 
sua categoria. Seja em versão modular ou 
como parte integrante de uma das várias 
configurações em sistema, a sua instalação 
ocupa uma área mínima do seu espaço de 
trabalho.

Soluções “No Single Point  
of Failure”
 •  Cada módulo de potência possui o 
seu próprio controlador integrado e um 
bypass automático. Na versão de sistema, 
este desenho proporciona uma garantia 
acrescida, uma vez que a carga será 
alimentada mesmo que um dos módulos 
não funcione.

MODULYS  
Solução modular escalável e flexível
de 1,5 a 24 kVA

A solução para 

>  E.business
>  Centros de servidores
>  Telecomunicações
>  Aplicações médicas
>  Redes informáticas

Tecnologia

> VFI “online dupla conversão”
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MODULYS 
UPS Monofásica
de 1,5 a 24 kVA

MODULYS  
Solução modular escalável e flexível
de 1,5 a 24 kVA

Dados técnicos

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

Pn [W] 1050 2100 3150 4200
Entrada/saída 1/1 1/1, 3/1

ENTRADA
Tensão nominal 230 V (1 fase) 230 V (1 fase + N) ou 400 V (3 fases + N)
Tolerância de tensão ± 20% (até -30% a 70% da carga nominal)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 10%
Factor de potência / THDI 0.99:6

SAÍDA
Tensão nominal 230 V (1 fase + N)
Tolerância de tensão ± 3% (pode ser definido para 208/220/240 V)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (± 0,1% de frequência autónoma)
Sobrecarga 110% durante 1 minuto, 130% durante 10 segundos, 200% durante 5 ciclos
Factor de crista 3:1

BYPASS
Tensão nominal tensão seleccionada
Tolerância de tensão  ± 15%
Frequência nominal  frequência seleccionada
Tolerância de frequência ± 2%

EFICIÊNCIA
Modo online até 91%
Modo Eco 97%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço 0 °C a + 40 °C (15 °C a 25 °C para longevidade máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 90% sem condensação
Altitude máxima (acima do nível médio do mar) 1000 m sem descarga (máximo 3000 m)

Mod-System MODULYS MC
Mod-MC 4XX - 4 slots L x P x A 550 x 625 x 760 mm
Mod-MC 6XX - 6 slots L x P x A 550 x 625 x 1026 mm
Mod-MC 9XX - 9 slots L x P x A 550 x 625 x 1425 mm
Peso depende da configuração
Grau de protecção IP20
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 52 dBA (Mod-MC 4XX) < 60 dBA (Mod-MC 6XX e Mod-MC 9XX)
Dissipação de calor 530 W (Mod-MC 4XX) 700 W (Mod-MC 6XX) 2090 W (Mod-MC 9XX)
Ligações terminais

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Desempenho IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Declaração do produto CE, RCM (E2376)

Características elétricas padrão

 •  Entrada de bypass separada.
 • Placa de relés de 4 contactos secos.

Opções elétricas

 •  Sensor de temperatura.

Características de  
comunicação padrão

 •  2 slots para opções de comunicação.
 •  MODBUS/JBUS RTU (RS232).

Opções de comunicação

 •  Interface de contacto seco.
 •  Painel sinóptico remoto.
 •  NET VISION : interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização da UPS e 
gestão de paragem para vários sistemas 
operativos.

Um sistema adaptável

25 50 75 100 125 150 175 200
UPS

Autonomia (minutos)(1)
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6
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Mod-MC 660six
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Máximo
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Gama

 
Modelo RM 315 RM 330 MC 415 MC 430 MC 645 MC 660 MC 660 SIX MC 960 MC 990 SIX MC 912 SIX EB1290 EB 1212 SIX
Mod-Power 1 x 1500 VA 1 x 3000 VA 1 x 1500 VA 1 x 3000 VA 1 x 4500 VA 2 x 3000 VA 1 x 6000 VA 2 x 3000 VA 2 x 4500 VA 2 x 6000 VA 2 x 4500 VA 2 x 6000 VA
Conjunto de bateria 1 2 1 2 3 4 4 4 6 8 6 8
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Mod-RM expansível de 1,5 para 9 kVA

Mod-RM

Mod-EB

Mod-MC

Mod-MC expansível de 1,5 para 24 kVA
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Mod-EB expansível de 9 para 24 kVA

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

Autonomia (minutos)(1)

Mod-EB1290 9

12Mod-EB 1212 six

Standard (1) BUT máx. a 75% da carga
Máximo
Expansível

kVA

18 kVA

24 kVA
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A protecção ideal
 •  Protecção energética simples e fiável.
 • Adaptada às empresas de média dimensão.
 •  Vantagens da tecnologia avançada.

Uma relação excelente de 
tamanho/potência/autonomia
 •  Ideal para aplicações profissionais sensíveis.
 •  Adequada para protecção de ambientes de 
IT graças ao tempo de autonomia interno e 
à possibilidade de instalação em armários 
tipo rack de 19”.

Adaptada ao seu ambiente
 •  Simples de instalar.
 •  Única no mercado pelo seu tamanho 
compacto.

 •  Tempos de autonomia flexíveis: estão 
disponíveis diferentes configurações do 
tempo de autonomia, tanto no armário 
standard da UPS, como utilizando armários 
de UPS mais altos, sem alterar a área de 
superfície ocupada (L = 444, P = 795 mm).

 •  Maior disponibilidade do sistema colocando 
duas UPS em paralelo.

 •  Conceito Combi: os modelos BC108 e 
BC110 são compatíveis com entradas 
monofásicas ou trifásicas, que podem ser 
configuradas durante a instalação.

 •  Equipada com um display LCD 
alfanumérico.

 •  Redes de alimentação e bypass com 
rectificador separado.

MASTERYS BC
Proteção fiável, simples e pronta a usar
de 8 a 12 kVA

A solução para 

> Salas de servidores
> Sector de serviços
> Infra-estruturas
> Sector da saúde
> Aplicações de indústria ligeira

Tecnologia

> VFI “online dupla conversão”
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MASTERYS BC 
UPS Monofásica

de 8 a 12 kVA

MASTERYS BC
Proteção fiável, simples e pronta a usar
de 8 a 12 kVA

Características elétricas padrão

 •  Protecção contra backfeed: circuito de 
detecção.

 •  EBS (Expert Battery System) para gestão 
de baterias.

Opções elétricas

 •  Rede dupla de entrada.
 •   Bypass de manutenção interno.
 •   Bypass de manutenção externo.
 •  Armário de baterias externo.
 •  Transformador de isolamento galvânico.
 •  Kit para paralelo.

Características de comunicação 
padrão

 •   2 slots para opções de comunicação.
 •   MODBUS RTU. 

Opções de comunicação

 •  Interface de contacto seco.
 •  Painel sinóptico remoto.
 •  PROFIBUS.
 •   NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização de UPS e 
gestão de encerramento.

Dados técnicos

MASTERYS BC 8-12
Sn [kVA] 8 10 12

Pn [kW] 5,6 7 8,4
Entrada/saída 1/1 •(1) •(1) -
Entrada/saída 3/1 •(1) •(1) •
Entrada/saída 3/3 - • •
Configuração em paralelo até 2 unidades

ENTRADA
Tensão nominal 230 V (1 fase + N) ou 400 V (3 fases + N)
Tolerância de tensão ± 20% (até -35% a 70% da carga nominal)
Frequência nominal 50/60 Hz ± 10%
Factor de potência / THDI 0,99/< 6%(2)

SAÍDA
Tensão nominal 230 V (1 fase + N) ou 400 V (3 fases + N) 

Tolerância de tensão
± 1 % 

1 fase + N configurável 208(3)/220/230/240 V
3 fases + N configurável 360(3)/380/400/415 V

Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável de 1% a 8% com grupo gerador)
Sobrecarga 125% durante 2 minutos, 150% durante 10 segundos
Factor de crista 3:1 (conforme com IEC 62040-3)
Factor de potência sem descarga até 0,9 (até 0,7 durante 10 minutos)

BYPASS
Tolerância de tensão 230 V (1 fase + N), 400 V (3 fases + N) ± 15% (configurável de 10% a 20%)
Tolerância de frequência 50/60 Hz ±2% (configurável de 1% a 8%)

EFICIÊNCIA
Modo online até 92%

Modo Eco até 98%
AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C até +40 °C (de 15 °C a 25 °C para longevidade máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 50 dBA < 52 dBA

ARMÁRIO UPS
Dimensões do tipo S (baixo) L x P x A 444 x 795 x 800 mm
Dimensões do tipo M (médio) L x P x A 444 x 795 x 1000 mm
Dimensões do tipo T (alto) L x P x A 444 x 795 x 1400 mm
Peso com baterias standard 155 kg 160 kg 175 kg
Grau de protecção IP20 (de acordo com a norma IEC 60529)
Cores RAL 7012, painéis frontais de plástico: cinzento escuro

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, EN 60950-1-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Rendimento VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) Combi: configurações de entrada monofásicas ou trifásicas. - (2) configuração 1/1, THDI < 25% para configuração 3/1.
(3) @ Pout = 90% Pnom. 

UPS e baterias

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
UPS In/Out kVA

Autonomia (minutos)(1)

BC 108 1/1 ou  3/1(2) 8

1/1 ou  3/1 10

3/1

3/3

3/3

12

10

12

BC 110

BC 112

BC 310

BC 312

Armário de tipo “S” (1) BUT máx. a 70% da carga
(2) Com 1 armário de bateria externo

Armário de tipo “T”
Armário de tipo “M”
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A protecção ideal
 •  Protecção energética simples e fiável.
 • Adaptada às empresas de média dimensão.
 •  Vantagens da tecnologia avançada.

Uma relação excelente de 
tamanho/potência/autonomia
 •  Ideal para aplicações profissionais sensíveis.
 •  Adequada para protecção de ambientes de 
IT graças ao tempo de autonomia interno e 
à possibilidade de instalação em armários 
tipo rack de 19”.

Adaptada ao seu ambiente
 •  Simples de instalar.
 •  Única no mercado pelo seu tamanho 
compacto.

 •  Tempos de autonomia flexíveis: estão 
disponíveis diferentes configurações do 
tempo de autonomia, tanto no armário 
standard da UPS, como utilizando armários 
de UPS mais altos, sem alterar a área de 
superfície ocupada (L = 444, P = 795 mm).

 •  Maior disponibilidade do sistema colocando 
duas UPS em paralelo.

 •  Conceito Combi: os modelos BC108 e 
BC110 são compatíveis com entradas 
monofásicas ou trifásicas, que podem ser 
configuradas durante a instalação.

 •  Equipada com um display LCD 
alfanumérico.

 •  Redes de alimentação e bypass com 
rectificador separado.

MASTERYS BC
Proteção fiável, simples e pronta a usar
de 8 a 12 kVA

A solução para 

> Salas de servidores
> Sector de serviços
> Infra-estruturas
> Sector da saúde
> Aplicações de indústria ligeira

Tecnologia

> VFI “online dupla conversão”
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MASTERYS BC 
UPS Monofásica

de 8 a 12 kVA

MASTERYS BC
Proteção fiável, simples e pronta a usar
de 8 a 12 kVA

Características elétricas padrão

 •  Protecção contra backfeed: circuito de 
detecção.

 •  EBS (Expert Battery System) para gestão 
de baterias.

Opções elétricas

 •  Rede dupla de entrada.
 •   Bypass de manutenção interno.
 •   Bypass de manutenção externo.
 •  Armário de baterias externo.
 •  Transformador de isolamento galvânico.
 •  Kit para paralelo.

Características de comunicação 
padrão

 •   2 slots para opções de comunicação.
 •   MODBUS RTU. 

Opções de comunicação

 •  Interface de contacto seco.
 •  Painel sinóptico remoto.
 •  PROFIBUS.
 •   NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização de UPS e 
gestão de encerramento.

Dados técnicos

MASTERYS BC 8-12
Sn [kVA] 8 10 12

Pn [kW] 5,6 7 8,4
Entrada/saída 1/1 •(1) •(1) -
Entrada/saída 3/1 •(1) •(1) •
Entrada/saída 3/3 - • •
Configuração em paralelo até 2 unidades

ENTRADA
Tensão nominal 230 V (1 fase + N) ou 400 V (3 fases + N)
Tolerância de tensão ± 20% (até -35% a 70% da carga nominal)
Frequência nominal 50/60 Hz ± 10%
Factor de potência / THDI 0,99/< 6%(2)

SAÍDA
Tensão nominal 230 V (1 fase + N) ou 400 V (3 fases + N) 

Tolerância de tensão
± 1 % 

1 fase + N configurável 208(3)/220/230/240 V
3 fases + N configurável 360(3)/380/400/415 V

Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável de 1% a 8% com grupo gerador)
Sobrecarga 125% durante 2 minutos, 150% durante 10 segundos
Factor de crista 3:1 (conforme com IEC 62040-3)
Factor de potência sem descarga até 0,9 (até 0,7 durante 10 minutos)

BYPASS
Tolerância de tensão 230 V (1 fase + N), 400 V (3 fases + N) ± 15% (configurável de 10% a 20%)
Tolerância de frequência 50/60 Hz ±2% (configurável de 1% a 8%)

EFICIÊNCIA
Modo online até 92%

Modo Eco até 98%
AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C até +40 °C (de 15 °C a 25 °C para longevidade máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 50 dBA < 52 dBA

ARMÁRIO UPS
Dimensões do tipo S (baixo) L x P x A 444 x 795 x 800 mm
Dimensões do tipo M (médio) L x P x A 444 x 795 x 1000 mm
Dimensões do tipo T (alto) L x P x A 444 x 795 x 1400 mm
Peso com baterias standard 155 kg 160 kg 175 kg
Grau de protecção IP20 (de acordo com a norma IEC 60529)
Cores RAL 7012, painéis frontais de plástico: cinzento escuro

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, EN 60950-1-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Rendimento VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) Combi: configurações de entrada monofásicas ou trifásicas. - (2) configuração 1/1, THDI < 25% para configuração 3/1.
(3) @ Pout = 90% Pnom. 

UPS e baterias

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
UPS In/Out kVA

Autonomia (minutos)(1)

BC 108 1/1 ou  3/1(2) 8

1/1 ou  3/1 10

3/1

3/3

3/3

12

10

12

BC 110

BC 112

BC 310

BC 312

Armário de tipo “S” (1) BUT máx. a 70% da carga
(2) Com 1 armário de bateria externo

Armário de tipo “T”
Armário de tipo “M”
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Uma solução completa e 
economicamente viável
 •  Modo de dupla conversão online com 
um factor de potência de saída de 0,9, 
fornecendo mais 12% de potência activa 
em comparação com uma UPS com um 
factor de potência de 0,8.

 •  A entrada dupla de rede permite gerir fontes 
de alimentação independentes.

 •  Maior disponibilidade do sistema colocando 
duas UPS em paralelo para redundância 1+1.

 •  Bypass manual interno para fácil 
manutenção sem interrupção da 
alimentação.

 •  As baterias internas proporcionam mais de 
1 hora de tempo de execução.

 •  Visor multi-idiomas.

Adaptada ao seu ambiente
 •  Poupa espaço com uma ocupação 
reduzida e um armário com dimensões 
optimizadas.

 •  Baixo nível de ruído.
 •  Soluções de bateria flexíveis
 •  Compacta, leve e fácil de instalar.
 •  Maior longevidade e rendimento da bateria 
com gestão de carregamento exclusiva da 
bateria através do sistema EBS para uma 
maior duração da bateria.

MASTERYS BC
Proteção fiável, simples e pronta a usar 
de 15 a 80 KVA

A solução para 

> Salas de servidores
> Sector de serviços
> Infra-estruturas
> Sector da saúde
> Aplicações de indústria ligeira

Certificações

A série MASTERYS BC possui 
certificação da TÜV SÜD em 

relação à segurança do produto 
(EN 62040-1).

Tecnologia

> VFI “online dupla conversão”
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MASTERYS BC 
UPS Monofásica e Trifásica

de 15 a 80 KVA 

MASTERYS BC
Proteção fiável, simples e pronta a usar 
de 15 a 80 KVA

Dados técnicos

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

Pn [kW] 13,5 18 27 36 54 72
Entrada/saída 3/1 • • - - - -
Entrada/saída 3/3 • • • • • •
Configuração em paralelo 1+1(1)

ENTRADA
Tensão nominal 400 V 3 fases + N
Tolerância de tensão 240 V a 480 V(2)

Frequência nominal 50/60 Hz ± 10%
Factor de potência / THDI 0,99 / < 3%

SAÍDA

Tensão nominal 1 fase + N: 230 V (pode ser configurado para 220/240 V)
3 fases + N: 400 V (pode ser configurado para 380/415 V)

Tolerância de tensão carga estática ±1% da carga dinâmica de acordo com VFI-SS-111
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável de 1% a 8%)
Sobrecarga 125% durante 10 minutos, 150% durante 1 minuto
Factor de crista 3:1

BYPASS
Tensão nominal tensão nominal de saída
Tolerância de tensão ± 15% (configurável de 10% a 20%)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)

EFICIÊNCIA
Modo online a 100% da carga até 94,5%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C a +40(2) °C (de 15 °C a 25 °C para vida útil máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 62 dBA

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 444 x 795 x 800/1000/1400 mm 444 x 795 x 1400 mm
Peso(3) 105 kg 110 kg 135 kg 152 kg 180 kg 200 kg
Grau de protecção IP20
Cores RAL 7012

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1 (certificação TÜV SÜD), EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Rendimento VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) O modelo de série está preparado para um sistema redundante 1+1. Sob pedido, é possível ligar até 6 módulos num sistema 
em paralelo. (2) Condições aplicáveis. (3) Sem baterias.

UPS e baterias internas

10 20 30 40 50 60 70
UPS In/Out kVA

Autonomia (minutos)(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

Armário de tipo “S” (1) BUT máx. a 70% da carga

Armário de tipo “T”
Armário de tipo “M”
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Características elétricas padrão

 •  Rede dupla de entrada (15-40 kVA).
 •  Bypass manual interno.
 •  Protecção contra backfeed: circuito de 
detecção.

 •  EBS (Expert Battery System) para gestão 
de baterias.

Opções elétricas

 •  Rede dupla de entrada (60-80 kVA).
 •  Armário de baterias externo.
 •  Sensor de temperatura externo.
 •  Carregadores de baterias adicionais.
 •  Transformador de isolamento galvânico.
 •  Kit para paralelo.
 •  Sistema de sincronização ACS. 

Características de 
comunicação padrão

 •  MODBUS RTU. 
 •  2 slots para opções de comunicação.

Opções de comunicação

 •  Interface de contacto seco.
 •  PROfIBUS.
 •  NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização da UPS e 
gestão de paragem para vários sistemas 
operativos.

Serviço de monitorização remota

 •  LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.
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Uma solução completa e 
economicamente viável
 •  Modo de dupla conversão online com 
um factor de potência de saída de 0,9, 
fornecendo mais 12% de potência activa 
em comparação com uma UPS com um 
factor de potência de 0,8.

 •  A entrada dupla de rede permite gerir fontes 
de alimentação independentes.

 •  Maior disponibilidade do sistema colocando 
duas UPS em paralelo para redundância 1+1.

 •  Bypass manual interno para fácil 
manutenção sem interrupção da 
alimentação.

 •  As baterias internas proporcionam mais de 
1 hora de tempo de execução.

 •  Visor multi-idiomas.

Adaptada ao seu ambiente
 •  Poupa espaço com uma ocupação 
reduzida e um armário com dimensões 
optimizadas.

 •  Baixo nível de ruído.
 •  Soluções de bateria flexíveis
 •  Compacta, leve e fácil de instalar.
 •  Maior longevidade e rendimento da bateria 
com gestão de carregamento exclusiva da 
bateria através do sistema EBS para uma 
maior duração da bateria.

MASTERYS BC
Proteção fiável, simples e pronta a usar 
de 15 a 80 KVA

A solução para 

> Salas de servidores
> Sector de serviços
> Infra-estruturas
> Sector da saúde
> Aplicações de indústria ligeira

Certificações

A série MASTERYS BC possui 
certificação da TÜV SÜD em 

relação à segurança do produto 
(EN 62040-1).

Tecnologia

> VFI “online dupla conversão”
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MASTERYS BC 
UPS Monofásica e Trifásica

de 15 a 80 KVA 

MASTERYS BC
Proteção fiável, simples e pronta a usar 
de 15 a 80 KVA

Dados técnicos

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

Pn [kW] 13,5 18 27 36 54 72
Entrada/saída 3/1 • • - - - -
Entrada/saída 3/3 • • • • • •
Configuração em paralelo 1+1(1)

ENTRADA
Tensão nominal 400 V 3 fases + N
Tolerância de tensão 240 V a 480 V(2)

Frequência nominal 50/60 Hz ± 10%
Factor de potência / THDI 0,99 / < 3%

SAÍDA

Tensão nominal 1 fase + N: 230 V (pode ser configurado para 220/240 V)
3 fases + N: 400 V (pode ser configurado para 380/415 V)

Tolerância de tensão carga estática ±1% da carga dinâmica de acordo com VFI-SS-111
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável de 1% a 8%)
Sobrecarga 125% durante 10 minutos, 150% durante 1 minuto
Factor de crista 3:1

BYPASS
Tensão nominal tensão nominal de saída
Tolerância de tensão ± 15% (configurável de 10% a 20%)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)

EFICIÊNCIA
Modo online a 100% da carga até 94,5%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C a +40(2) °C (de 15 °C a 25 °C para vida útil máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 62 dBA

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 444 x 795 x 800/1000/1400 mm 444 x 795 x 1400 mm
Peso(3) 105 kg 110 kg 135 kg 152 kg 180 kg 200 kg
Grau de protecção IP20
Cores RAL 7012

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1 (certificação TÜV SÜD), EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Rendimento VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) O modelo de série está preparado para um sistema redundante 1+1. Sob pedido, é possível ligar até 6 módulos num sistema 
em paralelo. (2) Condições aplicáveis. (3) Sem baterias.

UPS e baterias internas

10 20 30 40 50 60 70
UPS In/Out kVA

Autonomia (minutos)(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

Armário de tipo “S” (1) BUT máx. a 70% da carga

Armário de tipo “T”
Armário de tipo “M”
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Características elétricas padrão

 •  Rede dupla de entrada (15-40 kVA).
 •  Bypass manual interno.
 •  Protecção contra backfeed: circuito de 
detecção.

 •  EBS (Expert Battery System) para gestão 
de baterias.

Opções elétricas

 •  Rede dupla de entrada (60-80 kVA).
 •  Armário de baterias externo.
 •  Sensor de temperatura externo.
 •  Carregadores de baterias adicionais.
 •  Transformador de isolamento galvânico.
 •  Kit para paralelo.
 •  Sistema de sincronização ACS. 

Características de 
comunicação padrão

 •  MODBUS RTU. 
 •  2 slots para opções de comunicação.

Opções de comunicação

 •  Interface de contacto seco.
 •  PROfIBUS.
 •  NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização da UPS e 
gestão de paragem para vários sistemas 
operativos.

Serviço de monitorização remota

 •  LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.
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Uma solução completa e 
economicamente viável
 •  Modo de dupla conversão online com 
um factor de potência de saída de 0,9, 
fornecendo mais 12% de potência activa 
em comparação com uma UPS com um 
factor de potência de 0,8.

 •  A entrada dupla de rede permite gerir fontes 
de alimentação independentes.

 •  Maior disponibilidade do sistema colocando 
duas UPS em paralelo para redundância 1+1.

 •  Bypass manual interno para fácil 
manutenção sem interrupção da 
alimentação.

 •  Visor multi-idiomas.

Adaptada ao seu ambiente
 •  Poupa espaço com uma ocupação 
reduzida e um armário com dimensões 
optimizadas.

 •  Baixo nível de ruído.
 •  Soluções de bateria flexíveis
 •  Compacta, leve e fácil de instalar.
 •  Maior longevidade e rendimento da bateria 
com gestão de carregamento exclusiva da 
bateria através do sistema EBS para uma 
maior duração da bateria.

MASTERYS BC
Proteção fiável, simples e pronta a usar
de 100 a 120 KVA

A solução para 

> Salas de servidores
> Sector de serviços
> Infra-estruturas
> Sector da saúde
> Aplicações de indústria ligeira

Certificações

A série MASTERYS BC possui 
certificação da TÜV SÜD em 

relação à segurança do produto 
(EN 62040-1).
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MASTERYS BC 
UPS Trifásica

de 100 a 120 KVA 

Dados técnicos

MASTERYS BC
Sn [kVA] 100 120

Pn [kW] 90 108
Configuração em paralelo 1+1(1)

ENTRADA
Tensão nominal 400 V 3 fases + N
Tolerância de tensão 240 V a 480 V(2)

Frequência nominal 50/60 Hz ± 10%
Factor de potência / THDI 0,99 / < 3%

SAÍDA
Tensão nominal 400 V (pode ser configurado para 380/415 V)
Tolerância de tensão carga estática ±1% da carga dinâmica de acordo com VFI-SS-111
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável de 1% a 8%)
Sobrecarga 125% durante 10 minutos, 150% durante 1 minuto
Factor de crista 3:1

BYPASS
Tensão nominal tensão nominal de saída
Tolerância de tensão ± 15% (configurável de 10% a 20%)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)

EFICIÊNCIA
Modo online a 100% da carga até 94,5%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C a +40(2) °C (de 15 °C a 25 °C para vida útil máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 65 dBA

ARMÁRIO UPS

Dimensões L x P x A 700 x 800 x 1930 mm

Peso 410 kg 430 kg

Grau de protecção IP20
Cores RAL 7012, porta frontal cinza prata

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1 (certificação TÜV SÜD), EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Rendimento VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1)  O modelo de série está preparado para um sistema redundante 1+1. Sob pedido, é possível ligar até 6 módulos num sistema 
em paralelo. (2) Condições aplicáveis.

Características elétricas padrão

 •  Rede dupla de entrada.
 •  Bypass manual interno.
 •  Protecção contra backfeed: circuito de 
detecção.

 •  EBS (Expert Battery System) para gestão 
de baterias.

Opções elétricas

 •  Armário de baterias externo.
 •  Sensor de temperatura externo.
 •  Carregadores de baterias adicionais.
 •  Transformador de isolamento galvânico.
 •  Kit para paralelo.
 •  Sistema de sincronização ACS.

Características de 
comunicação padrão

 •  MODBUS RTU. 
 •  2 slots para opções de comunicação.

Opções de comunicação

 •  Interface de contacto seco.
 •  MODBUS TCP.
 •  PROFIBUS.
 •  NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização da UPS e 
gestão de paragem para vários sistemas 
operativos.

Serviço de monitorização remota

 •  LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.
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Uma solução completa e 
economicamente viável
 •  Modo de dupla conversão online com 
um factor de potência de saída de 0,9, 
fornecendo mais 12% de potência activa 
em comparação com uma UPS com um 
factor de potência de 0,8.

 •  A entrada dupla de rede permite gerir fontes 
de alimentação independentes.

 •  Maior disponibilidade do sistema colocando 
duas UPS em paralelo para redundância 1+1.

 •  Bypass manual interno para fácil 
manutenção sem interrupção da 
alimentação.

 •  Visor multi-idiomas.

Adaptada ao seu ambiente
 •  Poupa espaço com uma ocupação 
reduzida e um armário com dimensões 
optimizadas.

 •  Baixo nível de ruído.
 •  Soluções de bateria flexíveis
 •  Compacta, leve e fácil de instalar.
 •  Maior longevidade e rendimento da bateria 
com gestão de carregamento exclusiva da 
bateria através do sistema EBS para uma 
maior duração da bateria.

MASTERYS BC
Proteção fiável, simples e pronta a usar
de 100 a 120 KVA

A solução para 

> Salas de servidores
> Sector de serviços
> Infra-estruturas
> Sector da saúde
> Aplicações de indústria ligeira

Certificações

A série MASTERYS BC possui 
certificação da TÜV SÜD em 

relação à segurança do produto 
(EN 62040-1).
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MASTERYS BC 
UPS Trifásica

de 100 a 120 KVA 

Dados técnicos

MASTERYS BC
Sn [kVA] 100 120

Pn [kW] 90 108
Configuração em paralelo 1+1(1)

ENTRADA
Tensão nominal 400 V 3 fases + N
Tolerância de tensão 240 V a 480 V(2)

Frequência nominal 50/60 Hz ± 10%
Factor de potência / THDI 0,99 / < 3%

SAÍDA
Tensão nominal 400 V (pode ser configurado para 380/415 V)
Tolerância de tensão carga estática ±1% da carga dinâmica de acordo com VFI-SS-111
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável de 1% a 8%)
Sobrecarga 125% durante 10 minutos, 150% durante 1 minuto
Factor de crista 3:1

BYPASS
Tensão nominal tensão nominal de saída
Tolerância de tensão ± 15% (configurável de 10% a 20%)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)

EFICIÊNCIA
Modo online a 100% da carga até 94,5%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C a +40(2) °C (de 15 °C a 25 °C para vida útil máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 65 dBA

ARMÁRIO UPS

Dimensões L x P x A 700 x 800 x 1930 mm

Peso 410 kg 430 kg

Grau de protecção IP20
Cores RAL 7012, porta frontal cinza prata

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1 (certificação TÜV SÜD), EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Rendimento VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1)  O modelo de série está preparado para um sistema redundante 1+1. Sob pedido, é possível ligar até 6 módulos num sistema 
em paralelo. (2) Condições aplicáveis.

Características elétricas padrão

 •  Rede dupla de entrada.
 •  Bypass manual interno.
 •  Protecção contra backfeed: circuito de 
detecção.

 •  EBS (Expert Battery System) para gestão 
de baterias.

Opções elétricas

 •  Armário de baterias externo.
 •  Sensor de temperatura externo.
 •  Carregadores de baterias adicionais.
 •  Transformador de isolamento galvânico.
 •  Kit para paralelo.
 •  Sistema de sincronização ACS.

Características de 
comunicação padrão

 •  MODBUS RTU. 
 •  2 slots para opções de comunicação.

Opções de comunicação

 •  Interface de contacto seco.
 •  MODBUS TCP.
 •  PROFIBUS.
 •  NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização da UPS e 
gestão de paragem para vários sistemas 
operativos.

Serviço de monitorização remota

 •  LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.
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DELPHYS BC
Fiabilidade e simplicidade 
de 160 a 300 kVA

Uma solução completa e 
economicamente viável
 •  Modo de dupla conversão online com 
um factor de potência de saída de 0,9, 
fornecendo mais 12% de potência activa 
em comparação com uma UPS com um 
factor de potência de 0,8.

 •  A entrada dupla de rede permite gerir fontes 
de alimentação independentes.

 •  Maior disponibilidade do sistema colocando 
duas UPS em paralelo para redundância 1+1.

 •  Bypass manual interno para fácil 
manutenção sem interrupção da 
alimentação.

 •  Visor multi-idiomas.

Adaptada ao seu ambiente
 •  Poupa espaço com uma ocupação 
reduzida e um armário com dimensões 
optimizadas.

 •  Baixo nível de ruído.
 •  Compacta, leve e fácil de instalar.
 • Sem necessidade de neutro na entrada do 
rectificador.

 • Ligação de bateria com dois cabos (só +/-).
 •  Maior longevidade e rendimento da bateria 
com gestão de carregamento exclusiva da 
bateria através do sistema EBS para uma 
maior duração da bateria.

A solução para

> Salas de servidores
> Sector de serviços
> Infra-estruturas
> Sector da saúde
> Aplicações de indústria ligeira
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DELPHYS BC
UPS Trifásica

de 160 a 300 kVA

DELPHYS BC
Fiabilidade e simplicidade 
de 160 a 300 kVA

Dados técnicos

DELPHYS BC
Sn [kVA] 160 200 300

Pn [kW] 144 180 270
Configuração em paralelo 1+1(1)

ENTRADA
Tensão nominal 400 V 3 fases
Tolerância de tensão 240 V a 480 V(2)

Frequência nominal 50 / 60 Hz ± 10 %
Factor de potência / THDI 0,99 / < 3%

SAÍDA
Tensão nominal 400 V
Tolerância de tensão carga estática ±1% da carga dinâmica de acordo com VFI-SS-111
Frequência nominal 50 / 60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável de 1% a 8%)
Factor de crista 3:1

BYPASS
Tensão nominal tensão nominal de saída
Tolerância de tensão ± 15% (configurável de 10% a 20%)
Frequência nominal 50 / 60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)

EFICIÊNCIA
Modo online a 100% da carga até 94%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C a +40(2) °C (de 15 °C a 25 °C para vida útil máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 68 dBA < 71 dBA

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 700 x 800 x 1930 mm 1000 x 950 x 1930 mm
Peso 480 kg 500 kg 830 kg
Grau de protecção IP20
Cores RAL 7012, porta frontal cinza prata

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Rendimento VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1)  O modelo de série está preparado para um sistema redundante 1+1. Sob pedido, é possível ligar até 6 módulos num sistema 
em paralelo.

(2) Condições aplicáveis.

Características elétricas padrão

 •  Rede dupla de entrada.
 • Bypass de manutenção integrado.
 •  Protecção contra backfeed: circuito de 
detecção.

 •  EBS (Expert Battery System) para gestão 
de baterias.

Opções elétricas

 •  Armário de baterias externo.
 •  Sensor de temperatura externo.
 •  Carregadores de baterias adicionais.
 •  Bateria partilhada.
 •  Transformador de isolamento galvânico.
 •  Kit para paralelo.
 •  Sistema de sincronização ACS.

Características de 
comunicação padrão

 •  2 slots para opções de comunicação.

Opções de comunicação

 • Interface ADC (contactos configuráveis sem 
tensão).

 •  MODBUS TCP.
 •  MODBUS RTU. 
 • PROFIBUS.
 •  NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização da UPS e 
gestão de paragem para vários sistemas 
operativos.

Serviço de monitorização remota

 •  LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.
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DELPHYS BC
Fiabilidade e simplicidade 
de 160 a 300 kVA

Uma solução completa e 
economicamente viável
 •  Modo de dupla conversão online com 
um factor de potência de saída de 0,9, 
fornecendo mais 12% de potência activa 
em comparação com uma UPS com um 
factor de potência de 0,8.

 •  A entrada dupla de rede permite gerir fontes 
de alimentação independentes.

 •  Maior disponibilidade do sistema colocando 
duas UPS em paralelo para redundância 1+1.

 •  Bypass manual interno para fácil 
manutenção sem interrupção da 
alimentação.

 •  Visor multi-idiomas.

Adaptada ao seu ambiente
 •  Poupa espaço com uma ocupação 
reduzida e um armário com dimensões 
optimizadas.

 •  Baixo nível de ruído.
 •  Compacta, leve e fácil de instalar.
 • Sem necessidade de neutro na entrada do 
rectificador.

 • Ligação de bateria com dois cabos (só +/-).
 •  Maior longevidade e rendimento da bateria 
com gestão de carregamento exclusiva da 
bateria através do sistema EBS para uma 
maior duração da bateria.

A solução para

> Salas de servidores
> Sector de serviços
> Infra-estruturas
> Sector da saúde
> Aplicações de indústria ligeira
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DELPHYS BC
UPS Trifásica

de 160 a 300 kVA

DELPHYS BC
Fiabilidade e simplicidade 
de 160 a 300 kVA

Dados técnicos

DELPHYS BC
Sn [kVA] 160 200 300

Pn [kW] 144 180 270
Configuração em paralelo 1+1(1)

ENTRADA
Tensão nominal 400 V 3 fases
Tolerância de tensão 240 V a 480 V(2)

Frequência nominal 50 / 60 Hz ± 10 %
Factor de potência / THDI 0,99 / < 3%

SAÍDA
Tensão nominal 400 V
Tolerância de tensão carga estática ±1% da carga dinâmica de acordo com VFI-SS-111
Frequência nominal 50 / 60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável de 1% a 8%)
Factor de crista 3:1

BYPASS
Tensão nominal tensão nominal de saída
Tolerância de tensão ± 15% (configurável de 10% a 20%)
Frequência nominal 50 / 60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)

EFICIÊNCIA
Modo online a 100% da carga até 94%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C a +40(2) °C (de 15 °C a 25 °C para vida útil máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 68 dBA < 71 dBA

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 700 x 800 x 1930 mm 1000 x 950 x 1930 mm
Peso 480 kg 500 kg 830 kg
Grau de protecção IP20
Cores RAL 7012, porta frontal cinza prata

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Rendimento VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1)  O modelo de série está preparado para um sistema redundante 1+1. Sob pedido, é possível ligar até 6 módulos num sistema 
em paralelo.

(2) Condições aplicáveis.

Características elétricas padrão

 •  Rede dupla de entrada.
 • Bypass de manutenção integrado.
 •  Protecção contra backfeed: circuito de 
detecção.

 •  EBS (Expert Battery System) para gestão 
de baterias.

Opções elétricas

 •  Armário de baterias externo.
 •  Sensor de temperatura externo.
 •  Carregadores de baterias adicionais.
 •  Bateria partilhada.
 •  Transformador de isolamento galvânico.
 •  Kit para paralelo.
 •  Sistema de sincronização ACS.

Características de 
comunicação padrão

 •  2 slots para opções de comunicação.

Opções de comunicação

 • Interface ADC (contactos configuráveis sem 
tensão).

 •  MODBUS TCP.
 •  MODBUS RTU. 
 • PROFIBUS.
 •  NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização da UPS e 
gestão de paragem para vários sistemas 
operativos.

Serviço de monitorização remota

 •  LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.
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Economia de energia: eficiência 
elevada sem comprometer
 •  Oferece a eficiência mais elevada do mercado 
usando VfI – Modo duplo de conversão, a 
única UPS com modo de funcionamento que 
assegura a protecção total da carga contra 
todos os problemas de qualidade da rede.

 •  A saída extremamente eficiente, testada 
independentemente e verificada por uma 
organização internacional de certificação 
numa vasta gama de condições de 
funcionamento de carga e tensão, tem valor 
nas condições reais da instalação.

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

Potência nominal total: kW=kVA
 •  Sem redução de potência quando alimenta a 
mais recente geração de servidores (factor de 
potência dominante ou unitário).

 •  Potência total real, de acordo com a norma 
IEC 62040: kW=kVA (design do factor de 
potência unitário) significa mais 25% de 
potência activa disponível, comparando com 
as UPS anteriores.

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

Economia de custos significativa 
(TCO)
 •  Economia máxima de energia graças a 
96% de eficiência em modo de conversão 
dupla real: 50% de economia em perdas de 
energia comparando com as UPS anteriores, 
permitindo poupanças significativas nas 
contas de energia.

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

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

 •  kW=kVA significa potência máxima disponível 
com a mesma classificação de UPS: sem 
custos de sobredimensionamento, e assim 
menor €/kW.

 •  Optimização dos custos da infra-estrutura a 
montante (fontes e distribuição), graças ao 
rectificador IGBT de desempenho elevado.

 •  A configuração da bateria pode ser 
optimizada, graças a uma gama CC bastante 
ampla.

 •  Aumento da vida útil e do desempenho da 
bateria:
- bateria de vida útil prolongada,
-  ampla aceitação de tensão e frequência de 

entrada, sem utilização da bateria.
 •   A gestão do carregamento da bateria através 
do sistema EBS (Expert Battery System) 
melhora o tempo de vida da bateria.

MASTERYS GP
Proteção de alta eficiência sem compromisso
Gama Green Power 2.0 de 10 a 120 kVA/kW

A solução para 

> Centros de dados
> Telecomunicações
> Sector da saúde
> Sector de serviços
> Infra-estruturas
> Aplicações de indústria
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Certificações

A série MASTERYS GP possui 
certificação da TÜV SÜD em 

relação à segurança do produto 
(EN 62040-1).
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Poupança energética + Potência nominal total = 
TCO reduzido

Vantagens

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

MASTERYS GP
UPS Trifásica

Gama Green Power 2.0 de 10 a 120 kVA/kW

MASTERYS GP
Proteção de alta eficiência sem compromisso
Gama Green Power 2.0 de 10 a 120 kVA/kW

Dados técnicos

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

Pn [kW] 10 15 20 30 40 60 80 100 120
Entrada/saída 3/1 • • • - - - - - -
Entrada/saída 3/3 • • • • • • • • •
Configuração em paralelo até 6 unidades

ENTRADA
Tensão nominal 400 V 3 fases + N
Tolerância de tensão 240 V a 480 V(1)

Frequência nominal 50/60 Hz ± 10%
Factor de potência / THDI > 0,99 / < 2,5%

SAÍDA

Tensão nominal 1 fase + N: 230 V (pode ser configurado para 220/240 V)
3 fases + N: 400 V (pode ser configurado para 380/415 V)

Tolerância de tensão carga estática ±1% da carga dinâmica de acordo com VFI-SS-111
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)

Distorção total da tensão de 
saída – carga linear < 1%

Distorção total da tensão de 
saída – carga não linear < 3%

Sobrecarga 125% durante 10 minutos, 150% durante 1 minuto (1)

Factor de crista 3:1
BYPASS
Tensão nominal tensão nominal de saída
Tolerância de tensão ± 15% (configurável de 10% a 20%)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2%

EFICIÊNCIA (verificação TÜV SÜD)
Modo online a 50% da carga até 96%
Modo online a 75% da carga até 96%
Modo online a 100% da carga até 96%
Modo Eco até 98%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C a +40(1) °C (de 15 °C a 25 °C para vida útil máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 60 dBA < 65 dBA

ARMÁRIO UPS

Dimensões
L 444 mm 600 mm 700 mm
P 795 mm 800 mm
A 800 mm 1000 mm 1400 mm 1930 mm

Peso 190 kg 195 kg 315 kg 320 kg 180 kg 200 kg 380 kg 460 kg
Grau de protecção IP20
Cores RAL 7012

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1 (certificação TÜV SÜD), EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Rendimento VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) Condições aplicáveis.

Características elétricas padrão

 •  Rede dupla de entrada.
 •  Bypass de manutenção interno.
 •  Protecção contra backfeed: circuito de 
detecção.

 •  EBS (Expert Battery System) para gestão 
de baterias.

 •  Sensor de temperatura da bateria.

Opções elétricas

 •  Bypass de manutenção externo.
 •  Armário de baterias externo.
 •  Carregadores de baterias adicionais.
 •  Transformador de isolamento galvânico.
 •  Kit para paralelo.
 •  Sistema de sincronização ACS.

Características de comunicação 
padrão

 •  Interface multilingue fácil de utilizar com 
monitor gráfico a cores.

 •  Assistente de arranque.
 •  2 slots para opções de comunicação. 
 •  MODBUS TCP.
 •  MODBUS RTU.  
 •  Interface LAN incorporado (páginas web, 
e-mail).

Opções de comunicação

 •  Interface de contacto seco.
 •  PROfIBUS.
 • Interface BACnet/IP.
 •  NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização da UPS e 
gestão de paragem para vários sistemas 
operativos.

Serviço de monitorização remota

 •  LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.
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Economia de energia: eficiência 
elevada sem comprometer
 •  Oferece a eficiência mais elevada do mercado 
usando VfI – Modo duplo de conversão, a 
única UPS com modo de funcionamento que 
assegura a protecção total da carga contra 
todos os problemas de qualidade da rede.

 •  A saída extremamente eficiente, testada 
independentemente e verificada por uma 
organização internacional de certificação 
numa vasta gama de condições de 
funcionamento de carga e tensão, tem valor 
nas condições reais da instalação.

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

Potência nominal total: kW=kVA
 •  Sem redução de potência quando alimenta a 
mais recente geração de servidores (factor de 
potência dominante ou unitário).

 •  Potência total real, de acordo com a norma 
IEC 62040: kW=kVA (design do factor de 
potência unitário) significa mais 25% de 
potência activa disponível, comparando com 
as UPS anteriores.

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

Economia de custos significativa 
(TCO)
 •  Economia máxima de energia graças a 
96% de eficiência em modo de conversão 
dupla real: 50% de economia em perdas de 
energia comparando com as UPS anteriores, 
permitindo poupanças significativas nas 
contas de energia.

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

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

 •  kW=kVA significa potência máxima disponível 
com a mesma classificação de UPS: sem 
custos de sobredimensionamento, e assim 
menor €/kW.

 •  Optimização dos custos da infra-estrutura a 
montante (fontes e distribuição), graças ao 
rectificador IGBT de desempenho elevado.

 •  A configuração da bateria pode ser 
optimizada, graças a uma gama CC bastante 
ampla.

 •  Aumento da vida útil e do desempenho da 
bateria:
- bateria de vida útil prolongada,
-  ampla aceitação de tensão e frequência de 

entrada, sem utilização da bateria.
 •   A gestão do carregamento da bateria através 
do sistema EBS (Expert Battery System) 
melhora o tempo de vida da bateria.

MASTERYS GP
Proteção de alta eficiência sem compromisso
Gama Green Power 2.0 de 10 a 120 kVA/kW

A solução para 

> Centros de dados
> Telecomunicações
> Sector da saúde
> Sector de serviços
> Infra-estruturas
> Aplicações de indústria
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Certificações

A série MASTERYS GP possui 
certificação da TÜV SÜD em 

relação à segurança do produto 
(EN 62040-1).
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Poupança energética + Potência nominal total = 
TCO reduzido

Vantagens

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

MASTERYS GP
UPS Trifásica

Gama Green Power 2.0 de 10 a 120 kVA/kW

MASTERYS GP
Proteção de alta eficiência sem compromisso
Gama Green Power 2.0 de 10 a 120 kVA/kW

Dados técnicos

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

Pn [kW] 10 15 20 30 40 60 80 100 120
Entrada/saída 3/1 • • • - - - - - -
Entrada/saída 3/3 • • • • • • • • •
Configuração em paralelo até 6 unidades

ENTRADA
Tensão nominal 400 V 3 fases + N
Tolerância de tensão 240 V a 480 V(1)

Frequência nominal 50/60 Hz ± 10%
Factor de potência / THDI > 0,99 / < 2,5%

SAÍDA

Tensão nominal 1 fase + N: 230 V (pode ser configurado para 220/240 V)
3 fases + N: 400 V (pode ser configurado para 380/415 V)

Tolerância de tensão carga estática ±1% da carga dinâmica de acordo com VFI-SS-111
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)

Distorção total da tensão de 
saída – carga linear < 1%

Distorção total da tensão de 
saída – carga não linear < 3%

Sobrecarga 125% durante 10 minutos, 150% durante 1 minuto (1)

Factor de crista 3:1
BYPASS
Tensão nominal tensão nominal de saída
Tolerância de tensão ± 15% (configurável de 10% a 20%)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2%

EFICIÊNCIA (verificação TÜV SÜD)
Modo online a 50% da carga até 96%
Modo online a 75% da carga até 96%
Modo online a 100% da carga até 96%
Modo Eco até 98%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C a +40(1) °C (de 15 °C a 25 °C para vida útil máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 60 dBA < 65 dBA

ARMÁRIO UPS

Dimensões
L 444 mm 600 mm 700 mm
P 795 mm 800 mm
A 800 mm 1000 mm 1400 mm 1930 mm

Peso 190 kg 195 kg 315 kg 320 kg 180 kg 200 kg 380 kg 460 kg
Grau de protecção IP20
Cores RAL 7012

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1 (certificação TÜV SÜD), EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Rendimento VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) Condições aplicáveis.

Características elétricas padrão

 •  Rede dupla de entrada.
 •  Bypass de manutenção interno.
 •  Protecção contra backfeed: circuito de 
detecção.

 •  EBS (Expert Battery System) para gestão 
de baterias.

 •  Sensor de temperatura da bateria.

Opções elétricas

 •  Bypass de manutenção externo.
 •  Armário de baterias externo.
 •  Carregadores de baterias adicionais.
 •  Transformador de isolamento galvânico.
 •  Kit para paralelo.
 •  Sistema de sincronização ACS.

Características de comunicação 
padrão

 •  Interface multilingue fácil de utilizar com 
monitor gráfico a cores.

 •  Assistente de arranque.
 •  2 slots para opções de comunicação. 
 •  MODBUS TCP.
 •  MODBUS RTU.  
 •  Interface LAN incorporado (páginas web, 
e-mail).

Opções de comunicação

 •  Interface de contacto seco.
 •  PROfIBUS.
 • Interface BACnet/IP.
 •  NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização da UPS e 
gestão de paragem para vários sistemas 
operativos.

Serviço de monitorização remota

 •  LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.
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DELPHYS GP
Proteção de alta eficiência
Green Power 2.0 gama de 160 a 800 kVA/kW

A solução para 

> Centros de dados
> Telecomunicações
> Sector da saúde
> Sector de serviços
> Infraestrutura
> Aplicações industriais
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Poupança energética: eficiência 
elevada sem compromisso
 •  Oferece a eficiência mais elevada do 
mercado usando VFI – modo duplo de 
conversão, a única UPS com modo de 
funcionamento que assegura a proteção 
total da carga contra todos os problemas 
de qualidade da rede.

 •  Saída de eficiência ultra elevada testada e 
verificada de forma independente por uma 
organização de certificação internacional 
numa ampla variedade de condições de 
funcionamento de carga e tensão.

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

Potência nominal total: kW=kVA
 •  Sem redução de potência quando alimenta 
a mais recente geração de servidores 
(factor de potência dominante ou unitário).

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

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

Economia de custos significativa 
(TCO)
 •  economia máxima de energia graças a 
96% de eficiência em modo de conversão 
dupla real: 50% de economia em perdas de 
energia comparando com as UPS anteriores, 
permitindo poupanças significativas nas 
contas de energia.

 • Até 99% de eficiência com FASt eCOmOde.
 •  UPS de “pagamento próprio” com economia 
de energia.

 •  modo de economia de energia para 
conseguir o melhoramento global da 
eficiência em sistemas paralelos.

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

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

 •  Aumento da vida útil e do desempenho da 
bateria:
- bateria de vida útil prolongada,
-  ampla aceitação de tensão e frequência de 

entrada, sem utilização da bateria.
 •  A gestão do carregamento da bateria através 
do sistema eBS (expert Battery System) 
melhora o tempo de vida da bateria.

 • BCR (Reinjeção da capacidade da bateria) 
remove as restrições de utilizar um cais de 
carga adicional para o teste de descarga 
da bateria: consiste em reinjetar a energia 
armazenada nas baterias para outras 
aplicações.

Atestados

B U R E A U
V E R I T A S

DELPHYS GP está certificada 
pelo Bureau Veritas

Poupança energética + Potência nominal total = TCO reduzido

Vantagens

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

Flywheel
COMPATIBLE

DELPHYS GP 
UPS Trifásica

Green Power 2.0 gama de 160 a 800 kVA/kW

DELPHYS GP
Proteção de alta eficiência
Green Power 2.0 gama de 160 a 800 kVA/kW

Sistemas paralelos

Para responder às necessidades mais 
exigentes de disponibilidade de alimentação, 
flexibilidade e possibilidade de upgrade da 
instalação.
 •  Configurações paralelas modulares até 
4mW, desenvolvimento sem limitações.

 •  Flexibilidade de bypass distribuído 
ou centralizado para assegurar uma 
compatibilidade perfeita com a  
infra-estrutura elétrica.

 •  Arquitetura de canal duplo com sistemas de 
transferência estáticos.

 •  Bateria distribuída ou partilhada para 
otimização do armazenamento de energia 
em sistemas paralelos.

Características elétricas padrão

 •  Bypass de manutenção integrado para 
unidade única (e sistema 1+1).

 •  Proteção contra retorno: circuito de 
deteção.

 •  eBS (expert Battery System) para gestão 
de baterias.

 •  Refrigeração redundante.
 •  Sensor de temperatura da bateria.

dados técnicos

DELPHYS GP
Sn [kVA] 160 200 250 320 400 500 600 800
Pn [kW] 160 200 250 320 400 500 600 800
Entrada/saída 3/3
Configuração em paralelo até 4 MW

ENTRADA
Tensão nominal 400 V 3 fases
Tolerância de tensão 200 V a 480 V (1)

Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 10 Hz
Factor de potência / THDI > 0,99/< 2,5% (3)

SAÍDA
Tensão nominal 3 fases + N 400 V
Carga estática da tolerância de tensão ±1% da carga dinâmica de acordo com VFI-SS-111
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)
Distorção total da tensão de saída
carga linear ThdU < 1,5%

Distorção total da tensão de saída
carga não linear (lEC 62043-3) ThdU < 3%

Corrente de curto-circuito(2) até 3,4 x In
BYPASS
Tensão nominal tensão nominal de saída
Tolerância de tensão ± 15% (configurável de 10% a 20%)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)

EFICIÊNCIA
Modo online a 40% da carga até 96%
Modo online a 75% da carga até 96%
Modo online a 100% da carga até 96%
Fast EcoMode até 99%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 10 °C a +40 (1) °C (de 15 °C a 25 °C para vida útil máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 65 dBA < 67 dBA < 70 dBA < 68 dBA < 70 dBA < 72 dBA < 74 dBA

ARMÁRIO UPS

Dimensões
L 700 mm 1000 mm 1400 mm 1600 mm 2800 mm 3700 mm
P 800 mm 950 mm 800 mm 950 mm 950 mm
A 1930 mm 2060 mm

Peso 470 kg 490 kg 850 kg 980 kg 1000 kg 1500 kg 2300 kg 3400 kg
Índice de proteção IP20 (outro IP como opção)
Cores armário: RAL 7012, porta: cinzento prateado

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Desempenho VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) Condições aplicáveis. (2) Pior condição (Rede auxiliar não disponível). (3) Com entrada THDV < 1%.

Opções elétricas

 • Rede de entrada separada ou comum.
 • Bypass de manutenção externo.
 •  extensão da capacidade do carregador de 
bateria.

 •  Bateria partilhada.
 •  Compatível com Flywheel.
 •  transformador de isolamento galvânico.
 •  dispositivo de isolamento de retorno.
 •  Sistema de sincronização ACS.
 • BCR (Reinjeção de capacidade da bateria).
 •  FASt eCOmOde.

Características de comunicação 
padrão

 •  Interface multilingue de utilização simples 
com visor gráfico.

 •  2 slots para opções de comunicação.
 •  Ligação ethernet (WeB/SNmP/email).
 •  Porta USB para acesso a registo de 
eventos.

Opções de comunicação

 •  Opções avançadas de encerramento de 
servidor para servidores isolados (stand-
alone) e virtuais.

 •  4 slots adicionais para opções de 
comunicação.

 •  Interface AdC (contactos 
configuráveis sem tensão).

 • mOdBUS tCP. 
 • mOdBUS RtU.
 • Interface BACnet/IP.

Serviço de monitorização remota

 •  LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.
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DELPHYS GP
Proteção de alta eficiência
Green Power 2.0 gama de 160 a 800 kVA/kW

A solução para 

> Centros de dados
> Telecomunicações
> Sector da saúde
> Sector de serviços
> Infraestrutura
> Aplicações industriais
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Poupança energética: eficiência 
elevada sem compromisso
 •  Oferece a eficiência mais elevada do 
mercado usando VFI – modo duplo de 
conversão, a única UPS com modo de 
funcionamento que assegura a proteção 
total da carga contra todos os problemas 
de qualidade da rede.

 •  Saída de eficiência ultra elevada testada e 
verificada de forma independente por uma 
organização de certificação internacional 
numa ampla variedade de condições de 
funcionamento de carga e tensão.

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

Potência nominal total: kW=kVA
 •  Sem redução de potência quando alimenta 
a mais recente geração de servidores 
(factor de potência dominante ou unitário).

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

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

Economia de custos significativa 
(TCO)
 •  economia máxima de energia graças a 
96% de eficiência em modo de conversão 
dupla real: 50% de economia em perdas de 
energia comparando com as UPS anteriores, 
permitindo poupanças significativas nas 
contas de energia.

 • Até 99% de eficiência com FASt eCOmOde.
 •  UPS de “pagamento próprio” com economia 
de energia.

 •  modo de economia de energia para 
conseguir o melhoramento global da 
eficiência em sistemas paralelos.

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

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

 •  Aumento da vida útil e do desempenho da 
bateria:
- bateria de vida útil prolongada,
-  ampla aceitação de tensão e frequência de 

entrada, sem utilização da bateria.
 •  A gestão do carregamento da bateria através 
do sistema eBS (expert Battery System) 
melhora o tempo de vida da bateria.

 • BCR (Reinjeção da capacidade da bateria) 
remove as restrições de utilizar um cais de 
carga adicional para o teste de descarga 
da bateria: consiste em reinjetar a energia 
armazenada nas baterias para outras 
aplicações.

Atestados

B U R E A U
V E R I T A S

DELPHYS GP está certificada 
pelo Bureau Veritas

Poupança energética + Potência nominal total = TCO reduzido

Vantagens

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

Flywheel
COMPATIBLE

DELPHYS GP 
UPS Trifásica

Green Power 2.0 gama de 160 a 800 kVA/kW

DELPHYS GP
Proteção de alta eficiência
Green Power 2.0 gama de 160 a 800 kVA/kW

Sistemas paralelos

Para responder às necessidades mais 
exigentes de disponibilidade de alimentação, 
flexibilidade e possibilidade de upgrade da 
instalação.
 •  Configurações paralelas modulares até 
4mW, desenvolvimento sem limitações.

 •  Flexibilidade de bypass distribuído 
ou centralizado para assegurar uma 
compatibilidade perfeita com a  
infra-estrutura elétrica.

 •  Arquitetura de canal duplo com sistemas de 
transferência estáticos.

 •  Bateria distribuída ou partilhada para 
otimização do armazenamento de energia 
em sistemas paralelos.

Características elétricas padrão

 •  Bypass de manutenção integrado para 
unidade única (e sistema 1+1).

 •  Proteção contra retorno: circuito de 
deteção.

 •  eBS (expert Battery System) para gestão 
de baterias.

 •  Refrigeração redundante.
 •  Sensor de temperatura da bateria.

dados técnicos

DELPHYS GP
Sn [kVA] 160 200 250 320 400 500 600 800
Pn [kW] 160 200 250 320 400 500 600 800
Entrada/saída 3/3
Configuração em paralelo até 4 MW

ENTRADA
Tensão nominal 400 V 3 fases
Tolerância de tensão 200 V a 480 V (1)

Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 10 Hz
Factor de potência / THDI > 0,99/< 2,5% (3)

SAÍDA
Tensão nominal 3 fases + N 400 V
Carga estática da tolerância de tensão ±1% da carga dinâmica de acordo com VFI-SS-111
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)
Distorção total da tensão de saída
carga linear ThdU < 1,5%

Distorção total da tensão de saída
carga não linear (lEC 62043-3) ThdU < 3%

Corrente de curto-circuito(2) até 3,4 x In
BYPASS
Tensão nominal tensão nominal de saída
Tolerância de tensão ± 15% (configurável de 10% a 20%)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)

EFICIÊNCIA
Modo online a 40% da carga até 96%
Modo online a 75% da carga até 96%
Modo online a 100% da carga até 96%
Fast EcoMode até 99%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 10 °C a +40 (1) °C (de 15 °C a 25 °C para vida útil máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 65 dBA < 67 dBA < 70 dBA < 68 dBA < 70 dBA < 72 dBA < 74 dBA

ARMÁRIO UPS

Dimensões
L 700 mm 1000 mm 1400 mm 1600 mm 2800 mm 3700 mm
P 800 mm 950 mm 800 mm 950 mm 950 mm
A 1930 mm 2060 mm

Peso 470 kg 490 kg 850 kg 980 kg 1000 kg 1500 kg 2300 kg 3400 kg
Índice de proteção IP20 (outro IP como opção)
Cores armário: RAL 7012, porta: cinzento prateado

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Desempenho VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) Condições aplicáveis. (2) Pior condição (Rede auxiliar não disponível). (3) Com entrada THDV < 1%.

Opções elétricas

 • Rede de entrada separada ou comum.
 • Bypass de manutenção externo.
 •  extensão da capacidade do carregador de 
bateria.

 •  Bateria partilhada.
 •  Compatível com Flywheel.
 •  transformador de isolamento galvânico.
 •  dispositivo de isolamento de retorno.
 •  Sistema de sincronização ACS.
 • BCR (Reinjeção de capacidade da bateria).
 •  FASt eCOmOde.

Características de comunicação 
padrão

 •  Interface multilingue de utilização simples 
com visor gráfico.

 •  2 slots para opções de comunicação.
 •  Ligação ethernet (WeB/SNmP/email).
 •  Porta USB para acesso a registo de 
eventos.

Opções de comunicação

 •  Opções avançadas de encerramento de 
servidor para servidores isolados (stand-
alone) e virtuais.

 •  4 slots adicionais para opções de 
comunicação.

 •  Interface AdC (contactos 
configuráveis sem tensão).

 • mOdBUS tCP. 
 • mOdBUS RtU.
 • Interface BACnet/IP.

Serviço de monitorização remota

 •  LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.
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Sistema completamente modular

 • Módulo de potência de tomada.
 • Módulo de bateria de tomada.
 • Módulo de bypass de tomada.
 • Módulo de distribuição de saída.
 • Módulo de ligação superior-inferior.
 • Módulo de exaustão superior-ar.

Conceito "Juventude Eterna"

 • Baseada no conjunto de módulos + armário 
sem eletrónica.

 • Elimina a criticalidade de fim de vida útil.
 • Compatibilidade com módulos garantida 
durante 20 anos.

 • Permite a implementação de futura 
tecnologia de módulos.

Design completamente 
redundante

 • Nível de redundância N+1, N+2.
 • Conceção sem ponto de falha único.
 • Sem controlo paralelo centralizado.
 • Módulos de potência totalmente 
independentes.

Desempenho melhorado de 
assistência

 • Manutenção rápida e segura baseada em
módulos hot-swap.

 • Compatível com manutenção simultânea.
 • Programa de assistência exclusivo de 
extensão do ciclo de vida útil.

MODULYS GP
Solução única, totalmente modular e redundante
Green Power 2.0 gama de 25 a 600 kVA/kW

A solução para

> Salas de informática
> Centros de dados
> Bancos
>  Instalações de cuidados 

de saúde
> Seguro
> Telecomunicações

Vantagens

>  Garantir total
continuidade da atividade

>  Alinhar a capacidade à
procura comercial

>  Otimizar custos ao longo
do ciclo de vida útil completo
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Vantagens

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

Compatível com bate-
ria de iões de lítio

Green Power 2.0 MODULYS GP
possui certificação da TÜV SÜD

no respeitante à segurança do produto
(EN 62040-1)

A eficiência e o desempenho de
Green Power 2.0 MODULYS GP

são testados e verificados pela TÜV SÜD

O MTBF do módulo de potência
Green Power 2.0 MODULYS GP

é calculado e declarado superior a 600.000 horas pela
SERMA TECHNOLOGIES

(IEC 62380)

Certificações e atestados

RoHS
COMPLIANT

new

MODULYS GP
UPS Trifásica

Green Power 2.0 gama de 25 a 600 kVA/kW 

MODULYS GP
SISTEMA UPS

Potência (Sn) 25 a 200 kVA
Potência (Pn) 25 a 200 kW
Número de módulos de potência 1 a 8
Entrada/saída 3/3
Configuração redundante N+x
Configuração em paralelo até 600 kW (até 3 sistemas)

ENTRADA
Tensão 400 V trifásica+N (340 V a 480 V)
Frequência 50/60 Hz ±10%
Fator de potência / THDI > 0,99/< 3%

SAÍDA
Tensão 380/400/415 V ±1% 3fases+N
Frequência 50/60 Hz ±0,1%
Distorção de tensão < 1% (carga linear), < 4% (carga não linear de acordo com lEC 62040-3)
Corrente de curto-circuito até 3 x In
Sobrecarga 125% durante 10 minutos, 150% durante 1 minuto
Fator de crista 3:1

BYPASS
Tensão tensão nominal de saída ±15% (configurável com 10% a 20%)
Frequência 50/60 Hz ±2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)

EFICIÊNCIA (VERIFICAÇÃO TÜV SÜD)
Modo de dupla conversão em linha até 96,5%

AMBIENTE
Temperatura ambiente 0 °C a + 40 °C (15 a 25 °C para longevidade máxima da bateria)
Humidade relativa 0 a 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (3000 m máx.)
Nível acústico a 1 m < 55 dBA

SISTEMA ARMÁRIO
Dimensões L x P x A 600 x 890 x 1975 mm
Peso (armário vazio) 210 kg
Índice de proteção IP20

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2 Classe C2, AS 62040.2
Desempenho VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

MÓDULO DE POTÊNCIA
Altura 3U
Peso 34 kg
Tipo Tomada/possibilidade hot-swap
MTBF > 600 000 horas (calculadas e verificadas)

MÓDULO DE BATERIA
Tipo À prova de fuga de ácido - baterias de elevada longevidade

Proteção Um único fusível para cada caixa de bateria

ARMÁRIOS DE BATERIAS
Armário de baterias 

modular S
Armário de baterias 

modular M 
Armário de bateria 

de elevada capacidade
Dimensões L x P x A 600 x 890 x 1975 mm 810 x 910 x 1975 mm 810 x 910 x 1975 mm
Número de baías de baterias 12 12 Blocos

Escalabilidade vertical 
e horizontal 

Com a modularidade vertical e 
horizontal, a gama MODULYS 
GP proporciona escalabilidade 
de potência até 600 kW, ideal 
para atualizações do local não 
programadas ou evoluções de 
potência incrementais.
A potência instalada de um único 
sistema pode ser aumentada 
até 200 kW, mediante adição de 
módulos de potência para passos 
incrementais de 25 kW.
Pode obter alta potência e 
flexibilidade colocando até 
3 sistemas na configuração em 
paralelo horizontal para atingir 
600 kW.
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25 até 200 kW

225 até 400 kW 
425 até 600 kW 
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Dados técnicos

Características elétricas padrão
 • Rede de entrada dupla.
 • Bypass de manutenção interno.
 • Proteção contra retorno: circuito de 
deteção.

 • EBS (Expert Battery System) para gestão 
de baterias.

 • Sensor de temperatura da bateria. 

Opções elétricas
 • Bypass de manutenção externo.
 • Armário de baterias externo.
 • Carregador de bateria de elevada 
capacidade.

 • Sistema de sincronização ACS.

Características de comunicação 
padrão

 • Interface multilingue fácil de utilizar com 
monitor gráfico a cores.

 • Assistente de arranque.
 • 2 slots para opções de comunicação.

Serviço de monitorização remota
 • LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.

Opções de comunicação
 • Contacto seco, interfaces RS232/485.
 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • Interface BACnet/IP.
 • NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização de UPS 
e gestão de encerramento de diversos 
sistemas operativos.

www.socomec.pt/pt/modulys-gp-20

Saber mais
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Sistema completamente modular

 • Módulo de potência de tomada.
 • Módulo de bateria de tomada.
 • Módulo de bypass de tomada.
 • Módulo de distribuição de saída.
 • Módulo de ligação superior-inferior.
 • Módulo de exaustão superior-ar.

Conceito "Juventude Eterna"

 • Baseada no conjunto de módulos + armário 
sem eletrónica.

 • Elimina a criticalidade de fim de vida útil.
 • Compatibilidade com módulos garantida 
durante 20 anos.

 • Permite a implementação de futura 
tecnologia de módulos.

Design completamente 
redundante

 • Nível de redundância N+1, N+2.
 • Conceção sem ponto de falha único.
 • Sem controlo paralelo centralizado.
 • Módulos de potência totalmente 
independentes.

Desempenho melhorado de 
assistência

 • Manutenção rápida e segura baseada em
módulos hot-swap.

 • Compatível com manutenção simultânea.
 • Programa de assistência exclusivo de 
extensão do ciclo de vida útil.

MODULYS GP
Solução única, totalmente modular e redundante
Green Power 2.0 gama de 25 a 600 kVA/kW

A solução para

> Salas de informática
> Centros de dados
> Bancos
>  Instalações de cuidados 

de saúde
> Seguro
> Telecomunicações

Vantagens

>  Garantir total
continuidade da atividade

>  Alinhar a capacidade à
procura comercial

>  Otimizar custos ao longo
do ciclo de vida útil completo
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Vantagens

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

Compatível com bate-
ria de iões de lítio

Green Power 2.0 MODULYS GP
possui certificação da TÜV SÜD

no respeitante à segurança do produto
(EN 62040-1)

A eficiência e o desempenho de
Green Power 2.0 MODULYS GP

são testados e verificados pela TÜV SÜD

O MTBF do módulo de potência
Green Power 2.0 MODULYS GP

é calculado e declarado superior a 600.000 horas pela
SERMA TECHNOLOGIES

(IEC 62380)

Certificações e atestados

RoHS
COMPLIANT

new

MODULYS GP
UPS Trifásica

Green Power 2.0 gama de 25 a 600 kVA/kW 

MODULYS GP
SISTEMA UPS

Potência (Sn) 25 a 200 kVA
Potência (Pn) 25 a 200 kW
Número de módulos de potência 1 a 8
Entrada/saída 3/3
Configuração redundante N+x
Configuração em paralelo até 600 kW (até 3 sistemas)

ENTRADA
Tensão 400 V trifásica+N (340 V a 480 V)
Frequência 50/60 Hz ±10%
Fator de potência / THDI > 0,99/< 3%

SAÍDA
Tensão 380/400/415 V ±1% 3fases+N
Frequência 50/60 Hz ±0,1%
Distorção de tensão < 1% (carga linear), < 4% (carga não linear de acordo com lEC 62040-3)
Corrente de curto-circuito até 3 x In
Sobrecarga 125% durante 10 minutos, 150% durante 1 minuto
Fator de crista 3:1

BYPASS
Tensão tensão nominal de saída ±15% (configurável com 10% a 20%)
Frequência 50/60 Hz ±2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)

EFICIÊNCIA (VERIFICAÇÃO TÜV SÜD)
Modo de dupla conversão em linha até 96,5%

AMBIENTE
Temperatura ambiente 0 °C a + 40 °C (15 a 25 °C para longevidade máxima da bateria)
Humidade relativa 0 a 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (3000 m máx.)
Nível acústico a 1 m < 55 dBA

SISTEMA ARMÁRIO
Dimensões L x P x A 600 x 890 x 1975 mm
Peso (armário vazio) 210 kg
Índice de proteção IP20

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2 Classe C2, AS 62040.2
Desempenho VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

MÓDULO DE POTÊNCIA
Altura 3U
Peso 34 kg
Tipo Tomada/possibilidade hot-swap
MTBF > 600 000 horas (calculadas e verificadas)

MÓDULO DE BATERIA
Tipo À prova de fuga de ácido - baterias de elevada longevidade

Proteção Um único fusível para cada caixa de bateria

ARMÁRIOS DE BATERIAS
Armário de baterias 

modular S
Armário de baterias 

modular M 
Armário de bateria 

de elevada capacidade
Dimensões L x P x A 600 x 890 x 1975 mm 810 x 910 x 1975 mm 810 x 910 x 1975 mm
Número de baías de baterias 12 12 Blocos

Escalabilidade vertical 
e horizontal 

Com a modularidade vertical e 
horizontal, a gama MODULYS 
GP proporciona escalabilidade 
de potência até 600 kW, ideal 
para atualizações do local não 
programadas ou evoluções de 
potência incrementais.
A potência instalada de um único 
sistema pode ser aumentada 
até 200 kW, mediante adição de 
módulos de potência para passos 
incrementais de 25 kW.
Pode obter alta potência e 
flexibilidade colocando até 
3 sistemas na configuração em 
paralelo horizontal para atingir 
600 kW.
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Dados técnicos

Características elétricas padrão
 • Rede de entrada dupla.
 • Bypass de manutenção interno.
 • Proteção contra retorno: circuito de 
deteção.

 • EBS (Expert Battery System) para gestão 
de baterias.

 • Sensor de temperatura da bateria. 

Opções elétricas
 • Bypass de manutenção externo.
 • Armário de baterias externo.
 • Carregador de bateria de elevada 
capacidade.

 • Sistema de sincronização ACS.

Características de comunicação 
padrão

 • Interface multilingue fácil de utilizar com 
monitor gráfico a cores.

 • Assistente de arranque.
 • 2 slots para opções de comunicação.

Serviço de monitorização remota
 • LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.

Opções de comunicação
 • Contacto seco, interfaces RS232/485.
 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • Interface BACnet/IP.
 • NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização de UPS 
e gestão de encerramento de diversos 
sistemas operativos.

www.socomec.pt/pt/modulys-gp-20

Saber mais
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Concebida para as aplicações 
mais exigentes
 •  Concebida para proteger processos 
industriais.

 •  Uma solução compacta com transformador 
de isolamento e baterias integradas.

 •  Caixa resistente (estrutura de aço pesado 
de 2 mm de espessura).

 •  Fixação ao pavimento (para evitar 
inclinação).

 •  Índice de protecção padrão IP31.
 •  Caixa resistente a pó e salpicos de água 
(IP52) com filtros de poeiras facilmente 
substituíveis (opção).

 •  Funcionamento a temperaturas até 50 °C.
 •  Ampla tolerância de tensão de entrada, de 
-40 % a +20 % da tensão nominal.

 •  Dupla imunidade CEM comparativamente à 
norma internacional IEC 62040-2 para UPS.

 •  Protecção dupla sobretensão.

Continuidade de processo
 •  Acesso frontal para cablagem de entrada/
saída, substituição de peças e manutenção 
preventiva.

 •  Escalabilidade de potência e elevada 
disponibilidade (utilizando redundância), 
com a facilidade de colocar até 6 unidades 
em paralelo.

Fácil integração em redes 
industriais 
 •  Factor de potência de entrada > 0,99 e 
distorção de harmónicas de corrente de 
entrada < 3%, graças ao rectificador IGBT.

 •  Compatível com baterias dos tipos ácido-
chumbo de ventilação aberta reguladas por 
válvula (VRLA) e níquel-cádmio.

 •  Interface multilingue de utilização simples 
com visor gráfico.

 •  Placas de comunicação flexíveis para 
qualquer necessidade de comunicação 
industrial: contactos secos, MODBUS, 
PROFIBUS, etc.

 •  Totalmente compatível com grupos 
geradores.

 •  Transformador de isolamento galvânico 
incorporado com classificação K.

 •  Adaptação a tensões industriais típicas 
(entrada e saída).

MASTERYS IP+
Proteção robusta e altamente fiável para ambientes exigentes 
de 10 a 80 kVA

A solução para 

> Processos industriais
> Serviços
> Aplicações médicas

Vantagens

Available

IP52
models
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Certificações

A série MASTERYS IP+ possui 
certificação da TÜV SÜD no 
respeitante à segurança do 

produto (EN 62040-1).

MASTERYS IP+ 
UPS Monofásica e Trifásica

de 10 a 80 kVA

MASTERYS IP+
Proteção robusta e altamente fiável para ambientes exigentes 
de 10 a 80 kVA

Dados técnicos

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
Configuração em paralelo(1) até 6 unidades

ENTRADA
Tensão nominal 400 V
Tolerância de tensão  ± 20%(2) (até -40% a 50% da potência nominal)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 10%
Factor de potência / THDI(3) 0,99 / < 3%

SAÍDA

Tensão nominal 1 fase + N: 230 V (pode ser configurado para 220/240 V)
3 fase + N: 400 V (380/415 V, configurável)

Tolerância de tensão ± 1%
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável de 1% a 8% com grupo gerador)
Distorção total da tensão de saída – carga linear < 1%
Distorção total da tensão de saída – carga não linear < 5%
Sobrecarga 125% durante 10 minutos, 150% durante 1 minuto(2)

Factor de crista 3:1 (conforme com IEC 62040-3)
BYPASS
Tensão nominal 1 fase + N: 230 V, 3 fases + N: 400 V
Tolerância de tensão ± 15% (configurável de 10% a 20% com grupo gerador)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável de 1% a 8% com grupo gerador)

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C a +50 °C(2) (de 15 °C a 25 °C para vida útil máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 65 dBA

ARMÁRIO UPS
Dimensões (3/1) L x P x A 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm -
Dimensões (3/3) L x P x A 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm
Peso (3/1) 230 kg 250 kg 270 kg 330 kg 490 kg 540 kg -
Peso (3/3) 230 kg 250 kg 270 kg 320 kg 370 kg 500 kg 550 kg
Grau de protecção IP31 e IP52 (em conformidade com a norma IEC 60529)
Cores RAL 7012

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1 (certificação TÜV SÜD), EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2 (2ª edição), AS 62040.2
Rendimento VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) Com transformador no lado de entrada/bypass. (2) Condições aplicáveis. (3) Para fonte de tensão THDV < 2% e carga nominal. 

Para cargas industriais

 • 100 % de cargas não lineares.
 •  100 % de cargas não equilibradas.
 •  100 % de cargas de ”6-pulsos” 
(accionadores de velocidade de motores, 
equipamento de soldagem, alimentações 
de energia...).

 •  Motores, lâmpadas, cargas capacitivas.

UPS e baterias
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Características elétricas padrão

 •  Rede dupla de entrada.
 •  Bypass de manutenção interno.
 •  Protecção contra backfeed: circuito de 
detecção.

 •  EBS (Expert Battery System) para gestão 
de baterias.

Opções elétricas

 • Baterias com vida útil longa.
 •  Armário de baterias externo (grau de 
protecção até IP32).

 •  Sensor de temperatura externo.
 •  Carregadores de baterias adicionais.
 •  Transformador adicional.
 •  Kit para paralelo.
 •  Arranque a frio.
 •  Sistema de sincronização ACS.
 •  Kit de criação de neutro para redes elétricas 
sem neutro.

 •  Tropicalização e protecção anti-corrosão 
para quadros eléctricos.

Características de comunicação 
padrão

 •  Display gráfico multilingue.
 •  Interface de contacto seco.
 •  MODBUS RTU. 
 •  Interface LAN incorporado (páginas web, 
e-mail).

 •  2 slots para opções de comunicação.

Opções de comunicação

 • PROFIBUS.
 •  MODBUS TCP.
 •  NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização da UPS e 
gestão de paragem para vários sistemas 
operativos.

Serviço de monitorização remota

 •  LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.

Opção de armazenamento de energia: ultra condensador

O ultra-condensador pode ser uma substituição 
de bateria adequada em situações especiais em 
que não seja necessário um longo período de 
autonomia. Esta solução visa especificamente 
ultrapassar quebras de tensão e falhas de 
energia frequentes, ou simplesmente servir de 
ponte para o arranque de um gerador, ou em 
situações em que as temperaturas ambiente 
possam comprometer o tempo de vida útil 
da bateria. Tal iria resultar num sistema de 

armazenamento de energia altamente fiável, 
sem necessidade de manutenção.
Vantagens
 •   Tempo de vida útil extremamente longo: 15 
anos com ciclos praticamente ilimitados.

 •  Elevada fiabilidade – Sem manutenção.
 •  Amplo intervalo de temperatura, até 45 °C.
 •  Carregamento ultra rápido.
 •  Sem bateria, sem chumbo e ecológica.

2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5
UPS IN/OUT kVA

Autonomia (minutos)(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) BUT máx. a 70% da carga 

Armário de bateria externo

Armário de bateria externo

Armário de bateria externo

Armário de bateria externo

Armário de bateria externo
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Concebida para as aplicações 
mais exigentes
 •  Concebida para proteger processos 
industriais.

 •  Uma solução compacta com transformador 
de isolamento e baterias integradas.

 •  Caixa resistente (estrutura de aço pesado 
de 2 mm de espessura).

 •  Fixação ao pavimento (para evitar 
inclinação).

 •  Índice de protecção padrão IP31.
 •  Caixa resistente a pó e salpicos de água 
(IP52) com filtros de poeiras facilmente 
substituíveis (opção).

 •  Funcionamento a temperaturas até 50 °C.
 •  Ampla tolerância de tensão de entrada, de 
-40 % a +20 % da tensão nominal.

 •  Dupla imunidade CEM comparativamente à 
norma internacional IEC 62040-2 para UPS.

 •  Protecção dupla sobretensão.

Continuidade de processo
 •  Acesso frontal para cablagem de entrada/
saída, substituição de peças e manutenção 
preventiva.

 •  Escalabilidade de potência e elevada 
disponibilidade (utilizando redundância), 
com a facilidade de colocar até 6 unidades 
em paralelo.

Fácil integração em redes 
industriais 
 •  Factor de potência de entrada > 0,99 e 
distorção de harmónicas de corrente de 
entrada < 3%, graças ao rectificador IGBT.

 •  Compatível com baterias dos tipos ácido-
chumbo de ventilação aberta reguladas por 
válvula (VRLA) e níquel-cádmio.

 •  Interface multilingue de utilização simples 
com visor gráfico.

 •  Placas de comunicação flexíveis para 
qualquer necessidade de comunicação 
industrial: contactos secos, MODBUS, 
PROFIBUS, etc.

 •  Totalmente compatível com grupos 
geradores.

 •  Transformador de isolamento galvânico 
incorporado com classificação K.

 •  Adaptação a tensões industriais típicas 
(entrada e saída).

MASTERYS IP+
Proteção robusta e altamente fiável para ambientes exigentes 
de 10 a 80 kVA

A solução para 

> Processos industriais
> Serviços
> Aplicações médicas

Vantagens

Available

IP52
models

G
A

M
M

E
 1

40
 A

Certificações

A série MASTERYS IP+ possui 
certificação da TÜV SÜD no 
respeitante à segurança do 

produto (EN 62040-1).

MASTERYS IP+ 
UPS Monofásica e Trifásica

de 10 a 80 kVA

MASTERYS IP+
Proteção robusta e altamente fiável para ambientes exigentes 
de 10 a 80 kVA

Dados técnicos

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
Configuração em paralelo(1) até 6 unidades

ENTRADA
Tensão nominal 400 V
Tolerância de tensão  ± 20%(2) (até -40% a 50% da potência nominal)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 10%
Factor de potência / THDI(3) 0,99 / < 3%

SAÍDA

Tensão nominal 1 fase + N: 230 V (pode ser configurado para 220/240 V)
3 fase + N: 400 V (380/415 V, configurável)

Tolerância de tensão ± 1%
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável de 1% a 8% com grupo gerador)
Distorção total da tensão de saída – carga linear < 1%
Distorção total da tensão de saída – carga não linear < 5%
Sobrecarga 125% durante 10 minutos, 150% durante 1 minuto(2)

Factor de crista 3:1 (conforme com IEC 62040-3)
BYPASS
Tensão nominal 1 fase + N: 230 V, 3 fases + N: 400 V
Tolerância de tensão ± 15% (configurável de 10% a 20% com grupo gerador)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável de 1% a 8% com grupo gerador)

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C a +50 °C(2) (de 15 °C a 25 °C para vida útil máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 65 dBA

ARMÁRIO UPS
Dimensões (3/1) L x P x A 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm -
Dimensões (3/3) L x P x A 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm
Peso (3/1) 230 kg 250 kg 270 kg 330 kg 490 kg 540 kg -
Peso (3/3) 230 kg 250 kg 270 kg 320 kg 370 kg 500 kg 550 kg
Grau de protecção IP31 e IP52 (em conformidade com a norma IEC 60529)
Cores RAL 7012

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1 (certificação TÜV SÜD), EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2 (2ª edição), AS 62040.2
Rendimento VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) Com transformador no lado de entrada/bypass. (2) Condições aplicáveis. (3) Para fonte de tensão THDV < 2% e carga nominal. 

Para cargas industriais

 • 100 % de cargas não lineares.
 •  100 % de cargas não equilibradas.
 •  100 % de cargas de ”6-pulsos” 
(accionadores de velocidade de motores, 
equipamento de soldagem, alimentações 
de energia...).

 •  Motores, lâmpadas, cargas capacitivas.

UPS e baterias
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Características elétricas padrão

 •  Rede dupla de entrada.
 •  Bypass de manutenção interno.
 •  Protecção contra backfeed: circuito de 
detecção.

 •  EBS (Expert Battery System) para gestão 
de baterias.

Opções elétricas

 • Baterias com vida útil longa.
 •  Armário de baterias externo (grau de 
protecção até IP32).

 •  Sensor de temperatura externo.
 •  Carregadores de baterias adicionais.
 •  Transformador adicional.
 •  Kit para paralelo.
 •  Arranque a frio.
 •  Sistema de sincronização ACS.
 •  Kit de criação de neutro para redes elétricas 
sem neutro.

 •  Tropicalização e protecção anti-corrosão 
para quadros eléctricos.

Características de comunicação 
padrão

 •  Display gráfico multilingue.
 •  Interface de contacto seco.
 •  MODBUS RTU. 
 •  Interface LAN incorporado (páginas web, 
e-mail).

 •  2 slots para opções de comunicação.

Opções de comunicação

 • PROFIBUS.
 •  MODBUS TCP.
 •  NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização da UPS e 
gestão de paragem para vários sistemas 
operativos.

Serviço de monitorização remota

 •  LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.

Opção de armazenamento de energia: ultra condensador

O ultra-condensador pode ser uma substituição 
de bateria adequada em situações especiais em 
que não seja necessário um longo período de 
autonomia. Esta solução visa especificamente 
ultrapassar quebras de tensão e falhas de 
energia frequentes, ou simplesmente servir de 
ponte para o arranque de um gerador, ou em 
situações em que as temperaturas ambiente 
possam comprometer o tempo de vida útil 
da bateria. Tal iria resultar num sistema de 

armazenamento de energia altamente fiável, 
sem necessidade de manutenção.
Vantagens
 •   Tempo de vida útil extremamente longo: 15 
anos com ciclos praticamente ilimitados.

 •  Elevada fiabilidade – Sem manutenção.
 •  Amplo intervalo de temperatura, até 45 °C.
 •  Carregamento ultra rápido.
 •  Sem bateria, sem chumbo e ecológica.

2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5
UPS IN/OUT kVA

Autonomia (minutos)(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
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3/1

3/3

3/1
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3/1

3/3
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(1) BUT máx. a 70% da carga 

Armário de bateria externo
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DELPHYS MP Elite
Proteção resiliente com base no transformador
de 80 a 200 kVA

Proteção ideal da carga
 • Funcionamento permanente no modo VFI 
(online dupla conversão)

 • O transformador de isolamento do inversor 
proporciona separação galvânica da 
corrente DC da fonte de carga e bypass. 

 • Precisão da tensão de saída em todas as 
condições de carga.

 • Elevada capacidade de sobrecarga para 
suportar condições de carga anormais.

 • A manutenção fácil reduz o MTTR graças a 
subconjuntos amovíveis e ao acesso frontal 
a todos os componentes.

 • A capacidade hot-plug simplifica a extensão 
ou a redundância e, ao mesmo tempo, 
mantém uma alimentação de alta qualidade.

Robusta e fiável
 • Tecnologia comprovada no terreno.
 • Arquitetura tolerante a falhas com 
componentes redundantes integrados.

 • Deteção de falhas e gestão do ventilador
 • Os diagnósticos exatos garantem 
alimentação de energia para a carga.

 • Prevenção de falhas em cascata para 
sistemas paralelos.

 • Robustez mecânica e elétrica para 
ambientes industriais.

Custo total de propriedade 
minimizado 
 • Eficiência elevada no modo VFI, incluindo o 
transformador.

 • Alta densidade de alimentação: a área de 
ocupação reduzida poupa espaço nas 
instalações.

 • O fator de potência de entrada elevado e 
constante ajuda a limitar as dimensões da 
infraestrutura de rede a montante.

 • A ligação de rede do retificador exige 
apenas 3 cabos (sem neutro). 

 • A elevada capacidade de curto-circuito 
simplifica os dispositivos de proteção a 
jusante.

 • A ligação de baterias às UPS requer apenas 
2 cabos.

A solução para 

> Indústria
> Processos
> Infraestrutura
> Serviços de saúde
> Setor de serviços
> Telecomunicações
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Vantagens

Flywheel
COMPATIBLE

DELPHYS MP Elite
UPS Trifásica

de 80 a 200 kVA

DELPHYS MP Elite
Proteção resiliente com base no transformador
de 80 a 200 kVA

 •  Configurações paralelas modulares 
até 6 unidades, desenvolvimento sem 
limitações.

 •  Bypass distribuído ou centralizado.
 •  Arquitetura de canal duplo com sistemas de 
transferência estáticos.

Características elétricas padrão

 • �Slots�para�6 placas�de�comunicação.
 •  Proteção contra retorno: circuito de 
deteção.

 •  Interface padrão:
-  3 entradas (paragem de emergência, 

grupo gerador, proteção da bateria),
-  4 saídas (alarme geral, autonomia, bypass, 

necessidades de manutenção preventiva).
 •  Ligação em paralelo até 6 unidades.

Opções de comunicação

 •  Ecrã tátil gráfico GTS  
(Graphic Touch Screen).

 •  Interface ADC (contactos 
configuráveis sem tensão).

 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • PROFIBUS/PROFINET.
 • Interface BACnet/IP.
 •  NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização de UPS e 
gestão das paragens de diversos sistemas 
operativos.

Serviço de monitorização remota

 •  LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.

Sistemas paralelos Opções elétricas

 •  EBS (Expert Battery System).
 • Compatível com FLYWHEEL.
 •  Sistema de sincronização ACS.
 •  Alimentação de energia eletrónica 
redundante.

Opções mecânicas

 •  Índice de proteção IP reforçado.
 •  Filtros de ventilação.
 •  Ventilação redundante com deteção de 
falhas.

 •  Ligação de entrada superior.

Dados técnicos

DELPHYS MP Elite
Sn [kVA] 80 100 120 160 200
Pn [kW] 64 80 96 128 160
Entrada/saída 3/3
Configuração paralela (bypass distribuído ou centralizado) até 6 unidades (bypass distribuído ou centralizado)

ENTRADA
Tensão nominal 380 V - 400 V - 415 V(1)

Tolerância de tensão 340 a 460 V
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência 45 a 65Hz
Fator de potência/THDI 0,99 constante/2,5% sem filtro

SAÍDA
Tensão nominal 380 V - 400 V - 415 V (configurável)(1)

Tolerância de tensão < 1% (carga estática), ± 2% em 5 ms (condições de carga dinâmica de 0 a 100%)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 0,2%
Distorção total da tensão de saída – carga linear ThdU <2% 
Distorção total da tensão de saída – carga não linear ThdU <4%
Corrente de curto-circuito Até 3,5 In
Sobrecarga 125% durante 10 minutos, 150% durante 1 minuto
Fator de crista 3:1
Fator de potência sem descarga 0,9 indutiva a 0,9 capacitiva

BYPASS
Tensão nominal 380 V - 400 V - 415 V
Tolerância de tensão ± 10% (selecionável)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)

EFICIÊNCIA
Modo online 94%
Modo Eco 98%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C até +35 °C (de 15 °C a 25 °C para longevidade máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) 65 dBA 67 dBA

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 1000 x 800 x 1930 mm
Peso 740 kg 860 kg 1020 kg
Índice de proteção IP20 (outro IP como opção)
Cores RAL 9006

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, IEC 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Desempenho IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) Outros a pedido. - (2) Segundo a gama de potência.
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DELPHYS MP Elite
Proteção resiliente com base no transformador
de 80 a 200 kVA

Proteção ideal da carga
 • Funcionamento permanente no modo VFI 
(online dupla conversão)

 • O transformador de isolamento do inversor 
proporciona separação galvânica da 
corrente DC da fonte de carga e bypass. 

 • Precisão da tensão de saída em todas as 
condições de carga.

 • Elevada capacidade de sobrecarga para 
suportar condições de carga anormais.

 • A manutenção fácil reduz o MTTR graças a 
subconjuntos amovíveis e ao acesso frontal 
a todos os componentes.

 • A capacidade hot-plug simplifica a extensão 
ou a redundância e, ao mesmo tempo, 
mantém uma alimentação de alta qualidade.

Robusta e fiável
 • Tecnologia comprovada no terreno.
 • Arquitetura tolerante a falhas com 
componentes redundantes integrados.

 • Deteção de falhas e gestão do ventilador
 • Os diagnósticos exatos garantem 
alimentação de energia para a carga.

 • Prevenção de falhas em cascata para 
sistemas paralelos.

 • Robustez mecânica e elétrica para 
ambientes industriais.

Custo total de propriedade 
minimizado 
 • Eficiência elevada no modo VFI, incluindo o 
transformador.

 • Alta densidade de alimentação: a área de 
ocupação reduzida poupa espaço nas 
instalações.

 • O fator de potência de entrada elevado e 
constante ajuda a limitar as dimensões da 
infraestrutura de rede a montante.

 • A ligação de rede do retificador exige 
apenas 3 cabos (sem neutro). 

 • A elevada capacidade de curto-circuito 
simplifica os dispositivos de proteção a 
jusante.

 • A ligação de baterias às UPS requer apenas 
2 cabos.

A solução para 

> Indústria
> Processos
> Infraestrutura
> Serviços de saúde
> Setor de serviços
> Telecomunicações
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Vantagens

Flywheel
COMPATIBLE

DELPHYS MP Elite
UPS Trifásica

de 80 a 200 kVA

DELPHYS MP Elite
Proteção resiliente com base no transformador
de 80 a 200 kVA

 •  Configurações paralelas modulares 
até 6 unidades, desenvolvimento sem 
limitações.

 •  Bypass distribuído ou centralizado.
 •  Arquitetura de canal duplo com sistemas de 
transferência estáticos.

Características elétricas padrão

 • �Slots�para�6 placas�de�comunicação.
 •  Proteção contra retorno: circuito de 
deteção.

 •  Interface padrão:
-  3 entradas (paragem de emergência, 

grupo gerador, proteção da bateria),
-  4 saídas (alarme geral, autonomia, bypass, 

necessidades de manutenção preventiva).
 •  Ligação em paralelo até 6 unidades.

Opções de comunicação

 •  Ecrã tátil gráfico GTS  
(Graphic Touch Screen).

 •  Interface ADC (contactos 
configuráveis sem tensão).

 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • PROFIBUS/PROFINET.
 • Interface BACnet/IP.
 •  NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização de UPS e 
gestão das paragens de diversos sistemas 
operativos.

Serviço de monitorização remota

 •  LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.

Sistemas paralelos Opções elétricas

 •  EBS (Expert Battery System).
 • Compatível com FLYWHEEL.
 •  Sistema de sincronização ACS.
 •  Alimentação de energia eletrónica 
redundante.

Opções mecânicas

 •  Índice de proteção IP reforçado.
 •  Filtros de ventilação.
 •  Ventilação redundante com deteção de 
falhas.

 •  Ligação de entrada superior.

Dados técnicos

DELPHYS MP Elite
Sn [kVA] 80 100 120 160 200
Pn [kW] 64 80 96 128 160
Entrada/saída 3/3
Configuração paralela (bypass distribuído ou centralizado) até 6 unidades (bypass distribuído ou centralizado)

ENTRADA
Tensão nominal 380 V - 400 V - 415 V(1)

Tolerância de tensão 340 a 460 V
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência 45 a 65Hz
Fator de potência/THDI 0,99 constante/2,5% sem filtro

SAÍDA
Tensão nominal 380 V - 400 V - 415 V (configurável)(1)

Tolerância de tensão < 1% (carga estática), ± 2% em 5 ms (condições de carga dinâmica de 0 a 100%)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 0,2%
Distorção total da tensão de saída – carga linear ThdU <2% 
Distorção total da tensão de saída – carga não linear ThdU <4%
Corrente de curto-circuito Até 3,5 In
Sobrecarga 125% durante 10 minutos, 150% durante 1 minuto
Fator de crista 3:1
Fator de potência sem descarga 0,9 indutiva a 0,9 capacitiva

BYPASS
Tensão nominal 380 V - 400 V - 415 V
Tolerância de tensão ± 10% (selecionável)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)

EFICIÊNCIA
Modo online 94%
Modo Eco 98%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C até +35 °C (de 15 °C a 25 °C para longevidade máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) 65 dBA 67 dBA

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 1000 x 800 x 1930 mm
Peso 740 kg 860 kg 1020 kg
Índice de proteção IP20 (outro IP como opção)
Cores RAL 9006

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, IEC 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Desempenho IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) Outros a pedido. - (2) Segundo a gama de potência.
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DELPHYS MX
Solução flexível com base no transformador para arquiteturas resilientes
de 250 a 900 kVA

Proteção ideal da carga
 • Funcionamento permanente no modo VFI
(online dupla conversão).

 • O transformador de isolamento do inversor 
proporciona separação galvânica entre 
a corrente DC e a carga e entre as duas 
fontes.

 • Precisão da tensão de saída em todas as 
condições de carga.

 • Elevada capacidade de sobrecarga para 
suportar condições de carga anormais.

 • A manutenção fácil reduz o MTTR graças a 
subconjuntos amovíveis e ao acesso frontal 
a todos os componentes.

 • Arquitetura tolerante a falhas com 
componentes redundantes integrados.

Flexível e facilmente atualizável 
 • Modo de paralelização robusto e fiável.
 • O bypass distribuído ou centralizado 
garante uma compatibilidade perfeita com 
qualquer infraestrutura elétrica.

 • A capacidade hot-plug simplifica a extensão 
ou a redundância e, ao mesmo tempo, 
mantém uma alimentação de alta qualidade.

 • A topologia baseado no transformador está 
adaptada a todos os tipos de instalações 
elétricas.

Custo total de propriedade 
minimizado
 • Eficiência elevada no modo VFI, incluindo o 
transformador.

 • Alta densidade de alimentação: a área de 
ocupação reduzida poupa espaço nas 
instalações.

 • O fator de potência de entrada elevado e 
constante ajuda a limitar as dimensões da 
infraestrutura de rede a montante.

 • A ligação de rede do retificador exige 
apenas 3 cabos (sem neutro).

 • A elevada capacidade de curto-circuito 
simplifica os dispositivo de proteção a 
jusante.

A solução para 

> Indústria
> Processos
> Infraestrutura
> Aplicações de IT
> Serviços de saúde
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Atestados

B U R E A U
V E R I T A S

A série DELPHYS MX está 
certificada pelo Bureau 

Veritas.

Vantagens

Flywheel
COMPATIBLE

DELPHYS MX 
UPS Trifásica

de 250 a 900 kVA

DELPHYS MX
Solução flexível com base no transformador para arquiteturas resilientes
de 250 a 900 kVA

Características elétricas padrão

 •  Proteção contra retorno: circuito de 
deteção.

 •  Interface padrão:
-  3 entradas (paragem de emergência, 

grupo gerador, proteção da bateria),
-  4 saídas (alarme geral, autonomia, bypass, 

necessidades de manutenção preventiva).
 •  EBS (Expert Battery System).

Características de comunicação 
padrão

 •  Display gráfico multilingue.
 • �Slots�para�6 placas�de�comunicação.

Opções elétricas

 •  EBS (Expert Battery System).
 • Compatível com FLYWHEEL.
 •  Sistema de sincronização ACS.
 •  Alimentação de energia eletrónica 
redundante.

Opções mecânicas

 •  Índice de proteção IP reforçado.
 •  Filtros de ventilação.
 •  Ventilação redundante com deteção de 
falhas.

 •  Ligação de entrada superior.

Opções de comunicação

 •  Ecrã tátil gráfico GTS (Graphic Touch 
Screen).

 •  Interface ADC (contactos 
configuráveis sem tensão).

 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • PROFIBUS/PROFINET.
 • Interface BACnet/IP.
 •  NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização de UPS e 
gestão das paragens de diversos sistemas 
operativos.

Serviço de monitorização remota

 •  LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.

Dados técnicos

DELPHYS MX
Sn [kVA] 250 300 400 500 800 900
Pn [kW] 225 270 360 450 720 800
Entrada/saída 3/3
Configuração em paralelo até 6 unidades

ENTRADA
Tensão nominal(1) 380 V - 400 V - 415 V
Tolerância de tensão 340 a 460 V 360 a 460 V
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 5 Hz
Factor de potência / THDI 0,93 / < 4,5% 0,94 / < 5%

SAÍDA
Tensão nominal 380 V - 400 V - 415 V
Tolerância de tensão < 1% (carga estática), ± 2% em 5 ms (condições de carga dinâmica de 0 a 100%)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 0,2%
Distorção total da tensão de saída – carga linear ThdU <2%

Distorção total da tensão de saída – carga não 
linear (lEC 62043-3) ThdU < 3,2% ThdU < 2,5%

Corrente de curto-circuito Até 4,4 In
Sobrecarga 150% durante 1 minuto, 125% durante 10 minutos
Factor de crista 3:1
Factor de potência sem descarga 0,9 indutiva a 0,9 capacitiva

BYPASS
Tensão nominal 380 V - 400 V - 415 V
Tolerância de tensão ± 10%
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)

EFICIÊNCIA
Modo online até 93,5%
Modo Eco 98%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C até +35 °C (de 15 °C a 25 °C para longevidade máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746)(2) ≤ 70 dBA ≤ 72 dBA ≤ 75 dBA

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 1600 x 995 x 1930 mm 3200 x 995 x 2210 mm
Peso 2500 kg 2800 kg 3300 kg 5900 kg
Índice de proteção IP20
Cores RAL 9006

NORMAS
Segurança IEC/EN 62041-1, IEC 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Desempenho IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) DELPHYS MX 250-500: outras sob pedido. - (2) Segundo a gama de potência.
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DELPHYS MX
Solução flexível com base no transformador para arquiteturas resilientes
de 250 a 900 kVA

Proteção ideal da carga
 • Funcionamento permanente no modo VFI
(online dupla conversão).

 • O transformador de isolamento do inversor 
proporciona separação galvânica entre 
a corrente DC e a carga e entre as duas 
fontes.

 • Precisão da tensão de saída em todas as 
condições de carga.

 • Elevada capacidade de sobrecarga para 
suportar condições de carga anormais.

 • A manutenção fácil reduz o MTTR graças a 
subconjuntos amovíveis e ao acesso frontal 
a todos os componentes.

 • Arquitetura tolerante a falhas com 
componentes redundantes integrados.

Flexível e facilmente atualizável 
 • Modo de paralelização robusto e fiável.
 • O bypass distribuído ou centralizado 
garante uma compatibilidade perfeita com 
qualquer infraestrutura elétrica.

 • A capacidade hot-plug simplifica a extensão 
ou a redundância e, ao mesmo tempo, 
mantém uma alimentação de alta qualidade.

 • A topologia baseado no transformador está 
adaptada a todos os tipos de instalações 
elétricas.

Custo total de propriedade 
minimizado
 • Eficiência elevada no modo VFI, incluindo o 
transformador.

 • Alta densidade de alimentação: a área de 
ocupação reduzida poupa espaço nas 
instalações.

 • O fator de potência de entrada elevado e 
constante ajuda a limitar as dimensões da 
infraestrutura de rede a montante.

 • A ligação de rede do retificador exige 
apenas 3 cabos (sem neutro).

 • A elevada capacidade de curto-circuito 
simplifica os dispositivo de proteção a 
jusante.

A solução para 

> Indústria
> Processos
> Infraestrutura
> Aplicações de IT
> Serviços de saúde
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Atestados

B U R E A U
V E R I T A S

A série DELPHYS MX está 
certificada pelo Bureau 

Veritas.

Vantagens

Flywheel
COMPATIBLE

DELPHYS MX 
UPS Trifásica

de 250 a 900 kVA

DELPHYS MX
Solução flexível com base no transformador para arquiteturas resilientes
de 250 a 900 kVA

Características elétricas padrão

 •  Proteção contra retorno: circuito de 
deteção.

 •  Interface padrão:
-  3 entradas (paragem de emergência, 

grupo gerador, proteção da bateria),
-  4 saídas (alarme geral, autonomia, bypass, 

necessidades de manutenção preventiva).
 •  EBS (Expert Battery System).

Características de comunicação 
padrão

 •  Display gráfico multilingue.
 • �Slots�para�6 placas�de�comunicação.

Opções elétricas

 •  EBS (Expert Battery System).
 • Compatível com FLYWHEEL.
 •  Sistema de sincronização ACS.
 •  Alimentação de energia eletrónica 
redundante.

Opções mecânicas

 •  Índice de proteção IP reforçado.
 •  Filtros de ventilação.
 •  Ventilação redundante com deteção de 
falhas.

 •  Ligação de entrada superior.

Opções de comunicação

 •  Ecrã tátil gráfico GTS (Graphic Touch 
Screen).

 •  Interface ADC (contactos 
configuráveis sem tensão).

 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • PROFIBUS/PROFINET.
 • Interface BACnet/IP.
 •  NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização de UPS e 
gestão das paragens de diversos sistemas 
operativos.

Serviço de monitorização remota

 •  LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.

Dados técnicos

DELPHYS MX
Sn [kVA] 250 300 400 500 800 900
Pn [kW] 225 270 360 450 720 800
Entrada/saída 3/3
Configuração em paralelo até 6 unidades

ENTRADA
Tensão nominal(1) 380 V - 400 V - 415 V
Tolerância de tensão 340 a 460 V 360 a 460 V
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 5 Hz
Factor de potência / THDI 0,93 / < 4,5% 0,94 / < 5%

SAÍDA
Tensão nominal 380 V - 400 V - 415 V
Tolerância de tensão < 1% (carga estática), ± 2% em 5 ms (condições de carga dinâmica de 0 a 100%)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 0,2%
Distorção total da tensão de saída – carga linear ThdU <2%

Distorção total da tensão de saída – carga não 
linear (lEC 62043-3) ThdU < 3,2% ThdU < 2,5%

Corrente de curto-circuito Até 4,4 In
Sobrecarga 150% durante 1 minuto, 125% durante 10 minutos
Factor de crista 3:1
Factor de potência sem descarga 0,9 indutiva a 0,9 capacitiva

BYPASS
Tensão nominal 380 V - 400 V - 415 V
Tolerância de tensão ± 10%
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)

EFICIÊNCIA
Modo online até 93,5%
Modo Eco 98%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C até +35 °C (de 15 °C a 25 °C para longevidade máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746)(2) ≤ 70 dBA ≤ 72 dBA ≤ 75 dBA

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 1600 x 995 x 1930 mm 3200 x 995 x 2210 mm
Peso 2500 kg 2800 kg 3300 kg 5900 kg
Índice de proteção IP20
Cores RAL 9006

NORMAS
Segurança IEC/EN 62041-1, IEC 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Desempenho IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) DELPHYS MX 250-500: outras sob pedido. - (2) Segundo a gama de potência.
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SHARYS IP
Solução de potência DC reforçada e fiável
24/48/108/120 V de 15 a 200 A

A solução para 

> Indústria de transformação
> Disparo de comutadores
> Sinalização
> Sistemas de alarmes
> Automatismos (PLC, relés, etc.)

As séries SHARYS IP foram concebidas com 
o objectivo de oferecer alimentação CC fiável.
Ideais para aplicações industriais, as 
séries SHARYS IP combinam funções de 
telecomunicação como a modularidade, 
substituições de módulos "hot swap", 
redundância N+1 e escalabilidade com uma 
estrutura robusta, criando uma combinação 
inovadora.
A concepção flexível e uma ampla gama de 
possibilidades de personalização completam 
o conjunto e permitem utilizar as séries 
SHARYS IP numa grande variedade de 
situações.

Capacidade de actualização
 •  Expansível de acordo com os requisitos 
futuros adicionando módulos rectificadores.

Fiabilidade e robustez
 •  Estrutura em aço robusta.
 •  Índice de protecção IP30(1).
 •  Tropicalização de PCB de série.
 •  Controlo através de microprocessadores.
 •  Arrefecimento inteligente do rectificador.
 •  Segurança da bateria graças ao fim da 
protecção de descarga (opcional).

 •  Tensão térmica limitada e prolongamento 
da vida útil dos componentes.

Custo Total de Propriedade 
(TCO)
 •  Eficiência elevada até 99%: baixo consumo 
de energia, baixa dissipação de calor.

 •  Absorção de corrente sinusoidal com 
factor de potência próximo de um: baixa 
dissipação de calor no condutor e sem 
sobredimensionamento da instalação.

 •  Simples de instalar.
 •  Custos de manutenção reduzidos.
 •  Continuidade de processos com capacidades 
"hot swap" (substituição de módulos sem 
qualquer interrupção de energia).

De fácil utilização e operação
 •  Painel frontal sinóptico com indicação clara 
do estado de funcionamento.

 •  Controlo e monitorização digitais dos 
módulos rectificadores.

 •  Adaptado à utilização com diferentes tipos 
de tecnologias de bateria.

 •  Ampla escolha de interfaces de 
comunicação: Contacto seco, MODBUS 
RTU, SNMP (com opção NET VISION).

(1) Contacte-nos relativamente à extensão da potência ou a 
necessidades de personalização
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Certificações

Todos os rectificadores da série SHARYS IP 
(SH-IP) possuem certificação da TÜV SÜD 
relativamente à segurança do produto (EN 

61204-7 e EN 60950-1).

Caixa SHARYS IP

Sistema SHARYS IP

SHARYS IP 
Rectificadores 

24/48/108/120 V de 15 a 200 A

SHARYS IP
Solução de potência DC reforçada e fiável
24/48/108/120 V de 15 a 200 A

Características elétricas padrão

 •  Polarity insulated or grounded.
 •  Protecção da bateria interna.
 •  Acessório para distribuição CC de saída.
 •  Sensor de temperatura da bateria.
 •  Tropicalização de PCB.
 •  Armário de aço IP30.
 •  Base adequada para transporte em 
empilhadora.

Opções elétricas

 •  BLVD - Seccionador de baixa tensão da 
bateria.

 •  Distribuição de saída.
 •  Double AC power supply. 
 • Protecção de bateria de fio duplo.
 •  Paragem de emergência (EPO - Emergency 
Power Off).

 •  Power Share (Partilha de potência).
 •  Kit de ligação.
 •  Controlo de fuga à terra.
 •  Supressores de sobretensão de entrada.
 •  Armário de bateria.
 •  Índice de protecção melhorado.

Características de comunicação 
padrão

 •  Interface de contacto seco.
 •  Controlador digital avançado SHARYS PLUS(1).
 •  MODBUS RTU(1).
 •  2 slots para opções de comunicação(1).

Opções de comunicação

 •  NET VISION para sistemas CC: interface 
WEB/SNMP profissional para monitorização 
do sistema CC e gestão de paragem de 
vários sistemas operativos (1).

(1) Apenas sistema

Dados técnicos

SHARYS IP - Módulo Rectificador

Modelo 24 V 50 A 48 V 15 A 48 V 30 A 48 V 50 A 108 V 20 A 120 V 20 A

ENTRADA

Tensão nominal 230 V 1 fase + N

Tolerância de tensão ±20% a 100% In até -50% a 40% In
Frequência 47.5 … 63 Hz

Factor de potência ≥ 0.99 ≥ 0.98 ≥ 0.99 ≥ 0.99 ≥ 0.99 ≥ 0.99

Distorção de corrente absorvida em conformidade com a norma EN 61000-3-2

Corrente de irrupção na inserção limitada pelo circuito pré-carregamento

SAÍDA

Tensão nominal 24 V 48 V 108 V 120 V

Regulação da tensão(1) 21-29 V 42-58 V 95-131 V 105-145 V

Comportamento estático Vo ≤ 1%

Corrente nominal 50 A 15 A 30 A 50 A 20 A 20 A

Sobrecarga de corrente permanente 
com potência constante 105% da corrente nominal

Ondulação residual  
(com Io ≥ 10%) CA < 50 mV, PP < 100 mV

Desequilíbrio da corrente no 
funcionamento em paralelo ≤ 0,05 Io

Comportamento dinâmico em 
variação da carga
(Δ Io = 50% Io no intervalo 
10-100% Io)

Δ Vo ≤ 4%

EFICIÊNCIA

Típica 90% 90% 91% 92% 93% 93%

ISOLAMENTO

Rigidez dieléctrica de entrada/
saída 3 kV (50 Hz para 60 s)

AMBIENTE

Temperatura ambiente de serviço -5 … 45 °C sem descarga, até 55 °C com descarga

Humidade relativa 10% a 90%

Refrigeração Forçada com controlo inteligente da velocidade do ventilador

LIGAÇÕES

Ligações Plug in + parafuso de bloqueio

COMPARTIMENTO DO RECTIFICADOR

Grau de protecção IP20

Cores RAL 7012

NORMAS

MTBF ≥ 35 anos a 25 °C

Normas 73/23/CEE, 89/336/CEE, EN 61204, EN 61204/A1

CEM EN 61204-3, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2

Resistência a vibrações ASTM D999

Resistência a quedas ASTM D5276

SHARYS IP - Caixa e Sistema
Modelo CAIXA ED CAIXA EX SISTEMA IS SISTEMA IX

ENTRADA
Tensão nominal 230 V 1 fase + N 400 V 2 fases 230 V 1 fase + N, 400 V 3 fases + N 400 V 3 fases
Tolerância de tensão ± 20% a 100% Pn até -50% a 40% Pn

Frequência de 47,5 a 63 Hz
Transformador de entrada - incluído de série - incluído de série

SAÍDA
Tensão nominal (V) 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120
Corrente nominal (A) 100 30 60 100 40 100 30 60 100 40 200 200 80 80 150 150 60 60
Potência máxima (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
Número máximo de rectificadores 2 módulos 2 módulos 4 módulos 3 módulos
Regulação da tensão(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
Oscilação da tensão 50mVrms 100mVpp

ARMÁRIO DO RECTIFICADOR
Dimensões L x P x A(2) 600 x 535 x (894 a 1254) mm 600 x 535 x 1900 mm
Peso(3) 60 a 75 kg 245 kg 305 kg
Grau de protecção IP30
Cores RAL 7012

(1) A variação da tensão de saída depende da tensão de recarga e do final das definições da tensão de descarga (tipicamente 1,13 Vn na presença de alimentação de rede e com carga da bateria, 
0,90 Vn quando as baterias são totalmente descarregadas). - (2) A altura depende dos acessórios e da autonomia. - (3) Sem baterias.
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SHARYS IP
Solução de potência DC reforçada e fiável
24/48/108/120 V de 15 a 200 A

A solução para 

> Indústria de transformação
> Disparo de comutadores
> Sinalização
> Sistemas de alarmes
> Automatismos (PLC, relés, etc.)

As séries SHARYS IP foram concebidas com 
o objectivo de oferecer alimentação CC fiável.
Ideais para aplicações industriais, as 
séries SHARYS IP combinam funções de 
telecomunicação como a modularidade, 
substituições de módulos "hot swap", 
redundância N+1 e escalabilidade com uma 
estrutura robusta, criando uma combinação 
inovadora.
A concepção flexível e uma ampla gama de 
possibilidades de personalização completam 
o conjunto e permitem utilizar as séries 
SHARYS IP numa grande variedade de 
situações.

Capacidade de actualização
 •  Expansível de acordo com os requisitos 
futuros adicionando módulos rectificadores.

Fiabilidade e robustez
 •  Estrutura em aço robusta.
 •  Índice de protecção IP30(1).
 •  Tropicalização de PCB de série.
 •  Controlo através de microprocessadores.
 •  Arrefecimento inteligente do rectificador.
 •  Segurança da bateria graças ao fim da 
protecção de descarga (opcional).

 •  Tensão térmica limitada e prolongamento 
da vida útil dos componentes.

Custo Total de Propriedade 
(TCO)
 •  Eficiência elevada até 99%: baixo consumo 
de energia, baixa dissipação de calor.

 •  Absorção de corrente sinusoidal com 
factor de potência próximo de um: baixa 
dissipação de calor no condutor e sem 
sobredimensionamento da instalação.

 •  Simples de instalar.
 •  Custos de manutenção reduzidos.
 •  Continuidade de processos com capacidades 
"hot swap" (substituição de módulos sem 
qualquer interrupção de energia).

De fácil utilização e operação
 •  Painel frontal sinóptico com indicação clara 
do estado de funcionamento.

 •  Controlo e monitorização digitais dos 
módulos rectificadores.

 •  Adaptado à utilização com diferentes tipos 
de tecnologias de bateria.

 •  Ampla escolha de interfaces de 
comunicação: Contacto seco, MODBUS 
RTU, SNMP (com opção NET VISION).

(1) Contacte-nos relativamente à extensão da potência ou a 
necessidades de personalização
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Certificações

Todos os rectificadores da série SHARYS IP 
(SH-IP) possuem certificação da TÜV SÜD 
relativamente à segurança do produto (EN 

61204-7 e EN 60950-1).

Caixa SHARYS IP

Sistema SHARYS IP

SHARYS IP 
Rectificadores 

24/48/108/120 V de 15 a 200 A

SHARYS IP
Solução de potência DC reforçada e fiável
24/48/108/120 V de 15 a 200 A

Características elétricas padrão

 •  Polarity insulated or grounded.
 •  Protecção da bateria interna.
 •  Acessório para distribuição CC de saída.
 •  Sensor de temperatura da bateria.
 •  Tropicalização de PCB.
 •  Armário de aço IP30.
 •  Base adequada para transporte em 
empilhadora.

Opções elétricas

 •  BLVD - Seccionador de baixa tensão da 
bateria.

 •  Distribuição de saída.
 •  Double AC power supply. 
 • Protecção de bateria de fio duplo.
 •  Paragem de emergência (EPO - Emergency 
Power Off).

 •  Power Share (Partilha de potência).
 •  Kit de ligação.
 •  Controlo de fuga à terra.
 •  Supressores de sobretensão de entrada.
 •  Armário de bateria.
 •  Índice de protecção melhorado.

Características de comunicação 
padrão

 •  Interface de contacto seco.
 •  Controlador digital avançado SHARYS PLUS(1).
 •  MODBUS RTU(1).
 •  2 slots para opções de comunicação(1).

Opções de comunicação

 •  NET VISION para sistemas CC: interface 
WEB/SNMP profissional para monitorização 
do sistema CC e gestão de paragem de 
vários sistemas operativos (1).

(1) Apenas sistema

Dados técnicos

SHARYS IP - Módulo Rectificador

Modelo 24 V 50 A 48 V 15 A 48 V 30 A 48 V 50 A 108 V 20 A 120 V 20 A

ENTRADA

Tensão nominal 230 V 1 fase + N

Tolerância de tensão ±20% a 100% In até -50% a 40% In
Frequência 47.5 … 63 Hz

Factor de potência ≥ 0.99 ≥ 0.98 ≥ 0.99 ≥ 0.99 ≥ 0.99 ≥ 0.99

Distorção de corrente absorvida em conformidade com a norma EN 61000-3-2

Corrente de irrupção na inserção limitada pelo circuito pré-carregamento

SAÍDA

Tensão nominal 24 V 48 V 108 V 120 V

Regulação da tensão(1) 21-29 V 42-58 V 95-131 V 105-145 V

Comportamento estático Vo ≤ 1%

Corrente nominal 50 A 15 A 30 A 50 A 20 A 20 A

Sobrecarga de corrente permanente 
com potência constante 105% da corrente nominal

Ondulação residual  
(com Io ≥ 10%) CA < 50 mV, PP < 100 mV

Desequilíbrio da corrente no 
funcionamento em paralelo ≤ 0,05 Io

Comportamento dinâmico em 
variação da carga
(Δ Io = 50% Io no intervalo 
10-100% Io)

Δ Vo ≤ 4%

EFICIÊNCIA

Típica 90% 90% 91% 92% 93% 93%

ISOLAMENTO

Rigidez dieléctrica de entrada/
saída 3 kV (50 Hz para 60 s)

AMBIENTE

Temperatura ambiente de serviço -5 … 45 °C sem descarga, até 55 °C com descarga

Humidade relativa 10% a 90%

Refrigeração Forçada com controlo inteligente da velocidade do ventilador

LIGAÇÕES

Ligações Plug in + parafuso de bloqueio

COMPARTIMENTO DO RECTIFICADOR

Grau de protecção IP20

Cores RAL 7012

NORMAS

MTBF ≥ 35 anos a 25 °C

Normas 73/23/CEE, 89/336/CEE, EN 61204, EN 61204/A1

CEM EN 61204-3, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2

Resistência a vibrações ASTM D999

Resistência a quedas ASTM D5276

SHARYS IP - Caixa e Sistema
Modelo CAIXA ED CAIXA EX SISTEMA IS SISTEMA IX

ENTRADA
Tensão nominal 230 V 1 fase + N 400 V 2 fases 230 V 1 fase + N, 400 V 3 fases + N 400 V 3 fases
Tolerância de tensão ± 20% a 100% Pn até -50% a 40% Pn

Frequência de 47,5 a 63 Hz
Transformador de entrada - incluído de série - incluído de série

SAÍDA
Tensão nominal (V) 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120 24 48 108 120
Corrente nominal (A) 100 30 60 100 40 100 30 60 100 40 200 200 80 80 150 150 60 60
Potência máxima (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
Número máximo de rectificadores 2 módulos 2 módulos 4 módulos 3 módulos
Regulação da tensão(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
Oscilação da tensão 50mVrms 100mVpp

ARMÁRIO DO RECTIFICADOR
Dimensões L x P x A(2) 600 x 535 x (894 a 1254) mm 600 x 535 x 1900 mm
Peso(3) 60 a 75 kg 245 kg 305 kg
Grau de protecção IP30
Cores RAL 7012

(1) A variação da tensão de saída depende da tensão de recarga e do final das definições da tensão de descarga (tipicamente 1,13 Vn na presença de alimentação de rede e com carga da bateria, 
0,90 Vn quando as baterias são totalmente descarregadas). - (2) A altura depende dos acessórios e da autonomia. - (3) Sem baterias.
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SHARYS IP 
Rectificadores 
24/48/108/120 V de 15 a 200 A

Módulo rectificador

Os módulos SHARYS RECTIFIER utilizam tecnologia 
de comutação de dupla conversão. A combinação 
da tecnologia SMD, de microprocessadores de 
controlo digitais e componentes de tecnologia IGBT 
resulta num rectificador de rendimento e fiabilidade 
excepcionais.
 •  Plug-in “hot-swap”.
 •  Controlo através de microprocessador com 
protocolo de comunicação CAN-BUS.

 •  Ligação em paralelo com partilha de carga activa 
e desconexão selectiva de um módulo em falha.

 •  Revestimento protector PCB (tropicalização) de 
série. S
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24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
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 - 2 módulos rectificadores, no máximo, redundância 1+1 ou alimentação total

24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
30 A - ED048I030 - -
40 A - - ED108I040 ED120I040
60 A - ED048I060 - -
100 A ED024I100 ED048I100 - -

EX - 2 módulos rectificadores, no máximo, redundância 1+1 ou alimentação total, 
transformador de entrada integrado

24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
30 A - EX048I030 - -
40 A - - EX108I040 EX120I040
60 A - EX048I060 - -
100 A EX024I100 EX048I100 - -

IS - 4 módulos rectificadores, no máximo, redundância N+1

24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
80 A - - IS108I080 IS120I080
200 A IS024I200 IS048I200 - -

IX - 3 módulos rectificadores, no máximo, redundância N+1, transformador de entrada integrado

24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
60 A - - IX108I060 IX120I060
150 A IX024I150 IX048I150 - -

Caixa

Sistema de alimentação eléctrica CC de 
design modular flexível.
Pode incluir 2 módulos rectificadores, no 
máximo, adequado a soluções de aplicação 
de alimentação total ou redundante.

Útil nas aplicações de alimentação baixa-
média mais comuns, tais como equipamento 
de disparo de comutadores.

Sistema

Sistema de alimentação CC completo
Pode incluir até 4 módulos rectificadores(1) , 
adequado a uma solução redundante N+1.
Útil em aplicações de potência média, tais 
como equipamento de controlo automático 
(PLC, relés, etc.) e alimentação de processos.

Graças ao controlador avançado 
SHARYS PLUS, indica-se quando são 
necessárias possibilidades de comunicação 
expandidas e flexibilidade de definição total.
(1) Contacte-nos relativamente à extensão da potência ou à 
personalização

Módulo de controlo SHARYS PLUS(1)

O módulo avançado de controlo e 
monitorização SHARYS PLUS é incluído de 
série em todos os Sistemas SHARYS IP. Um 
ecrã LCD de 32 dígitos oferece um acesso fácil 
e rápido a todas as definições de parâmetros de 
informação.
 •  Controlo através de microprocessadores com 
comunicação de protocolo CAN-BUS e porta 
RS232/485 para comunicação externa.

 •  Indicações adicionais e simples através de 
LED frontais.

 •  Solução plug-in "hot-swap", fácil de substituir.
(1) Apenas sistema.

Configurações típicas

Monofásica

Redundante N+1

Totalmente redundante 1+1

Totalmente redundante prolongada
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SHARYS IP 
Rectificadores 

24/48/108/120 V de 15 a 200 A

Painel sinóptico

1. Alarme de falhas 
2. Visor
3. LED de estado
4. Botão de selecção
5. Estado de descarga da bateria
6. Indicação do fluxo de potência

V out (VDC)

I out (A)

V batt (VDC)

V in (VAC)

S
H

A
R

Y
 0

45
 A

2

5

V out (VDC)

I out (A)

V batt (VDC)

6

1

4

V in (VAC)

3

A
P

P
LI

 4
96

 A

Destaques relativos ao produto

Topologia baseada 
em IGBT de dupla 
conversão

Factor de potência 
de entrada unitário 
(PF >0,99) e THDI de 
entrada baixa

Módulos sem fios 
"hot swap" com 
desconexão selectiva

Amplas gamas de 
entrada de tensão e 
frequência.
Protecção contra 
sobretensões de 
entrada permanentes 
(até +40%) e contra 
sobretensões

Rede

P máx.
100%

40%

-50% -20% +20% +40%
(115 V)(184 V) (276 V) (322 V)

230 V

Tropicalização de 
PCB

Isolamento galvânico 
de entrada e saída 
incorporado

Controlo e 
regulação de 
microprocessadores 
digitais
Tecnologia SMD

Ampla gama de 
temperatura e 
ambiental até +55 
°C de temperatura 
ambiente

P out

T env. (°C)

100%

60%

-5 °C 45 °C 55 °C

Potência de saída 
constante

105%

100%

88%

45 V 53,3 V 60 V V out

V x I = custo.I out

Comunicação de bus 
Can entre módulos

Partilha de carga 
activa entre módulos

Arrefecimento 
a ar forçado de 
velocidade controlada
(temperatura-carga)
Detecção de falha do 
ventilador de auto-
teste automático

T env. (°C)

Velocidade
a carga máxima

100%

45%

65%

-5 °C 45 °C 55 °C

sem carga

Ponto de design de 
eficiência optimizada
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)

Taxa de potência (%)
0
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85
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Compatibilidade total da bateria

O design SHARYS IP é compatível com 
diferentes tecnologias de bateria(1), tais como:
 •  VRLA (Valve Regulated Lead Acid) - 
chumbo-ácido reguladas por válvula,

 •  Chumbo-ácido com ventilação aberta,
 •  Níquel-cádmio.

(1) Verifique a compatibilidade com as tensões de forneci-
mento de carga.
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SHARYS IP 
Rectificadores 
24/48/108/120 V de 15 a 200 A

Módulo rectificador

Os módulos SHARYS RECTIFIER utilizam tecnologia 
de comutação de dupla conversão. A combinação 
da tecnologia SMD, de microprocessadores de 
controlo digitais e componentes de tecnologia IGBT 
resulta num rectificador de rendimento e fiabilidade 
excepcionais.
 •  Plug-in “hot-swap”.
 •  Controlo através de microprocessador com 
protocolo de comunicação CAN-BUS.

 •  Ligação em paralelo com partilha de carga activa 
e desconexão selectiva de um módulo em falha.

 •  Revestimento protector PCB (tropicalização) de 
série. S
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24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
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 - 2 módulos rectificadores, no máximo, redundância 1+1 ou alimentação total

24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
30 A - ED048I030 - -
40 A - - ED108I040 ED120I040
60 A - ED048I060 - -
100 A ED024I100 ED048I100 - -

EX - 2 módulos rectificadores, no máximo, redundância 1+1 ou alimentação total, 
transformador de entrada integrado

24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
30 A - EX048I030 - -
40 A - - EX108I040 EX120I040
60 A - EX048I060 - -
100 A EX024I100 EX048I100 - -

IS - 4 módulos rectificadores, no máximo, redundância N+1

24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
80 A - - IS108I080 IS120I080
200 A IS024I200 IS048I200 - -

IX - 3 módulos rectificadores, no máximo, redundância N+1, transformador de entrada integrado

24 V CC 48 V CC 108 V CC 120 V CC
60 A - - IX108I060 IX120I060
150 A IX024I150 IX048I150 - -

Caixa

Sistema de alimentação eléctrica CC de 
design modular flexível.
Pode incluir 2 módulos rectificadores, no 
máximo, adequado a soluções de aplicação 
de alimentação total ou redundante.

Útil nas aplicações de alimentação baixa-
média mais comuns, tais como equipamento 
de disparo de comutadores.

Sistema

Sistema de alimentação CC completo
Pode incluir até 4 módulos rectificadores(1) , 
adequado a uma solução redundante N+1.
Útil em aplicações de potência média, tais 
como equipamento de controlo automático 
(PLC, relés, etc.) e alimentação de processos.

Graças ao controlador avançado 
SHARYS PLUS, indica-se quando são 
necessárias possibilidades de comunicação 
expandidas e flexibilidade de definição total.
(1) Contacte-nos relativamente à extensão da potência ou à 
personalização

Módulo de controlo SHARYS PLUS(1)

O módulo avançado de controlo e 
monitorização SHARYS PLUS é incluído de 
série em todos os Sistemas SHARYS IP. Um 
ecrã LCD de 32 dígitos oferece um acesso fácil 
e rápido a todas as definições de parâmetros de 
informação.
 •  Controlo através de microprocessadores com 
comunicação de protocolo CAN-BUS e porta 
RS232/485 para comunicação externa.

 •  Indicações adicionais e simples através de 
LED frontais.

 •  Solução plug-in "hot-swap", fácil de substituir.
(1) Apenas sistema.

Configurações típicas

Monofásica

Redundante N+1

Totalmente redundante 1+1

Totalmente redundante prolongada
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SHARYS IP 
Rectificadores 

24/48/108/120 V de 15 a 200 A

Painel sinóptico

1. Alarme de falhas 
2. Visor
3. LED de estado
4. Botão de selecção
5. Estado de descarga da bateria
6. Indicação do fluxo de potência

V out (VDC)

I out (A)
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Destaques relativos ao produto

Topologia baseada 
em IGBT de dupla 
conversão

Factor de potência 
de entrada unitário 
(PF >0,99) e THDI de 
entrada baixa

Módulos sem fios 
"hot swap" com 
desconexão selectiva

Amplas gamas de 
entrada de tensão e 
frequência.
Protecção contra 
sobretensões de 
entrada permanentes 
(até +40%) e contra 
sobretensões

Rede

P máx.
100%

40%

-50% -20% +20% +40%
(115 V)(184 V) (276 V) (322 V)

230 V

Tropicalização de 
PCB

Isolamento galvânico 
de entrada e saída 
incorporado

Controlo e 
regulação de 
microprocessadores 
digitais
Tecnologia SMD

Ampla gama de 
temperatura e 
ambiental até +55 
°C de temperatura 
ambiente

P out

T env. (°C)

100%

60%

-5 °C 45 °C 55 °C

Potência de saída 
constante

105%

100%

88%

45 V 53,3 V 60 V V out

V x I = custo.I out

Comunicação de bus 
Can entre módulos

Partilha de carga 
activa entre módulos

Arrefecimento 
a ar forçado de 
velocidade controlada
(temperatura-carga)
Detecção de falha do 
ventilador de auto-
teste automático

T env. (°C)

Velocidade
a carga máxima

100%

45%

65%

-5 °C 45 °C 55 °C

sem carga

Ponto de design de 
eficiência optimizada
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Compatibilidade total da bateria

O design SHARYS IP é compatível com 
diferentes tecnologias de bateria(1), tais como:
 •  VRLA (Valve Regulated Lead Acid) - 
chumbo-ácido reguladas por válvula,

 •  Chumbo-ácido com ventilação aberta,
 •  Níquel-cádmio.

(1) Verifique a compatibilidade com as tensões de forneci-
mento de carga.
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EMergency CPSS
Alimentação de energia segura para sistemas de emergência
de 3 a 500 kVA

A solução para 

> Aeroportos
>  Estações de caminhos de 

ferro e autocarros
> Escolas e universidades
> Hospitais
> Centros comerciais
> Cinemas e teatros
> Museus
> Edifícios públicos
> Edifícios de escritórios
> Hotéis
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MODULYS
MASTERYS

DELPHYS

Conformidade com as normas

EM  EN 50171

A gama EMergency CPSS foi concebida 
para satisfazer as necessidades em termos 
de alimentação de energia para o sistema de 
segurança.
Todos os produtos EMergency estão em 
conformidade com a norma EN 50171.

Os produtos EMergency CPSS 
destinam-se a garantir alimentação de energia 
para a iluminação da saída de emergência no 
caso de falha da alimentação de rede.
Consoante a legislação local, podem ser 
adequados para alimentar outro equipamento 
de segurança essencial, como:
 • Circuitos elétricos das instalações de 
extinção automática de incêndios.

 • Sistemas de comunicação e instalações de 
sinalização-segurança.

 • Equipamento de extração de fumo.
 • Sistemas de deteção de monóxido de 
carbono.

 •  Instalações de segurança especiais 
relacionadas com edifícios específicos, por 
exemplo, áreas de elevado risco.

A vasta gama é adequada para todas as 
necessidades padrão. Para pedidos não 
padrão, a nossa equipa de especialistas 
disponibiliza-se a adaptar os produtos às 
suas necessidades.

EMergency CPSS
Alimentação de energia segura para sistemas de emergência

de 3 a 500 kVA

Dados técnicos

MODULYS MASTERYS MASTERYS/
DELPHYS

Sn [kVA] 3 4,5 6 10 15 20 30 40 60 80 Até 500
Pn [kW] 2,1 3,2 4,2 9 13,5 18 27 36 48 64

Contacte-nos
Pn de acordo com EN 50171 [kW] 1,8 2,6 3,5 7,5 11,3 15 22,5 30 40 53,5

Entrada/saída 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

ENTRADA
Tensão nominal 230 V (1 fase + N) 400 V (3 fases + N)

Contacte-nos
Tolerância de tensão(1) ± 20%
Frequência nominal 50 - 60 Hz
Tolerância de frequência ± 10%
Fator de potência/THDI > 0,98%/< 6% > 0,99/< 3%

SAÍDA
Tensão nominal 230 V (1 fase + N) 230 V (1 fase + N) - 400 V (3 fases + N)

Contacte-nos

Tolerância de tensão ± 3% ± 1%
Frequência nominal 50 - 60 Hz
Tolerância de frequência ± 0,1% ± 0,01%
Capacidade da UPS em sobrecarga 110% durante 5 min., 130% durante 5 seg. 125% durante 10 min., 150% durante 1 min.
Fator de crista 3:1
Distorção total da tensão – carga linear 3% 1%

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A (mm) 444x795x1000 444x795x1400

Contacte-nos
Peso máximo (kg)

Bateria integrada 220 275 380 515 - - - - - -
Sem bateria - - - 120 124 127 138 158 201 211

Índice de proteção IP 20 (EN 50171)
Nível acústico (dBA) 1 m (ISO 3756) < 52 < 62

BATERIA
Tipo VRLA com previsão de 10 anos de vida útil

Contacte-nos

Tempo de autonomia padrão no final da vida útil 
da bateria 60/90/120 min. (1)

Capacidade de carregamento 80% de tempo de autonomia em 12h

Bateria integrada BUT 
máx. (min.)(1)

Carga 25% 300 250 300 280
Bateria externa

Carga 100% 100 100 100 60

NORMAS
CPSS EN 50181

Contacte-nos
Segurança EN 62040-1; EN 60950-1
CEM EN 62040-2
Desempenho EN 62040-3 (VFI-SS-111)
Declaração do produto CE

(1) Aplicam-se as condições

Características padrão

 • Caixa metálica IP20 em conformidade com 
EN60598-1.

 • Bateria a carregar: 80% em 12 horas.
 • Proteção da bateria contra danos devido a 
uma inversão de polaridade.

 • Proteção da bateria contra descarga total.
 • Bateria com previsão de 10 anos de vida útil.
 • Concebida para suportar 120% da 
carga nominal durante todo o tempo de 
autonomia.

 • Contactos secos e monitorização 
específicos para sistema EMergency.

Opções

 • Transformador integrado na caixa UPS 
(contacte-nos para mais informações).

 • Ligação a sistemas de ligação à terra IT a 
jusante.

 • Modo Eco para atingir até 98% de 
eficiência.

 • Outros tipos de bateria disponíveis.
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EMergency CPSS
Alimentação de energia segura para sistemas de emergência
de 3 a 500 kVA

A solução para 

> Aeroportos
>  Estações de caminhos de 

ferro e autocarros
> Escolas e universidades
> Hospitais
> Centros comerciais
> Cinemas e teatros
> Museus
> Edifícios públicos
> Edifícios de escritórios
> Hotéis
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MODULYS
MASTERYS

DELPHYS

Conformidade com as normas

EM  EN 50171

A gama EMergency CPSS foi concebida 
para satisfazer as necessidades em termos 
de alimentação de energia para o sistema de 
segurança.
Todos os produtos EMergency estão em 
conformidade com a norma EN 50171.

Os produtos EMergency CPSS 
destinam-se a garantir alimentação de energia 
para a iluminação da saída de emergência no 
caso de falha da alimentação de rede.
Consoante a legislação local, podem ser 
adequados para alimentar outro equipamento 
de segurança essencial, como:
 • Circuitos elétricos das instalações de 
extinção automática de incêndios.

 • Sistemas de comunicação e instalações de 
sinalização-segurança.

 • Equipamento de extração de fumo.
 • Sistemas de deteção de monóxido de 
carbono.

 •  Instalações de segurança especiais 
relacionadas com edifícios específicos, por 
exemplo, áreas de elevado risco.

A vasta gama é adequada para todas as 
necessidades padrão. Para pedidos não 
padrão, a nossa equipa de especialistas 
disponibiliza-se a adaptar os produtos às 
suas necessidades.

EMergency CPSS
Alimentação de energia segura para sistemas de emergência

de 3 a 500 kVA

Dados técnicos

MODULYS MASTERYS MASTERYS/
DELPHYS

Sn [kVA] 3 4,5 6 10 15 20 30 40 60 80 Até 500
Pn [kW] 2,1 3,2 4,2 9 13,5 18 27 36 48 64

Contacte-nos
Pn de acordo com EN 50171 [kW] 1,8 2,6 3,5 7,5 11,3 15 22,5 30 40 53,5

Entrada/saída 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

ENTRADA
Tensão nominal 230 V (1 fase + N) 400 V (3 fases + N)

Contacte-nos
Tolerância de tensão(1) ± 20%
Frequência nominal 50 - 60 Hz
Tolerância de frequência ± 10%
Fator de potência/THDI > 0,98%/< 6% > 0,99/< 3%

SAÍDA
Tensão nominal 230 V (1 fase + N) 230 V (1 fase + N) - 400 V (3 fases + N)

Contacte-nos

Tolerância de tensão ± 3% ± 1%
Frequência nominal 50 - 60 Hz
Tolerância de frequência ± 0,1% ± 0,01%
Capacidade da UPS em sobrecarga 110% durante 5 min., 130% durante 5 seg. 125% durante 10 min., 150% durante 1 min.
Fator de crista 3:1
Distorção total da tensão – carga linear 3% 1%

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A (mm) 444x795x1000 444x795x1400

Contacte-nos
Peso máximo (kg)

Bateria integrada 220 275 380 515 - - - - - -
Sem bateria - - - 120 124 127 138 158 201 211

Índice de proteção IP 20 (EN 50171)
Nível acústico (dBA) 1 m (ISO 3756) < 52 < 62

BATERIA
Tipo VRLA com previsão de 10 anos de vida útil

Contacte-nos

Tempo de autonomia padrão no final da vida útil 
da bateria 60/90/120 min. (1)

Capacidade de carregamento 80% de tempo de autonomia em 12h

Bateria integrada BUT 
máx. (min.)(1)

Carga 25% 300 250 300 280
Bateria externa

Carga 100% 100 100 100 60

NORMAS
CPSS EN 50181

Contacte-nos
Segurança EN 62040-1; EN 60950-1
CEM EN 62040-2
Desempenho EN 62040-3 (VFI-SS-111)
Declaração do produto CE

(1) Aplicam-se as condições

Características padrão

 • Caixa metálica IP20 em conformidade com 
EN60598-1.

 • Bateria a carregar: 80% em 12 horas.
 • Proteção da bateria contra danos devido a 
uma inversão de polaridade.

 • Proteção da bateria contra descarga total.
 • Bateria com previsão de 10 anos de vida útil.
 • Concebida para suportar 120% da 
carga nominal durante todo o tempo de 
autonomia.

 • Contactos secos e monitorização 
específicos para sistema EMergency.

Opções

 • Transformador integrado na caixa UPS 
(contacte-nos para mais informações).

 • Ligação a sistemas de ligação à terra IT a 
jusante.

 • Modo Eco para atingir até 98% de 
eficiência.

 • Outros tipos de bateria disponíveis.
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Porquê ter energia de reserva?
A fase de armazenamento de energia num sistema de UPS é um elemento chave, uma 
vez que o objetivo é fornecer a carga com alimentação imediata quando a alimentação 
de energia principal não está disponível. 
A escolha e o dimensionamento do sistema de armazenamento de energia baseia-se 
em vários fatores como características da carga, qualidade da rede de alimentação 
de energia, a infraestrutura elétrica onde a UPS está instalada e as características 
ambientais da sala técnica. Em aplicações de UPS o armazenamento de energia é 
utilizado por duas razões principais:

Alimentação e energia
Quando a alimentação de energia 
principal não está disponível, o sistema de 
armazenamento proporciona à UPS a energia 
necessária. Isto pode ocorrer de duas formas 
consoante a aplicação específica:
 • Aplicações tipo "potência" - a UPS é 
fornecida com uma grande quantidade de 
energia durante um período limitado de 
tempo, por exemplo, aplicações de ponte 
de alimentação ou quando a alimentação 
principal é afetada por micro-interrupções.  
Os sistemas de armazenamento de reserva 
otimizados para aplicações tipo "potência" 
podem ser descarregados com alta 
potência, recarregados muito rapidamente 
e, normalmente, têm bom desempenho 
sob condições de funcionamento 
cíclico (carregamento/descarregamento 
frequentes).

 • Aplicações tipo "energia" - a UPS é 
alimentada durante um longo período de 
tempo, por exemplo, quando a alimentação 
principal não está disponível durante mais 
do que um minuto.

Dimensionamento e custo total 
de propriedade
Ao escolher um sistema de armazenamento 
de energia devem ser tidos em conta vários 
fatores de modo a otimizar o custo total de 
propriedade e obter a melhor solução técnica.  
Os fatores de diferenciação a ter em conta 
com tecnologias de armazenamento de 
reserva incluem:
 • Custos de aquisição vs orçamento
 • Dimensões e peso
 • Vida útil esperada do equipamento e 
número de ciclos de carga/descarga

 • Condições ambientais
 • Características da rede de alimentação 
(frequência/duração da indisponibilidade, etc.)

 • Segurança a garantir na sala técnica
 • Requisitos de manutenção

Qualidade energética Ponte de alimentação

Energia e alimentação de reserva

Qualidade energética: para suportar o 
sistema de UPS quando os valores da 
rede saem dos valores de UPS máximos 
admissíveis, enquanto a rede está indisponível 
ou até a carga ser desligada de forma 
controlada.

Ponte de alimentação: para proporcionar 
ao sistema a montante da UPS tempo 
para comutar entre a rede e o sistema de 
alimentação de reserva, sendo na maioria dos 
casos um gerador. 
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Baterias
São dispositivos eletroquímicos que 
armazenam quimicamente a energia e 
convertem-na em eletricidade.
A utilização com sistemas de UPS envolve 
várias baterias ligadas em série (string) 
para atingir a tensão da fase DC exigida 
pela UPS.  Os strings são frequentemente 
ligados em paralelo para aumentar o 
tempo de funcionamento no caso de 
uma indisponibilidade de rede e/ou para 
redundância.
As baterias podem ser instaladas na UPS 
(normalmente para sistemas de UPS 
pequenas) ou montadas em armários 
externos ou em prateleiras. As baterias 
disponíveis para utilização com sistemas de 
UPS incluem:
 • Baterias VRLA de vida útil normal/longa 
com contentores retardadores de chama

 • Baterias de chumbo de ventilação aberta 
de longa vida útil com contentores 
retardadores de chama

 • Baterias níquel-cádmio (NiCd) de longa vida 
útil para aplicações especiais

 • As baterias de iões de lítio (Li-ion) com 
sistema de monitorização e equalização 
integrado.

Baterias de níquel-cádmio
A tecnologia NiCd utiliza eletrólito líquido 
alcalino e é especialmente robusta e fiável. 
Estas baterias foram concebidas para 
funcionar em condições ambientais difíceis e 
suportam ciclos de funcionamento exigentes 
(carregamento/descarregamento frequentes) 
e, normalmente, estão instaladas em salas 
dedicadas em prateleiras que permite ao 
eletrólito ser abastecido. 
Uma vez que o cádmio é tóxico, a utilização 
deste tipo de bateria é limitada. Além disso, o 
requisito para ciclos de descarga completos 
regulares restringe o número de aplicações 
possíveis com os sistemas de UPS.

Baterias VRLA
As baterias chumbo-ácido reguladas por 
válvula VRLA (Valve Regulated Lead Acid) são 
baterias de chumbo com um contentor de 
válvula de segurança selado para libertar gás 
em excesso no caso de sobrepressão interna.
O desenvolvimento tinha como objetivo 
limitar a emissão de hidrogénio na atmosfera 
e evitar a utilização do eletrólito líquido. O 
eletrólito líquido é substituído pelo eletrólito 
gel (Tecnologia GEL) ou absorvido no interior 
dos separadores (Tecnologia AGM) para evitar 
fugas de ácido.
As baterias seladas não permitem adicionar 
água ao eletrólito, por isso, a evaporação 
da água contida no eletrólito, devido a altas 
temperaturas ambiente ou ao aquecimento 
interno como resultado de ciclos de 
carregamento/descarregamento, diminui a 
vida útil.

Baterias de chumbo com 
ventilação aberta
Estas baterias são feitas com eletrodos à 
base de chumbo e imersos num eletrólito 
líquido com água e ácido sulfúrico. Têm 
uma vida útil esperada de 15-20 anos 
e estatisticamente são muito fiáveis, no 
mínimo, até metade do ciclo de vida útil. 
Posteriormente, pode ocorrer um curto-
circuito das células, causando uma ligeira 
redução no tempo de funcionamento mas 
não causa uma situação crítica. Utilizar um 
eletrólito líquido tem algumas desvantagens, 
como instalação de prateleiras em vez 
armários para permitir abastecimentos de 
eletrólitos e inspeções regulares e, por razões 
de segurança, exige uma sala dedicada com 
ventilação adequada. 

Baterias de iões de lítio
Recentemente introduzida nas baterias para 
aplicações de UPS, a tecnologia de iões 
de lítio difere claramente das baterias de 
chumbo de níquel-cádmio convencionais. 
As funcionalidades mais significativas 
incluem a considerável redução do peso e 
do espaço ocupado para o mesmo tempo 
de funcionamento, a possibilidade de 
recarregamento rápido e a longa vida útil. 
No entanto, o histórico relativamente curto em 
aplicações de alta potência e a necessidade 
de introduzir eletrónica de monitorização e 
equalização em baterias (o que aumenta 
o custo inicial), ainda estão a inibir a vasta 
utilização.

Sistemas de armazenamento da bateria
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Porquê ter energia de reserva?
A fase de armazenamento de energia num sistema de UPS é um elemento chave, uma 
vez que o objetivo é fornecer a carga com alimentação imediata quando a alimentação 
de energia principal não está disponível. 
A escolha e o dimensionamento do sistema de armazenamento de energia baseia-se 
em vários fatores como características da carga, qualidade da rede de alimentação 
de energia, a infraestrutura elétrica onde a UPS está instalada e as características 
ambientais da sala técnica. Em aplicações de UPS o armazenamento de energia é 
utilizado por duas razões principais:

Alimentação e energia
Quando a alimentação de energia 
principal não está disponível, o sistema de 
armazenamento proporciona à UPS a energia 
necessária. Isto pode ocorrer de duas formas 
consoante a aplicação específica:
 • Aplicações tipo "potência" - a UPS é 
fornecida com uma grande quantidade de 
energia durante um período limitado de 
tempo, por exemplo, aplicações de ponte 
de alimentação ou quando a alimentação 
principal é afetada por micro-interrupções.  
Os sistemas de armazenamento de reserva 
otimizados para aplicações tipo "potência" 
podem ser descarregados com alta 
potência, recarregados muito rapidamente 
e, normalmente, têm bom desempenho 
sob condições de funcionamento 
cíclico (carregamento/descarregamento 
frequentes).

 • Aplicações tipo "energia" - a UPS é 
alimentada durante um longo período de 
tempo, por exemplo, quando a alimentação 
principal não está disponível durante mais 
do que um minuto.

Dimensionamento e custo total 
de propriedade
Ao escolher um sistema de armazenamento 
de energia devem ser tidos em conta vários 
fatores de modo a otimizar o custo total de 
propriedade e obter a melhor solução técnica.  
Os fatores de diferenciação a ter em conta 
com tecnologias de armazenamento de 
reserva incluem:
 • Custos de aquisição vs orçamento
 • Dimensões e peso
 • Vida útil esperada do equipamento e 
número de ciclos de carga/descarga

 • Condições ambientais
 • Características da rede de alimentação 
(frequência/duração da indisponibilidade, etc.)

 • Segurança a garantir na sala técnica
 • Requisitos de manutenção

Qualidade energética Ponte de alimentação

Energia e alimentação de reserva

Qualidade energética: para suportar o 
sistema de UPS quando os valores da 
rede saem dos valores de UPS máximos 
admissíveis, enquanto a rede está indisponível 
ou até a carga ser desligada de forma 
controlada.

Ponte de alimentação: para proporcionar 
ao sistema a montante da UPS tempo 
para comutar entre a rede e o sistema de 
alimentação de reserva, sendo na maioria dos 
casos um gerador. 
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Baterias
São dispositivos eletroquímicos que 
armazenam quimicamente a energia e 
convertem-na em eletricidade.
A utilização com sistemas de UPS envolve 
várias baterias ligadas em série (string) 
para atingir a tensão da fase DC exigida 
pela UPS.  Os strings são frequentemente 
ligados em paralelo para aumentar o 
tempo de funcionamento no caso de 
uma indisponibilidade de rede e/ou para 
redundância.
As baterias podem ser instaladas na UPS 
(normalmente para sistemas de UPS 
pequenas) ou montadas em armários 
externos ou em prateleiras. As baterias 
disponíveis para utilização com sistemas de 
UPS incluem:
 • Baterias VRLA de vida útil normal/longa 
com contentores retardadores de chama

 • Baterias de chumbo de ventilação aberta 
de longa vida útil com contentores 
retardadores de chama

 • Baterias níquel-cádmio (NiCd) de longa vida 
útil para aplicações especiais

 • As baterias de iões de lítio (Li-ion) com 
sistema de monitorização e equalização 
integrado.

Baterias de níquel-cádmio
A tecnologia NiCd utiliza eletrólito líquido 
alcalino e é especialmente robusta e fiável. 
Estas baterias foram concebidas para 
funcionar em condições ambientais difíceis e 
suportam ciclos de funcionamento exigentes 
(carregamento/descarregamento frequentes) 
e, normalmente, estão instaladas em salas 
dedicadas em prateleiras que permite ao 
eletrólito ser abastecido. 
Uma vez que o cádmio é tóxico, a utilização 
deste tipo de bateria é limitada. Além disso, o 
requisito para ciclos de descarga completos 
regulares restringe o número de aplicações 
possíveis com os sistemas de UPS.

Baterias VRLA
As baterias chumbo-ácido reguladas por 
válvula VRLA (Valve Regulated Lead Acid) são 
baterias de chumbo com um contentor de 
válvula de segurança selado para libertar gás 
em excesso no caso de sobrepressão interna.
O desenvolvimento tinha como objetivo 
limitar a emissão de hidrogénio na atmosfera 
e evitar a utilização do eletrólito líquido. O 
eletrólito líquido é substituído pelo eletrólito 
gel (Tecnologia GEL) ou absorvido no interior 
dos separadores (Tecnologia AGM) para evitar 
fugas de ácido.
As baterias seladas não permitem adicionar 
água ao eletrólito, por isso, a evaporação 
da água contida no eletrólito, devido a altas 
temperaturas ambiente ou ao aquecimento 
interno como resultado de ciclos de 
carregamento/descarregamento, diminui a 
vida útil.

Baterias de chumbo com 
ventilação aberta
Estas baterias são feitas com eletrodos à 
base de chumbo e imersos num eletrólito 
líquido com água e ácido sulfúrico. Têm 
uma vida útil esperada de 15-20 anos 
e estatisticamente são muito fiáveis, no 
mínimo, até metade do ciclo de vida útil. 
Posteriormente, pode ocorrer um curto-
circuito das células, causando uma ligeira 
redução no tempo de funcionamento mas 
não causa uma situação crítica. Utilizar um 
eletrólito líquido tem algumas desvantagens, 
como instalação de prateleiras em vez 
armários para permitir abastecimentos de 
eletrólitos e inspeções regulares e, por razões 
de segurança, exige uma sala dedicada com 
ventilação adequada. 

Baterias de iões de lítio
Recentemente introduzida nas baterias para 
aplicações de UPS, a tecnologia de iões 
de lítio difere claramente das baterias de 
chumbo de níquel-cádmio convencionais. 
As funcionalidades mais significativas 
incluem a considerável redução do peso e 
do espaço ocupado para o mesmo tempo 
de funcionamento, a possibilidade de 
recarregamento rápido e a longa vida útil. 
No entanto, o histórico relativamente curto em 
aplicações de alta potência e a necessidade 
de introduzir eletrónica de monitorização e 
equalização em baterias (o que aumenta 
o custo inicial), ainda estão a inibir a vasta 
utilização.

Sistemas de armazenamento da bateria
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Proteção total durante o tempo 
de inatividade
 •  Concebido para satisfazer e cumprir 
as normas de proteção de segurança 
(EN 50272-2 e EN 62040-1).

 •  O tamanho certo do dispositivo de proteção 
personalizado de acordo com a potência.

 •  Armário robusto.
 •  Baterias normais e de longa autonomia.
 • Compatível com marcas diferentes de 
baterias.

 • Segurança química significa prateleiras 
protegidas contra a corrosão de H2SO4 
que pode causar riscos de choques 
elétricos e curto-circuito (incêndio).

 • Concebido de acordo com o modelo 
de UPS específico para ligações fáceis, 
corrente de descarga correta e classificação 
de descarga adequada para otimizar a vida 
útil da bateria

 • Os armários de baterias hot-swap 
modulares com proteção contra strings e 
desativação de strings individuais

Instalação e manutenção 
simplificadas
 •  Proteção de interruptor/disjuntor frontal.
 •  Ligações de entrada/saída frontal.
 •  Substituição fácil da bateria.
 • Adequado para cabos rígidos e prensa 
cabos.

 •  Adequado para acionar contacto de bobina 
(sob pedido).

 •  Altura alinhada com a UPS.

Páginas complementares

> MASTERYS BC
> DELPHYS BC
> MASTERYS GP
> DELPHYS GP
> MODULYS GP
> MASTERYS IP+
> DELPHYS MP Elite
> DELPHYS MX
> CPSS Emergency

A proteção contra baterias é essencial para a 
segurança.
Efetuamos testes nos nossos laboratórios sob 
condições anormais (ou seja, curto-circuito) 
para garantir a segurança máxima na instalação.
As baterias podem causar um incêndio se a 
proteção não for adequada, testamos todas 
as proteções da bateria em condições de 
funcionamento reais.
 •  Interruptor/disjuntor com fusível 
 •  MCCB magnetotérmico

Os dispositivos de proteção são dimensionados 
de acordo com a UPS e a corrente de curto-
circuito da bateria.

Grau de proteção padrão IP20 (de acordo com a norma IEC 60529)
Grau de proteção opcional IP32(1)

Temperatura de funcionamento 0÷40 °C (+15÷ +25 °C recomendada para uma longa vida útil da bateria)
Temperatura ambiente de armazenamento e transporte -5 °C ÷ +40 °C máx. (recomendada: 25 °C)
Humidade relativa (sem condensação) até 95%
Conformidade com as normas EN 50272-2, EN 62040-1
Declaração do produto  CE

(1)  Versões com um grau superior de proteção e versões com um intervalo de temperatura de funcionamento mais amplo 
estão disponíveis sob pedido.

Contacte a SOCOMEC para marcas específicas de baterias e soluções personalizadas.

Dados técnicos

Coordenação de proteção elétrica para a sua segurança

Armários de baterias
O valor do tempo de autonomia
de 10 a 900 kVA

Armários de baterias 
O valor do tempo de autonomia

de 10 a 900 kVA

Dimensões
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Pequeno armário de baterias Masterys Armário de baterias Masterys e Delphys Armário de baterias hot-swap modular -
pequena capacidade

Armário de baterias hot-swap modular -
capacidade média

Armário de baterias modular -
grande capacidade

Rack de baterias
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Proteção total durante o tempo 
de inatividade
 •  Concebido para satisfazer e cumprir 
as normas de proteção de segurança 
(EN 50272-2 e EN 62040-1).

 •  O tamanho certo do dispositivo de proteção 
personalizado de acordo com a potência.

 •  Armário robusto.
 •  Baterias normais e de longa autonomia.
 • Compatível com marcas diferentes de 
baterias.

 • Segurança química significa prateleiras 
protegidas contra a corrosão de H2SO4 
que pode causar riscos de choques 
elétricos e curto-circuito (incêndio).

 • Concebido de acordo com o modelo 
de UPS específico para ligações fáceis, 
corrente de descarga correta e classificação 
de descarga adequada para otimizar a vida 
útil da bateria

 • Os armários de baterias hot-swap 
modulares com proteção contra strings e 
desativação de strings individuais

Instalação e manutenção 
simplificadas
 •  Proteção de interruptor/disjuntor frontal.
 •  Ligações de entrada/saída frontal.
 •  Substituição fácil da bateria.
 • Adequado para cabos rígidos e prensa 
cabos.

 •  Adequado para acionar contacto de bobina 
(sob pedido).

 •  Altura alinhada com a UPS.

Páginas complementares

> MASTERYS BC
> DELPHYS BC
> MASTERYS GP
> DELPHYS GP
> MODULYS GP
> MASTERYS IP+
> DELPHYS MP Elite
> DELPHYS MX
> CPSS Emergency

A proteção contra baterias é essencial para a 
segurança.
Efetuamos testes nos nossos laboratórios sob 
condições anormais (ou seja, curto-circuito) 
para garantir a segurança máxima na instalação.
As baterias podem causar um incêndio se a 
proteção não for adequada, testamos todas 
as proteções da bateria em condições de 
funcionamento reais.
 •  Interruptor/disjuntor com fusível 
 •  MCCB magnetotérmico

Os dispositivos de proteção são dimensionados 
de acordo com a UPS e a corrente de curto-
circuito da bateria.

Grau de proteção padrão IP20 (de acordo com a norma IEC 60529)
Grau de proteção opcional IP32(1)

Temperatura de funcionamento 0÷40 °C (+15÷ +25 °C recomendada para uma longa vida útil da bateria)
Temperatura ambiente de armazenamento e transporte -5 °C ÷ +40 °C máx. (recomendada: 25 °C)
Humidade relativa (sem condensação) até 95%
Conformidade com as normas EN 50272-2, EN 62040-1
Declaração do produto  CE

(1)  Versões com um grau superior de proteção e versões com um intervalo de temperatura de funcionamento mais amplo 
estão disponíveis sob pedido.

Contacte a SOCOMEC para marcas específicas de baterias e soluções personalizadas.

Dados técnicos

Coordenação de proteção elétrica para a sua segurança

Armários de baterias
O valor do tempo de autonomia
de 10 a 900 kVA

Armários de baterias 
O valor do tempo de autonomia

de 10 a 900 kVA

Dimensões

14
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19
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810 865 890600

19
90

19
90

810 890

19
90

810 950

Pequeno armário de baterias Masterys Armário de baterias Masterys e Delphys Armário de baterias hot-swap modular -
pequena capacidade

Armário de baterias hot-swap modular -
capacidade média

Armário de baterias modular -
grande capacidade

Rack de baterias
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As baterias são a solução mais comum para garantir uma alimentação de energia de reserva 
numa solução de UPS, mas também são o elo mais fraco no sistema e principal causa do 
tempo de inatividade relacionado com a energia.
A SOCOMEC propõe os sistemas de UPS e de reserva do condensador e super-condensador 
de iões de lítio, soluções inovadoras de armazenamento de energia que proporcionam uma 
energia de reserva fiável para proteger aplicações críticas contra falhas imprevistas do sistema.

A continuidade da alimentação de energia 
é uma função vital para todas as aplicações 
críticas. A disponibilidade de uma alimentação 
de energia de qualidade é garantida por 
um sistema de UPS, enquanto a energia de 
emergência a ser fornecida durante uma 
indisponibilidade de alimentação é armazenada 
utilizando baterias chumbo-ácido.
Quando a alimentação falhar, a UPS vai buscar 
a energia a bancos de baterias até conseguir 
iniciar e sincronizar os geradores em standby.
Se as baterias chumbo-ácido são a solução de 
energia mais económica, são também pouco 
fiáveis e sensíveis à temperatura, causando 
falhas inesperadas que resultam em tempo 
de inatividade relacionado com a alimentação. 
As baterias chumbo-ácido também exigem 
longos ciclos de recarregamento, manutenção 
regular e também monitorização constante 
para garantir a disponibilidade e aumentar o 
ciclo de vida útil.

Energia de reserva fiável
Em resposta às preocupações com a 
fiabilidade e limitações das baterias chumbo-
ácido e o impacto no ambiente, a SOCOMEC 
desenvolveu sistemas de energia super-
condensador e condensador de iões de lítio 
e inovadoras soluções de armazenamento de 
energia UPS ecológicas específicas para:
-  aplicações que exigem um tempo de 

autonomia de segundos até alguns minutos,
-  processos sensíveis a micro-interrupções 

frequentes,
-  aplicações a funcionar em ambientes críticos 

onde as substâncias perigosas não são 
permitidas,

-  aplicações com condições ambientais 
severas.

Armazenamento de energia
Supercondensadores e condensadores de iões de lítio

A
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A
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A

Solução de 
armazenamento

Densidade de 
energia

Densidade de 
alimentação Ciclo de vida útil Tempo de 

descarga
Período de 

recarga
Bateria Médio/Alto Baixo Curto/Médio Lento/Médio Lento/Médio

Condensador de iões de lítio Baixo Muito alto Ultra-longo Ultra-rápido Ultra-rápido

Super-condensador Extremamente baixo Alto Muito longo Muito rápido Muito rápido

Módulo de condensador de iões de lítio Células de condensador de iões de lítio

Armazenamento de energia 
Supercondensadores e condensadores de iões de lítio

Características de célula LIC

>  3300 F
> 2,2 a 3. 8 V
> Sem disrupção térmica
>  Resistência de série 

equivalente a 0,7 mΩ
>  Milhões de ciclos sem 

descarga significativa

Condensadores de iões 
de lítio: princípio de 
funcionamento

Li

Saída

Carbono dopado 
com lítio

Eletrólito Carbono 
ativado

+

Li+

Li+

Li+

>  O carbono ativado é um 
cátodo condensador

>  O ânodo de carbono dopado 
com lítio é um ânodo 
de bateria, submetido a 
dopagem de lítio durante a 
carga e remoção da dopagem 
durante a descarga

>  A construção híbrida cria um 
condensador que produz as 
melhores funcionalidades de 
desempenho das baterias e 
condensadores

Características do  
super-condensador

> 350 F
> 2,7 V
> Sem disrupção térmica
>  Resistência de série 

equivalente a 3,2 mΩ 
>  500.000 ciclos sem descarga 

significativa

A
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I 0
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 A

Condensadores de iões de lítio

Super-condensadores

Máxima disponibilidade
 • Recarregamento ultra-rápido.
 • Permite a escalabilidade para capacidade e 
redundância.

 • Nenhuma restrição associada à utilização da 
bateria tradicional. 

 • Sem riscos de manutenção.
 • Sem riscos de incêndio.

Solução económica
 • Densidade de potência ultra-elevada.
 • Área de ocupação reduzida.
 • Vida útil de serviço superior a 15 anos.
 • Manutenção simples e mínima.
 • Totalmente compatível com todas as 
unidades SOCOMEC.

Fiabilidade máxima
 • Desempenho não afetado por condições de 
funcionamento críticas.

 • Sem desgaste devido às micro-interrupções 
frequentes do processo.

 • Amplo intervalo de temperatura de 
funcionamento (-10 °C a +70 °C). 

 • Monitorização célula a célula integrada.

Elevada sustentabilidade.
 • Sem materiais tóxicos.
 • Materiais compatíveis com REACH/RoHS.
 • Concebido, desenvolvido e produzido pela 
SOCOMEC em parceria com a JSR, líder 
japonês na inovação de materiais.

 • O super-condensador é uma evolução 
do condensador tradicional mas pode 
armazenar centenas de vezes mais a 
energia de um condensador tradicional 
devido a uma área de superfície muito alta 
em carbono ativado. A Socomec propõe 
soluções de super-condensador na gama 
de alimentação média para suportar ponte 
de alimentação ou para rede com micro-
interrupções frequentes.

 • De acordo com o tempo de autonomia 
solicitado, o super-condensador pode 
ser instalado no interior da UPS ou num 
armário de baterias externo.

MODULARIDADE HORIZONTAL
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As baterias são a solução mais comum para garantir uma alimentação de energia de reserva 
numa solução de UPS, mas também são o elo mais fraco no sistema e principal causa do 
tempo de inatividade relacionado com a energia.
A SOCOMEC propõe os sistemas de UPS e de reserva do condensador e super-condensador 
de iões de lítio, soluções inovadoras de armazenamento de energia que proporcionam uma 
energia de reserva fiável para proteger aplicações críticas contra falhas imprevistas do sistema.

A continuidade da alimentação de energia 
é uma função vital para todas as aplicações 
críticas. A disponibilidade de uma alimentação 
de energia de qualidade é garantida por 
um sistema de UPS, enquanto a energia de 
emergência a ser fornecida durante uma 
indisponibilidade de alimentação é armazenada 
utilizando baterias chumbo-ácido.
Quando a alimentação falhar, a UPS vai buscar 
a energia a bancos de baterias até conseguir 
iniciar e sincronizar os geradores em standby.
Se as baterias chumbo-ácido são a solução de 
energia mais económica, são também pouco 
fiáveis e sensíveis à temperatura, causando 
falhas inesperadas que resultam em tempo 
de inatividade relacionado com a alimentação. 
As baterias chumbo-ácido também exigem 
longos ciclos de recarregamento, manutenção 
regular e também monitorização constante 
para garantir a disponibilidade e aumentar o 
ciclo de vida útil.

Energia de reserva fiável
Em resposta às preocupações com a 
fiabilidade e limitações das baterias chumbo-
ácido e o impacto no ambiente, a SOCOMEC 
desenvolveu sistemas de energia super-
condensador e condensador de iões de lítio 
e inovadoras soluções de armazenamento de 
energia UPS ecológicas específicas para:
-  aplicações que exigem um tempo de 

autonomia de segundos até alguns minutos,
-  processos sensíveis a micro-interrupções 

frequentes,
-  aplicações a funcionar em ambientes críticos 

onde as substâncias perigosas não são 
permitidas,

-  aplicações com condições ambientais 
severas.

Armazenamento de energia
Supercondensadores e condensadores de iões de lítio
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Solução de 
armazenamento

Densidade de 
energia

Densidade de 
alimentação Ciclo de vida útil Tempo de 

descarga
Período de 

recarga
Bateria Médio/Alto Baixo Curto/Médio Lento/Médio Lento/Médio

Condensador de iões de lítio Baixo Muito alto Ultra-longo Ultra-rápido Ultra-rápido

Super-condensador Extremamente baixo Alto Muito longo Muito rápido Muito rápido

Módulo de condensador de iões de lítio Células de condensador de iões de lítio

Armazenamento de energia 
Supercondensadores e condensadores de iões de lítio

Características de célula LIC

>  3300 F
> 2,2 a 3. 8 V
> Sem disrupção térmica
>  Resistência de série 

equivalente a 0,7 mΩ
>  Milhões de ciclos sem 

descarga significativa

Condensadores de iões 
de lítio: princípio de 
funcionamento

Li

Saída

Carbono dopado 
com lítio

Eletrólito Carbono 
ativado

+

Li+

Li+

Li+

>  O carbono ativado é um 
cátodo condensador

>  O ânodo de carbono dopado 
com lítio é um ânodo 
de bateria, submetido a 
dopagem de lítio durante a 
carga e remoção da dopagem 
durante a descarga

>  A construção híbrida cria um 
condensador que produz as 
melhores funcionalidades de 
desempenho das baterias e 
condensadores

Características do  
super-condensador

> 350 F
> 2,7 V
> Sem disrupção térmica
>  Resistência de série 

equivalente a 3,2 mΩ 
>  500.000 ciclos sem descarga 

significativa
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Condensadores de iões de lítio

Super-condensadores

Máxima disponibilidade
 • Recarregamento ultra-rápido.
 • Permite a escalabilidade para capacidade e 
redundância.

 • Nenhuma restrição associada à utilização da 
bateria tradicional. 

 • Sem riscos de manutenção.
 • Sem riscos de incêndio.

Solução económica
 • Densidade de potência ultra-elevada.
 • Área de ocupação reduzida.
 • Vida útil de serviço superior a 15 anos.
 • Manutenção simples e mínima.
 • Totalmente compatível com todas as 
unidades SOCOMEC.

Fiabilidade máxima
 • Desempenho não afetado por condições de 
funcionamento críticas.

 • Sem desgaste devido às micro-interrupções 
frequentes do processo.

 • Amplo intervalo de temperatura de 
funcionamento (-10 °C a +70 °C). 

 • Monitorização célula a célula integrada.

Elevada sustentabilidade.
 • Sem materiais tóxicos.
 • Materiais compatíveis com REACH/RoHS.
 • Concebido, desenvolvido e produzido pela 
SOCOMEC em parceria com a JSR, líder 
japonês na inovação de materiais.

 • O super-condensador é uma evolução 
do condensador tradicional mas pode 
armazenar centenas de vezes mais a 
energia de um condensador tradicional 
devido a uma área de superfície muito alta 
em carbono ativado. A Socomec propõe 
soluções de super-condensador na gama 
de alimentação média para suportar ponte 
de alimentação ou para rede com micro-
interrupções frequentes.

 • De acordo com o tempo de autonomia 
solicitado, o super-condensador pode 
ser instalado no interior da UPS ou num 
armário de baterias externo.

MODULARIDADE HORIZONTAL

M
O

D
U

LA
R

ID
A

D
E 

VE
R

TI
C

A
L

65Catalogo 2015 - 2016



A
rm

az
en

am
en

to
  

d
e 

re
se

rv
a

Armazenamento de energia
Flywheel de 80 a 900 kVA

A solução para 

> Centros de dados
> Setores de serviços
> Indústria
> Telecomunicações
> Aplicações médicas

Uma alimentação fiável para 
manter funções críticas a 
funcionar
 •  FLYWHEEL, uma solução de 
armazenamento dinâmico que elimina as 
restrições relacionadas com a utilização 
tradicional da bateria.

 •  O sistema FLYWHEEL proporciona um 
elevado nível de disponibilidade para as 
unidades de alimentação ininterrupta 
DELPHYS GP, DELPHYS MP elite e 
DELPHYS MX.

As vantagens de FLYWHEEL
Tecnologia de armazenamento dinâmico de 
energia com ainda mais vantagens técnicas:
 •  Excelente fiabilidade.
 •  Manutenção reduzida.
 •  Manutenção simplificada.
 •  Vida útil prolongada (> 20 anos).
 •  Potência máx. no mín. de volume.
 •  Menos espaço ocupado < 0,58 m2.
 •  Elevada eficiência de 99,4 %.
 •  Podem ser usados quando a utilização da 
bateria não é possível devido a condições 
de funcionamento críticas (ou seja, 
temperaturas ambiente elevadas).

 •  Auto diagnóstico.
 •  Recarga rápida (normalmente 12 minutos).
 •  Parâmetros de tensão e corrente ajustáveis.

 •  Funcionamento silencioso.
 •  Operação simples.
 •  Armário sobre rodízios para facilitar a 
instalação.

 •  Sem restrições de carga no solo.
 •  Instalação sem necessidade de trabalho 
estrutural.

 •  Acesso por cabo através das secções 
superior e inferior.

 •  Ligações simplificadas.
 •  Unidades acopladas em paralelo para 
aumentar a potência e a autonomia.

 •  Acesso frontal para manutenção.
 •  Sistema amigo do ambiente.

Páginas complementares

>  DELPHYS GP
>  DELPHYS MP elite
>  DELPHYS MX

Armazenamento de energia 
Flywheel de 80 a 900 kVA
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Várias configurações

FLYWHEEL: uma solução sem bateria

Dados técnicos

Flywheel
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
Potência unitária nominal até: 300 kW 
Tensão nominal de entrada 400 a 630 Vdc
Tensão nominal de saída 400 a 600 Vdc (ajustável)
Controlo de tensão de saída ± 1%
Fator de oscilação < 2%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço 0 °C a + 40 °C
Refrigeração Ventilação forçada
Altitude máxima até 1500 m sem descarga
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 68 dBA

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 762 x 762 x 1872 mm
Peso 705 kg
Índice de proteção IP20
Cores RAL 7012

NORMAS

Conformidade

Diretiva CEE 2004/108 EMC, Diretiva de máquinas CEE 98/037, Emissões N 61000-2-4 EMC,
imunidade EN 61000-2-2 EMC, segurança de máquinas EN 60204-1, terminologia básica  

EN/ISO 12100-1,
Princípios técnicos EN/ISO 12100-2, Certificação sísmica OSHPD

Princípio de funcionamento

 •  Utiliza um sistema flywheel rotativo de alta 
velocidade.

 •  Combinação de flywheel, veio e gerador.
 •  O conjunto rotativo é sustentado por 
levitação do rolamento magnético, sem 
contacto com outras partes.

 •  Menos manutenção: o vácuo do sistema 
interno elimina a fricção.

 •  O gerador acionado pelo flywheel fornece 
energia à UPS durante uma falha de 
alimentação, proporcionando assim uma 
alimentação contínua à carga.

 •  Quando a alimentação da rede é 
restabelecida, o flywheel demora cerca de 
7 minutos (configurável) a regressar à sua 
velocidade máxima.

Equipamento padrão

 •  Painel de controlo com visor gráfico.
 • Proteção contra backfeed.

Equipamento adicional

 •  Filtro de ar.

Opções de comunicação

 • RS 232/485.
 • MODBUS através de RS 232/485.
 • Interface de contacto seco.

Tempo de autonomia versus 
modelo de UPS

 •  Solução ideal para cortes breves frequentes.
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 •  Carga alimentada até ao arranque de GenSet.

UPS kVA
Tempo operacional (segundos)

1 unidade Flywheel

3 unidades Flywheel
2 unidades Flywheel 

4 unidades Flywheel

Delphys MP elite

Delphys MX

80

100

120

160

200

250

300

400

500

800

900

Delphys GP

160

200

250

320

400

500

600

800

10 20 30 40 50 60 70 80 90
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Flywheel Bateria
Custos operacionais
Consumo energético poucos watts por minuto poucos watts por hora
Manutenção reduzida elevada

Ventilação - Ar condicionado não aplicável manter a temperatura ambiente aumenta os 
custos operacionais

Vida útil > 20 anos substituição periódica de peças
Disponibilidade do tempo de autonomia
Fiabilidade elevada necessidade de monitorização constante
Estado de disponibilidade contínuo autonomia real difícil de constatar
Ciclo de vida (número de descargas) sem impacto na vida útil reduz a vida útil

Temperatura ambiente sem impacto até 40 ºC a vida útil é reduzida quando 
a temperatura é > 20 °C

Período de recarga (MAS recuperação) muito curto (100 % em 12 minutos) muito alto (80 % em 8 horas)
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 •  Para reduzir a vida útil da bateria em caso 
de cortes breves frequentes.

MAS a 100% da carga nominal e PF 0.8
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Armazenamento de energia
Flywheel de 80 a 900 kVA

A solução para 

> Centros de dados
> Setores de serviços
> Indústria
> Telecomunicações
> Aplicações médicas

Uma alimentação fiável para 
manter funções críticas a 
funcionar
 •  FLYWHEEL, uma solução de 
armazenamento dinâmico que elimina as 
restrições relacionadas com a utilização 
tradicional da bateria.

 •  O sistema FLYWHEEL proporciona um 
elevado nível de disponibilidade para as 
unidades de alimentação ininterrupta 
DELPHYS GP, DELPHYS MP elite e 
DELPHYS MX.

As vantagens de FLYWHEEL
Tecnologia de armazenamento dinâmico de 
energia com ainda mais vantagens técnicas:
 •  Excelente fiabilidade.
 •  Manutenção reduzida.
 •  Manutenção simplificada.
 •  Vida útil prolongada (> 20 anos).
 •  Potência máx. no mín. de volume.
 •  Menos espaço ocupado < 0,58 m2.
 •  Elevada eficiência de 99,4 %.
 •  Podem ser usados quando a utilização da 
bateria não é possível devido a condições 
de funcionamento críticas (ou seja, 
temperaturas ambiente elevadas).

 •  Auto diagnóstico.
 •  Recarga rápida (normalmente 12 minutos).
 •  Parâmetros de tensão e corrente ajustáveis.

 •  Funcionamento silencioso.
 •  Operação simples.
 •  Armário sobre rodízios para facilitar a 
instalação.

 •  Sem restrições de carga no solo.
 •  Instalação sem necessidade de trabalho 
estrutural.

 •  Acesso por cabo através das secções 
superior e inferior.

 •  Ligações simplificadas.
 •  Unidades acopladas em paralelo para 
aumentar a potência e a autonomia.

 •  Acesso frontal para manutenção.
 •  Sistema amigo do ambiente.

Páginas complementares

>  DELPHYS GP
>  DELPHYS MP elite
>  DELPHYS MX

Armazenamento de energia 
Flywheel de 80 a 900 kVA
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Várias configurações

FLYWHEEL: uma solução sem bateria

Dados técnicos

Flywheel
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
Potência unitária nominal até: 300 kW 
Tensão nominal de entrada 400 a 630 Vdc
Tensão nominal de saída 400 a 600 Vdc (ajustável)
Controlo de tensão de saída ± 1%
Fator de oscilação < 2%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço 0 °C a + 40 °C
Refrigeração Ventilação forçada
Altitude máxima até 1500 m sem descarga
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 68 dBA

ARMÁRIO UPS
Dimensões L x P x A 762 x 762 x 1872 mm
Peso 705 kg
Índice de proteção IP20
Cores RAL 7012

NORMAS

Conformidade

Diretiva CEE 2004/108 EMC, Diretiva de máquinas CEE 98/037, Emissões N 61000-2-4 EMC,
imunidade EN 61000-2-2 EMC, segurança de máquinas EN 60204-1, terminologia básica  

EN/ISO 12100-1,
Princípios técnicos EN/ISO 12100-2, Certificação sísmica OSHPD

Princípio de funcionamento

 •  Utiliza um sistema flywheel rotativo de alta 
velocidade.

 •  Combinação de flywheel, veio e gerador.
 •  O conjunto rotativo é sustentado por 
levitação do rolamento magnético, sem 
contacto com outras partes.

 •  Menos manutenção: o vácuo do sistema 
interno elimina a fricção.

 •  O gerador acionado pelo flywheel fornece 
energia à UPS durante uma falha de 
alimentação, proporcionando assim uma 
alimentação contínua à carga.

 •  Quando a alimentação da rede é 
restabelecida, o flywheel demora cerca de 
7 minutos (configurável) a regressar à sua 
velocidade máxima.

Equipamento padrão

 •  Painel de controlo com visor gráfico.
 • Proteção contra backfeed.

Equipamento adicional

 •  Filtro de ar.

Opções de comunicação

 • RS 232/485.
 • MODBUS através de RS 232/485.
 • Interface de contacto seco.

Tempo de autonomia versus 
modelo de UPS

 •  Solução ideal para cortes breves frequentes.
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 •  Carga alimentada até ao arranque de GenSet.

UPS kVA
Tempo operacional (segundos)

1 unidade Flywheel

3 unidades Flywheel
2 unidades Flywheel 

4 unidades Flywheel

Delphys MP elite

Delphys MX

80

100

120

160

200

250

300

400

500

800

900

Delphys GP

160

200

250

320
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Flywheel Bateria
Custos operacionais
Consumo energético poucos watts por minuto poucos watts por hora
Manutenção reduzida elevada

Ventilação - Ar condicionado não aplicável manter a temperatura ambiente aumenta os 
custos operacionais

Vida útil > 20 anos substituição periódica de peças
Disponibilidade do tempo de autonomia
Fiabilidade elevada necessidade de monitorização constante
Estado de disponibilidade contínuo autonomia real difícil de constatar
Ciclo de vida (número de descargas) sem impacto na vida útil reduz a vida útil

Temperatura ambiente sem impacto até 40 ºC a vida útil é reduzida quando 
a temperatura é > 20 °C

Período de recarga (MAS recuperação) muito curto (100 % em 12 minutos) muito alto (80 % em 8 horas)
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 •  Para reduzir a vida útil da bateria em caso 
de cortes breves frequentes.

MAS a 100% da carga nominal e PF 0.8
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A bateria é um elemento chave 
no funcionamento de uma UPS.
CELLWATCH é uma solução de 
monitorização de baterias que maximiza a 
disponibilidade da alimentação em aplicações 
onde a continuidade da alimentação é crucial.
Uma vez que 75% das avarias dos sistemas 
de alimentação de energia ininterrupta 
(alimentação de energia de reserva) devem-se 
às baterias, a fiabilidade destes componentes 
é uma importante funcionalidade do 
sistema elétrico. Por isso, é crucial uma 
monitorização exata e detalhada do estado 
de funcionamento. Isto garante uma 
continuidade máxima da alimentação das 
cargas críticas do sistema, cargas que não 
conseguem tolerar uma breve interrupção 
quanto mais um corte prolongado de energia.

Antecipe as avarias
CELLWATCH é uma ferramenta crucial na 
alimentação contínua de sistemas críticos 
e efetua a monitorização preventiva das 
baterias.
Esta solução proporciona a oportunidade de 
eliminar qualquer corte imprevisto de energia 
devido a falha das baterias.

Efetue poupanças nos custos.
CELLWATCH permite efetuar poupanças de 
funcionamento ao:
 •  Melhorar o tempo de atividade da UPS.
 •  Reduzir as operações de manutenção  
em 75%.

 •  Maximizar o retorno sobre o investimento 
nas baterias.

 •  Antecipar as avarias das baterias.
 •  Garantir a segurança dos técnicos de 
manutenção.

Garanta a continuidade e a 
segurança da alimentação das 
cargas críticas
É importante saber sempre o estado de 
funcionamento das baterias chumbo-ácido 
que alimentam as aplicações críticas. 
CELLWATCH garante que estas estão 
em bom estado e vão funcionar quando 
necessário. Ao contrário dos outros sistemas 
de monitorização de baterias, CELLWATCH 
foi especificamente concebido para 
monitorizar todos os dias a impedância dos 
diferentes monoblocos de baterias. 
Ao evitar o método manual moroso e 
potencialmente perigoso de testar baterias 
individuais, CELLWATCH aumenta a 
probabilidade de identificar uma falha de 
energia e aumenta substancialmente a 
segurança dos funcionários de manutenção.

Sistema de monitorização da bateria
Cellwatch

Vantagens técnicas 

>  Utilização simplificada
> Instalação simplificada
>  Análise de tendências para 

proteger  
contra avarias

>  Monitorização remota
>  Notificação do alarme remoto
>  Aquisição de dados
>  Software de análise
>  Compatível com baterias 

de chumbo e NiCd
>  Versão ATEX disponível  

sob pedido
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Monitorização inteligente das baterias 
CELLWATCH unidade (iBMU)

Unidade de 
controlo (CU)
 CELLWATCH

Módulo de recolha de dados 
(DCM) CELLWATCH

Monitorização rigorosa  
das baterias

A maioria dos sistemas de monitorização de 
baterias efetuam um teste de impedância 
uma vez por semana ou uma vez por mês. 
No entanto, uma bateria pode falhar no 
espaço de dois dias. É, por isso, muito 
importante que o sistema monitorize as 
baterias muito mais frequentemente.
CELLWATCH foi criado para monitorizar a 
impedância de cada um dos conjuntos de 
baterias ou células 24 horas por dia, 7 dias 
por semana.

Design modular e 
monitorização central 

CELLWATCH é o único sistema de 
monitorização de baterias que consegue 
monitorizar monoblocos de tensões diferentes 
ou tipos diferentes de baterias (por exemplo, 
baterias do gerador) centralmente.
CELLWATCH é o sistema de monitorização 
de baterias mais fácil de instalar e de efetuar 
manutenção. Cada módulo de recolha de 
dados ajusta-se automaticamente para 
monoblocos de chumbo ou NiCd de 2, 4, 6, 
8, 12 e 16 volts fazendo com que o sistema 
seja mais fácil de instalar e configurar.

Os três componentes CELLWATCH:
-  a unidade de monitorização de baterias 

inteligente (iBMU),
- a unidade de controlo (CU),
-  módulos de recolha de dados (DCM).

Expansível e simples

Independentemente de querer adicionar uma 
bateria, uma peça ou um edifício, o sistema 
CELLWATCH proporciona um importante 
sistema modular para colocar o sistema à 
prova do futuro.
Com apenas três componentes principais, 
expandir o sistema é fácil. Sem necessidade 
de nova cablagem e os componentes podem 
até ser movidos para se adaptarem à nova 
arquitetura. De forma semelhante, pode 
alargar o sistema para abranger as baterias 
auxiliares (para baterias do gerador, por 
exemplo).

CELLWATCH pode ser ajustado para se 
adaptar a quaisquer alterações e é uma 
solução flexível e permanente. O retorno 
sobre o investimento é, assim, garantido.

Diagrama de instalação do sistema de monitorização de baterias CELLWATCH
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A bateria é um elemento chave 
no funcionamento de uma UPS.
CELLWATCH é uma solução de 
monitorização de baterias que maximiza a 
disponibilidade da alimentação em aplicações 
onde a continuidade da alimentação é crucial.
Uma vez que 75% das avarias dos sistemas 
de alimentação de energia ininterrupta 
(alimentação de energia de reserva) devem-se 
às baterias, a fiabilidade destes componentes 
é uma importante funcionalidade do 
sistema elétrico. Por isso, é crucial uma 
monitorização exata e detalhada do estado 
de funcionamento. Isto garante uma 
continuidade máxima da alimentação das 
cargas críticas do sistema, cargas que não 
conseguem tolerar uma breve interrupção 
quanto mais um corte prolongado de energia.

Antecipe as avarias
CELLWATCH é uma ferramenta crucial na 
alimentação contínua de sistemas críticos 
e efetua a monitorização preventiva das 
baterias.
Esta solução proporciona a oportunidade de 
eliminar qualquer corte imprevisto de energia 
devido a falha das baterias.

Efetue poupanças nos custos.
CELLWATCH permite efetuar poupanças de 
funcionamento ao:
 •  Melhorar o tempo de atividade da UPS.
 •  Reduzir as operações de manutenção  
em 75%.

 •  Maximizar o retorno sobre o investimento 
nas baterias.

 •  Antecipar as avarias das baterias.
 •  Garantir a segurança dos técnicos de 
manutenção.

Garanta a continuidade e a 
segurança da alimentação das 
cargas críticas
É importante saber sempre o estado de 
funcionamento das baterias chumbo-ácido 
que alimentam as aplicações críticas. 
CELLWATCH garante que estas estão 
em bom estado e vão funcionar quando 
necessário. Ao contrário dos outros sistemas 
de monitorização de baterias, CELLWATCH 
foi especificamente concebido para 
monitorizar todos os dias a impedância dos 
diferentes monoblocos de baterias. 
Ao evitar o método manual moroso e 
potencialmente perigoso de testar baterias 
individuais, CELLWATCH aumenta a 
probabilidade de identificar uma falha de 
energia e aumenta substancialmente a 
segurança dos funcionários de manutenção.

Sistema de monitorização da bateria
Cellwatch

Vantagens técnicas 

>  Utilização simplificada
> Instalação simplificada
>  Análise de tendências para 

proteger  
contra avarias

>  Monitorização remota
>  Notificação do alarme remoto
>  Aquisição de dados
>  Software de análise
>  Compatível com baterias 

de chumbo e NiCd
>  Versão ATEX disponível  

sob pedido
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Monitorização inteligente das baterias 
CELLWATCH unidade (iBMU)

Unidade de 
controlo (CU)
 CELLWATCH

Módulo de recolha de dados 
(DCM) CELLWATCH

Monitorização rigorosa  
das baterias

A maioria dos sistemas de monitorização de 
baterias efetuam um teste de impedância 
uma vez por semana ou uma vez por mês. 
No entanto, uma bateria pode falhar no 
espaço de dois dias. É, por isso, muito 
importante que o sistema monitorize as 
baterias muito mais frequentemente.
CELLWATCH foi criado para monitorizar a 
impedância de cada um dos conjuntos de 
baterias ou células 24 horas por dia, 7 dias 
por semana.

Design modular e 
monitorização central 

CELLWATCH é o único sistema de 
monitorização de baterias que consegue 
monitorizar monoblocos de tensões diferentes 
ou tipos diferentes de baterias (por exemplo, 
baterias do gerador) centralmente.
CELLWATCH é o sistema de monitorização 
de baterias mais fácil de instalar e de efetuar 
manutenção. Cada módulo de recolha de 
dados ajusta-se automaticamente para 
monoblocos de chumbo ou NiCd de 2, 4, 6, 
8, 12 e 16 volts fazendo com que o sistema 
seja mais fácil de instalar e configurar.

Os três componentes CELLWATCH:
-  a unidade de monitorização de baterias 

inteligente (iBMU),
- a unidade de controlo (CU),
-  módulos de recolha de dados (DCM).

Expansível e simples

Independentemente de querer adicionar uma 
bateria, uma peça ou um edifício, o sistema 
CELLWATCH proporciona um importante 
sistema modular para colocar o sistema à 
prova do futuro.
Com apenas três componentes principais, 
expandir o sistema é fácil. Sem necessidade 
de nova cablagem e os componentes podem 
até ser movidos para se adaptarem à nova 
arquitetura. De forma semelhante, pode 
alargar o sistema para abranger as baterias 
auxiliares (para baterias do gerador, por 
exemplo).

CELLWATCH pode ser ajustado para se 
adaptar a quaisquer alterações e é uma 
solução flexível e permanente. O retorno 
sobre o investimento é, assim, garantido.

Diagrama de instalação do sistema de monitorização de baterias CELLWATCH
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STATYS
Design redundante para disponibilidade de potência  
e manutenção no local
de 32 a 4000 A

A STATYS proporciona
•	 Elevada fiabilidade – design redundante interior. 

Flexibilidade e adaptabilidade a vários tipos de 
aplicações.

•	 Design compacto: economiza até 40% de 
espaço útil.

•	 Segurança operacional e facilidade de 
utilização. Acesso remoto a dados em tempo 
real e a partir de qualquer localização.

•	 Apoio e serviço completos.

Interruptor de Transferência 
Estática:  
vantagens do utilizador
Alimentada por duas fontes alternativas 
independentes, a STATYS:
•	 Proporciona alimentação de energia 

redundante para cargas críticas.
•	 Aumenta a disponibilidade de alimentação de 

energia, escolhendo a melhor qualidade de 
alimentação de energia.

•	 Evita a propagação de falhas.
•	 Permite uma expansão simples e design de 

infra-estrutura simples, assegurando uma 
elevada disponibilidade da alimentação de 
energia para aplicações críticas.

•	 Facilita os procedimentos de instalação e 
manutenção.

A STATYS proporciona também protecção 
contra:
•	 Indisponibilidade da fonte de alimentação 

principal.
•	 Falhas no sistema de distribuição de energia a 

montante.
•	 Falhas provocadas por equipamentos 

avariados alimentados pela mesma fonte.
•	 Erros do operador.

Flexibilidade
A STATYS oferece uma vasta gama de sistemas 
trifásicos adequados a todos os tipos de 
aplicações e sistemas de alimentação de energia.
Servidores de linha individual ou dupla, cargas 
lineares ou não lineares, IT ou electromecânica, 
são apenas alguns dos tipos de cargas que 
a STATYS pode alimentar. Sempre que for 
necessária uma fonte de energia inteligente, 
quer para instalações existentes ou para novas 
instalações, a STATYS poderá ser facilmente 
instalada e alimentará a carga de forma eficiente.
Está disponível em:
•	 Solução de 3 fios sem neutro:
- para custos de cabos reduzidos,
-  para zonamento local das aplicações, utilizando 

transformadores de isolamento,
•	 Solução trifásica de 4 fios com neutro, com ou 

sem comutação de pólo neutro.
A STATYS oferece:
•	 Capacidade de controlo digital flexível com 

capacidade de adaptação a quaisquer 
condições de ambiente operacional ou elétrico.

•	 Capacidade de gestão de fontes sincronizadas 
ou não de acordo com a especificidade da 
carga.

•	 Gestão Avançada de Comutação de 
Transformador (ATSM). Se a rede a montante 
não dispuser de cabo neutro de distribuição, 
poderão ser adicionados dois transformadores 
a montante ou um transformador a jusante, 
para criar um ponto de referência neutro 
na saída. Para a solução a jusante, a 
STATYS, graças à ATSM (Gestão Avançada 
de Comutação de Transformador) gere 
correctamente a comutação, limitando a 
corrente de irrupção e evitando o risco de 
disparos acidentais de interruptores.

A solução para

>  Sector financeiro, bancário  
e de seguros

> Sector da saúde
>  Telecomunicações  

e rádio/teledifusão
> Indústria
>  Centrais de produção  

de energia
> Transporte

G
A

M
M

E
 3

81
 A

STATYS 
STS monofásico e trifásico 

de 32 a 4000 A

Design compacto
A STATYS apresenta um design extremamente 
compacto, que permite reduzir significativamente 
a sua área de ocupação. Permite poupar espaço 
útil e reduzir o requisito de espaço na PDU 
(unidade de distribuição de energia).
A STATYS foi concebida para economizar 
espaço e para facilidade de manutenção:
•	 unidades compactas com ocupação de 

espaço reduzida,
•	 montagem lado-a-lado ou traseira-com-traseira,
•	 acesso frontal para facilitar as operações de 

manutenção,
•	 sistema de rack Hot Swap de 19” 

(o mais pequeno no mercado).

Acesso remoto a dados, em tempo 
real, e a partir de qualquer localização
As suas capacidades de comunicação 
avançadas tornam a STATYS facilmente 
integrável nas infra-estruturas de monitorização e 
controlo existentes.
A STATYS cumpre os pré-requisitos de 
conectividade LAN e comunicação modular 
"plug and play com-slot" para: 
•	 ligação remota para monitorização 
•	 manutenção remota.
•	 integração do sistema de gestão do edifício 

(Building Management System, BMS) do cliente.

Elevada fiabilidade –  
Design redundante interior
A STATYS aumenta a disponibilidade global 
do sistema durante eventos anormais 
e manutenção programada. Permite 
segmentação das instalações e gestão 
inteligente de falhas, aumentando assim 
o tempo operacional (uptime) do sistema 
fornecido.
Outras características incluem:
•	 sistema de controlo redundante, utilizando 

placas de controlo de microprocessador,
•	 alimentações de energia redundantes duplas 

para placas de controlo,
•	 placa de controlo individual com alimentação 

de energia redundante para cada via SCR,
•	 refrigeração redundante com monitorização 

de falha do ventilador,
•	 detecção de falhas de SCR em tempo real,
•	 separação das funções principais para evitar 

propagação de falhas internas,
•	 bus de comunicação de campo interno 

robusto,
•	 monitorização interna de sensores para 

assegurar a máxima fiabilidade do sistema,
•	 monitorização remota em tempo real 24 h por 

dia / 7 dias por semana / 365 dias por ano.

Características padrão
•	 Sistema de comutação inteligente configurável 

de acordo com a carga.
•	 Design sem fusíveis ou protegido por fusíveis.
•	 Detecção de falhas de saída.
•	 Bus CAN interno.
•	 Duplo bypass de manutenção.
•	 Sobredimensionamento de neutro para 

compatibilidade de cargas não lineares

Características de comunicação 
padrão

•	 Ligação de rede Ethernet (WEB/SNMP/
MODBUS TCP/email).

•	 Interface de contacto seco.
•	 Slots de comunicação flexíveis.
•	 LCD e painel gráfico sinóptico.
•	 Configuração e regulação totalmente digitais.

Opções

•	 Placa de interface de contactos secos adicional.
•	MODBUS RTU.
•	Interface PROFIBUS.
•	 Interbloqueio de bypass de manutenção 

automático.
•	 Adaptação da tensão.

Dados técnicos

STATYS Rack de 19" – hot swap Armário - chassis integrável (OEM)
Dimensão [A] 32 63 63 100 200 300 400 600 800 1000 até 4000

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
Tensão nominal 120-127/220-240 / 254 V 208-220 / 380-415 / 440 V
Tolerância de tensão  ± 10%
Número de fases fase+N ou fase-fase (+ PE) 3 fases+N ou 3 fases (+ PE)
Frequência nominal 50 Hz ou 60 Hz
Tolerância de frequência ± 5 Hz (configurável)
Número de pólos em comutação Comutação de 2 pólos Comutação de 3 ou 4 pólos
Sistema neutro compatível com todos os sistemas de terra
Bypass de manutenção interbloqueado e seguro
Sobrecarga 150% durante 2 minutos - 110% durante 60 minutos
Eficiência 99 %
Factor de potência admissível sem restrições

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço 0-40 °C
Humidade relativa 95%
Altitude máxima 1000 m a.n.m. sem descarga
Refrigeração ventilação forçada
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) <45 dBA ≤ 60 dBA contacte-nos

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Rack de 19" - Dimensões L x P x A 483 x 747 x 89 mm(1) 483 x 648 x 400 mm(1) - - - - - - -
Rack de 19" - Peso 26 kg 58 kg - - - - - - -

Armário - Dimensões L x P x A - - - - 500 x 600 x 1930 mm(2) 700 x 600 x 1930 mm(2) 900 x 600 x 1930 mm(2) 1400 x 950 x 1930 mm contacte-nos

Armário - Peso - - - - 195 kg 270 kg 345 kg 685 kg contacte-nos

Chassis integrável (OEM) -  
Dimensões L x P x A - - - - 400 x 586 x 765 mm 600 x 586 x 765 mm 800 x 586 x 765 mm 1000 x 950 x 1930 mm contacte-nos

Chassis integrável (OEM) - Peso - - - - 70 kg 105 kg 130 kg 495 kg contacte-nos
Grau de protecção IP30 IP20
Cores Cinzento semi-brilhante

NORMAS
Desempenho e segurança IEC 62310, EN 50022, IEC 60364-4, IEC 60950, IEC 60529, IEC 60439-1 AS 62310, AS 1939, AS 60529, AS 3439.1
CEM Categoria C2 (IEC 62310-2, AS 62310.2)
Classe de protecção Classe CB ou PC
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) A profundidade não inclui as pegas (+40 mm). A altura total corresponde a 3U para peça fixa e a 6U para o módulo “Hot Swap”. - (2) A profundidade não inclui as pegas (+40 mm).
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STATYS
Design redundante para disponibilidade de potência  
e manutenção no local
de 32 a 4000 A

A STATYS proporciona
•	 Elevada fiabilidade – design redundante interior. 

Flexibilidade e adaptabilidade a vários tipos de 
aplicações.

•	 Design compacto: economiza até 40% de 
espaço útil.

•	 Segurança operacional e facilidade de 
utilização. Acesso remoto a dados em tempo 
real e a partir de qualquer localização.

•	 Apoio e serviço completos.

Interruptor de Transferência 
Estática:  
vantagens do utilizador
Alimentada por duas fontes alternativas 
independentes, a STATYS:
•	 Proporciona alimentação de energia 

redundante para cargas críticas.
•	 Aumenta a disponibilidade de alimentação de 

energia, escolhendo a melhor qualidade de 
alimentação de energia.

•	 Evita a propagação de falhas.
•	 Permite uma expansão simples e design de 

infra-estrutura simples, assegurando uma 
elevada disponibilidade da alimentação de 
energia para aplicações críticas.

•	 Facilita os procedimentos de instalação e 
manutenção.

A STATYS proporciona também protecção 
contra:
•	 Indisponibilidade da fonte de alimentação 

principal.
•	 Falhas no sistema de distribuição de energia a 

montante.
•	 Falhas provocadas por equipamentos 

avariados alimentados pela mesma fonte.
•	 Erros do operador.

Flexibilidade
A STATYS oferece uma vasta gama de sistemas 
trifásicos adequados a todos os tipos de 
aplicações e sistemas de alimentação de energia.
Servidores de linha individual ou dupla, cargas 
lineares ou não lineares, IT ou electromecânica, 
são apenas alguns dos tipos de cargas que 
a STATYS pode alimentar. Sempre que for 
necessária uma fonte de energia inteligente, 
quer para instalações existentes ou para novas 
instalações, a STATYS poderá ser facilmente 
instalada e alimentará a carga de forma eficiente.
Está disponível em:
•	 Solução de 3 fios sem neutro:
- para custos de cabos reduzidos,
-  para zonamento local das aplicações, utilizando 

transformadores de isolamento,
•	 Solução trifásica de 4 fios com neutro, com ou 

sem comutação de pólo neutro.
A STATYS oferece:
•	 Capacidade de controlo digital flexível com 

capacidade de adaptação a quaisquer 
condições de ambiente operacional ou elétrico.

•	 Capacidade de gestão de fontes sincronizadas 
ou não de acordo com a especificidade da 
carga.

•	 Gestão Avançada de Comutação de 
Transformador (ATSM). Se a rede a montante 
não dispuser de cabo neutro de distribuição, 
poderão ser adicionados dois transformadores 
a montante ou um transformador a jusante, 
para criar um ponto de referência neutro 
na saída. Para a solução a jusante, a 
STATYS, graças à ATSM (Gestão Avançada 
de Comutação de Transformador) gere 
correctamente a comutação, limitando a 
corrente de irrupção e evitando o risco de 
disparos acidentais de interruptores.

A solução para

>  Sector financeiro, bancário  
e de seguros

> Sector da saúde
>  Telecomunicações  

e rádio/teledifusão
> Indústria
>  Centrais de produção  

de energia
> Transporte
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STS monofásico e trifásico 

de 32 a 4000 A

Design compacto
A STATYS apresenta um design extremamente 
compacto, que permite reduzir significativamente 
a sua área de ocupação. Permite poupar espaço 
útil e reduzir o requisito de espaço na PDU 
(unidade de distribuição de energia).
A STATYS foi concebida para economizar 
espaço e para facilidade de manutenção:
•	 unidades compactas com ocupação de 

espaço reduzida,
•	 montagem lado-a-lado ou traseira-com-traseira,
•	 acesso frontal para facilitar as operações de 

manutenção,
•	 sistema de rack Hot Swap de 19” 

(o mais pequeno no mercado).

Acesso remoto a dados, em tempo 
real, e a partir de qualquer localização
As suas capacidades de comunicação 
avançadas tornam a STATYS facilmente 
integrável nas infra-estruturas de monitorização e 
controlo existentes.
A STATYS cumpre os pré-requisitos de 
conectividade LAN e comunicação modular 
"plug and play com-slot" para: 
•	 ligação remota para monitorização 
•	 manutenção remota.
•	 integração do sistema de gestão do edifício 

(Building Management System, BMS) do cliente.

Elevada fiabilidade –  
Design redundante interior
A STATYS aumenta a disponibilidade global 
do sistema durante eventos anormais 
e manutenção programada. Permite 
segmentação das instalações e gestão 
inteligente de falhas, aumentando assim 
o tempo operacional (uptime) do sistema 
fornecido.
Outras características incluem:
•	 sistema de controlo redundante, utilizando 

placas de controlo de microprocessador,
•	 alimentações de energia redundantes duplas 

para placas de controlo,
•	 placa de controlo individual com alimentação 

de energia redundante para cada via SCR,
•	 refrigeração redundante com monitorização 

de falha do ventilador,
•	 detecção de falhas de SCR em tempo real,
•	 separação das funções principais para evitar 

propagação de falhas internas,
•	 bus de comunicação de campo interno 

robusto,
•	 monitorização interna de sensores para 

assegurar a máxima fiabilidade do sistema,
•	 monitorização remota em tempo real 24 h por 

dia / 7 dias por semana / 365 dias por ano.

Características padrão
•	 Sistema de comutação inteligente configurável 

de acordo com a carga.
•	 Design sem fusíveis ou protegido por fusíveis.
•	 Detecção de falhas de saída.
•	 Bus CAN interno.
•	 Duplo bypass de manutenção.
•	 Sobredimensionamento de neutro para 

compatibilidade de cargas não lineares

Características de comunicação 
padrão

•	 Ligação de rede Ethernet (WEB/SNMP/
MODBUS TCP/email).

•	 Interface de contacto seco.
•	 Slots de comunicação flexíveis.
•	 LCD e painel gráfico sinóptico.
•	 Configuração e regulação totalmente digitais.

Opções

•	 Placa de interface de contactos secos adicional.
•	MODBUS RTU.
•	Interface PROFIBUS.
•	 Interbloqueio de bypass de manutenção 

automático.
•	 Adaptação da tensão.

Dados técnicos

STATYS Rack de 19" – hot swap Armário - chassis integrável (OEM)
Dimensão [A] 32 63 63 100 200 300 400 600 800 1000 até 4000

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
Tensão nominal 120-127/220-240 / 254 V 208-220 / 380-415 / 440 V
Tolerância de tensão  ± 10%
Número de fases fase+N ou fase-fase (+ PE) 3 fases+N ou 3 fases (+ PE)
Frequência nominal 50 Hz ou 60 Hz
Tolerância de frequência ± 5 Hz (configurável)
Número de pólos em comutação Comutação de 2 pólos Comutação de 3 ou 4 pólos
Sistema neutro compatível com todos os sistemas de terra
Bypass de manutenção interbloqueado e seguro
Sobrecarga 150% durante 2 minutos - 110% durante 60 minutos
Eficiência 99 %
Factor de potência admissível sem restrições

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço 0-40 °C
Humidade relativa 95%
Altitude máxima 1000 m a.n.m. sem descarga
Refrigeração ventilação forçada
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) <45 dBA ≤ 60 dBA contacte-nos

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Rack de 19" - Dimensões L x P x A 483 x 747 x 89 mm(1) 483 x 648 x 400 mm(1) - - - - - - -
Rack de 19" - Peso 26 kg 58 kg - - - - - - -

Armário - Dimensões L x P x A - - - - 500 x 600 x 1930 mm(2) 700 x 600 x 1930 mm(2) 900 x 600 x 1930 mm(2) 1400 x 950 x 1930 mm contacte-nos

Armário - Peso - - - - 195 kg 270 kg 345 kg 685 kg contacte-nos

Chassis integrável (OEM) -  
Dimensões L x P x A - - - - 400 x 586 x 765 mm 600 x 586 x 765 mm 800 x 586 x 765 mm 1000 x 950 x 1930 mm contacte-nos

Chassis integrável (OEM) - Peso - - - - 70 kg 105 kg 130 kg 495 kg contacte-nos
Grau de protecção IP30 IP20
Cores Cinzento semi-brilhante

NORMAS
Desempenho e segurança IEC 62310, EN 50022, IEC 60364-4, IEC 60950, IEC 60529, IEC 60439-1 AS 62310, AS 1939, AS 60529, AS 3439.1
CEM Categoria C2 (IEC 62310-2, AS 62310.2)
Classe de protecção Classe CB ou PC
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) A profundidade não inclui as pegas (+40 mm). A altura total corresponde a 3U para peça fixa e a 6U para o módulo “Hot Swap”. - (2) A profundidade não inclui as pegas (+40 mm).
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IT SWITCH
Transferência de potência contínua para arquiteturas fiáveis
de 16 a 20 A monofásicos

Continuidade de serviço para 
aplicações críticas
 • Localizado o mais próximo possível das 
aplicações, o IT SWITCH permite uma 
arquitetura muito mais acessível.

 • Protege contra: 
- indisponibilidade da fonte de alimentação 
principal, 
- disparo acidental da proteção a montante, 
-  o resultado de interferências mútuas 

causadas por falhas nas aplicações (por 
exemplo curto-circuito) alimentadas pela 
mesma fonte.

Uma alimentação segura 
adaptada ao seu equipamento
 •  O IT SWITCH foi concebido para ser 
facilmente instalado próximo de aplicações 
sensíveis, e para caber em racks de 19”.

 •  Diferentes versões: fixas ou "hot swap" 
para corresponder a todos os requisitos de 
disponibilidade de potência.

Operação simples no local
 • Alteração fácil da via de alimentação 
preferida sem modificar a cablagem.

 •  Comutação de uma via para outra, 
realizada pelo operador e assegurada pelos 
controlos automáticos e pelas proteções do 
IT SWITCH.

 • Adapta-se facilmente para corresponder 
à especificidade do local através de 
definições de funcionamento padrão ou 
personalizadas.

Operação intuitiva
 • O IT SWITCH integra um painel de controlo 
fácil de operar e garante uma operação 
segura.

 • O software de comunicação permite 
uma operação simples dos diversos 
equipamentos no local.

Princípio de funcionamento
O IT SWITCH é um sistema automático de 
transferência entre duas fontes. É controlado 
digitalmente por microcontroladores para 
transferir instantaneamente as cargas, sem 
disrupção e sem sobrepor as fontes.

Transferência automática
A deteção de uma falha na fonte preferencial 
dá início a uma transferência instantânea 
e automática para a fonte alternativa, sem 
perturbar a alimentação para a carga. A 
transferência “break before make” é realizada 
sem sobreposição para evitar interferências 
entre as fontes.

Controlo manual
O controlo manual do IT SWITCH permite 
ao operador transferir as cargas de forma 
segura para uma das fontes, para proceder a 
operações de manutenção.

Seleção da fonte preferencial
O operador escolhe uma fonte preferencial 
para cada IT SWITCH.
Os parâmetros de cada fonte e da 
alimentação às cargas são permanentemente 
monitorizados.
Separação das cargas
O sistema inibe a transferência na 
eventualidade de uma falha do equipamento 
alimentado a jusante. Esta discriminação evita 
que a falha de corrente seja transferida para 
a outra fonte, a fim de não perturbar outros 
utilizadores.

Unidades de potência “Hot Swap”
A versão extraível do IT SWITCH HA aumenta 
a disponibilidade do sistema. A unidade 
plug-in "hot swap" permite retirar a unidade 
de controlo e potência sem interromper a 
alimentação das aplicações.
O chassis fixo está equipado com um duplo 
bypass de manutenção, que garante uma 
operação totalmente segura e simples.

A solução para

> Centros de dados
> Processos
> Telecomunicações
> Controlo de tráfego aéreo
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IT SWITCH 
Sistemas eletrónicos de transferência

de 16 a 20 A monofásicos

IT SWITCH
Transferência de potência contínua para arquiteturas fiáveis
de 16 a 20 A monofásicos

Dados técnicos

IT SWITCH
Modelo Rack de 19" HA Rack amovível de 19” HA-E

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
Corrente nominal 16 A 16 A 20 A
Tensão nominal monofásica 100/120/220/230/240 V
Tolerância de tensão de entrada ajustável (por defeito ±15%)
Frequência nominal 50 ou 60 Hz
Tolerância de frequência  ±10% ajustável 
Corrente de curto-circuito 20/15 In(1)

Fator de crista até 4
BYPASS DE MANUTENÇÃO
Comutador bipolar (fase/neutro)
Modo de transferência síncrona/assíncrona "break before make"

LIGAÇÕES
Entrada e saída em blocos de terminais - •
Entrada e saída em tomadas IEC 16 A • • -

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço 0 a 40 °C
Refrigeração Natural

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Dimensões L x P x A 446(2) x 310 x 131 mm 449(2) x 400 x 133 mm
Peso 8,5 kg 14 kg
Índice de proteção IP21

NORMAS
CEM EN 50022 classe B/classe A(1)

Declaração do produto CE
(1) Dependente do modelo. - (2) 484 mm com quadrados de fixação frontal (Rack de 19" integrável)

Características de transferência 
padrão

 • Seleção da fonte preferencial.
 • Transferência automática.
 • Transferência manual.
 • Comutação sem sobreposição de fontes.
 • Gestão de fontes sincronizadas e 
não sincronizadas (modos totalmente 
adaptáveis)

 •  Bloqueio da transferência na falha a jusante.
 • Bloqueio da definição de arranque 
automático em transferências repetitivas.

 • Configurabilidade de reiniciação automática.

Características mecânicas padrão

 • Rack de 19”

Características de comunicação 
padrão

 • Painel sinótico de comando e controlo.
 • Interface de contacto seco.
 • MODBUS RTU (apenas porta de série 
RS485).

Manutenção

 • Módulo "Hot swap" amovível (modelo HA-E).
 • Bypass de manutenção (modelo HA-E).

IT
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Unidade 
principal

Rack do 
servidor

IT-SWITCH
Rack 19”

IT-SWITCH
Rack

Router

IT-SWITCH
Rack

Fonte 1

Fonte 2

Redundância distribuída

Painel sinótico de comando e 
controlo

O IT SWITCH HA (High Availability) é 
particularmente adequado para aplicações 
sensíveis, graças ao seu avançado controlo 
de parâmetros de transferência: sincronização 
da fonte e corrente de falha a jusante.

O IT-SWITCH HA-E, versão permutável (High 
Availability) proporciona uma função “hot 
swap” adicional que permite aos utilizadores 
realizarem procedimentos de manutenção, 
sem desligarem as cargas. 

Instalação e operação

1. Fonte preferencial (1 ou 2)
2.  Tensão de entrada da fonte 1 ou 2 dentro 

das tolerâncias
3. Carga na fonte 1 ou 2
4. Transferência impossível
5. Transferência bloqueada
6. Paragem Iminente
7.  Bypass de manutenção ligado (versão "hot 

swap")
8. Transferência manual para fonte 2
9.  Reposição de alarme e seleção da fonte 

preferencial
10. Transferência manual para fonte 1
11. Alarme geral
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IT SWITCH
Transferência de potência contínua para arquiteturas fiáveis
de 16 a 20 A monofásicos

Continuidade de serviço para 
aplicações críticas
 • Localizado o mais próximo possível das 
aplicações, o IT SWITCH permite uma 
arquitetura muito mais acessível.

 • Protege contra: 
- indisponibilidade da fonte de alimentação 
principal, 
- disparo acidental da proteção a montante, 
-  o resultado de interferências mútuas 

causadas por falhas nas aplicações (por 
exemplo curto-circuito) alimentadas pela 
mesma fonte.

Uma alimentação segura 
adaptada ao seu equipamento
 •  O IT SWITCH foi concebido para ser 
facilmente instalado próximo de aplicações 
sensíveis, e para caber em racks de 19”.

 •  Diferentes versões: fixas ou "hot swap" 
para corresponder a todos os requisitos de 
disponibilidade de potência.

Operação simples no local
 • Alteração fácil da via de alimentação 
preferida sem modificar a cablagem.

 •  Comutação de uma via para outra, 
realizada pelo operador e assegurada pelos 
controlos automáticos e pelas proteções do 
IT SWITCH.

 • Adapta-se facilmente para corresponder 
à especificidade do local através de 
definições de funcionamento padrão ou 
personalizadas.

Operação intuitiva
 • O IT SWITCH integra um painel de controlo 
fácil de operar e garante uma operação 
segura.

 • O software de comunicação permite 
uma operação simples dos diversos 
equipamentos no local.

Princípio de funcionamento
O IT SWITCH é um sistema automático de 
transferência entre duas fontes. É controlado 
digitalmente por microcontroladores para 
transferir instantaneamente as cargas, sem 
disrupção e sem sobrepor as fontes.

Transferência automática
A deteção de uma falha na fonte preferencial 
dá início a uma transferência instantânea 
e automática para a fonte alternativa, sem 
perturbar a alimentação para a carga. A 
transferência “break before make” é realizada 
sem sobreposição para evitar interferências 
entre as fontes.

Controlo manual
O controlo manual do IT SWITCH permite 
ao operador transferir as cargas de forma 
segura para uma das fontes, para proceder a 
operações de manutenção.

Seleção da fonte preferencial
O operador escolhe uma fonte preferencial 
para cada IT SWITCH.
Os parâmetros de cada fonte e da 
alimentação às cargas são permanentemente 
monitorizados.
Separação das cargas
O sistema inibe a transferência na 
eventualidade de uma falha do equipamento 
alimentado a jusante. Esta discriminação evita 
que a falha de corrente seja transferida para 
a outra fonte, a fim de não perturbar outros 
utilizadores.

Unidades de potência “Hot Swap”
A versão extraível do IT SWITCH HA aumenta 
a disponibilidade do sistema. A unidade 
plug-in "hot swap" permite retirar a unidade 
de controlo e potência sem interromper a 
alimentação das aplicações.
O chassis fixo está equipado com um duplo 
bypass de manutenção, que garante uma 
operação totalmente segura e simples.

A solução para

> Centros de dados
> Processos
> Telecomunicações
> Controlo de tráfego aéreo
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IT SWITCH 
Sistemas eletrónicos de transferência

de 16 a 20 A monofásicos

IT SWITCH
Transferência de potência contínua para arquiteturas fiáveis
de 16 a 20 A monofásicos

Dados técnicos

IT SWITCH
Modelo Rack de 19" HA Rack amovível de 19” HA-E

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
Corrente nominal 16 A 16 A 20 A
Tensão nominal monofásica 100/120/220/230/240 V
Tolerância de tensão de entrada ajustável (por defeito ±15%)
Frequência nominal 50 ou 60 Hz
Tolerância de frequência  ±10% ajustável 
Corrente de curto-circuito 20/15 In(1)

Fator de crista até 4
BYPASS DE MANUTENÇÃO
Comutador bipolar (fase/neutro)
Modo de transferência síncrona/assíncrona "break before make"

LIGAÇÕES
Entrada e saída em blocos de terminais - •
Entrada e saída em tomadas IEC 16 A • • -

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço 0 a 40 °C
Refrigeração Natural

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Dimensões L x P x A 446(2) x 310 x 131 mm 449(2) x 400 x 133 mm
Peso 8,5 kg 14 kg
Índice de proteção IP21

NORMAS
CEM EN 50022 classe B/classe A(1)

Declaração do produto CE
(1) Dependente do modelo. - (2) 484 mm com quadrados de fixação frontal (Rack de 19" integrável)

Características de transferência 
padrão

 • Seleção da fonte preferencial.
 • Transferência automática.
 • Transferência manual.
 • Comutação sem sobreposição de fontes.
 • Gestão de fontes sincronizadas e 
não sincronizadas (modos totalmente 
adaptáveis)

 •  Bloqueio da transferência na falha a jusante.
 • Bloqueio da definição de arranque 
automático em transferências repetitivas.

 • Configurabilidade de reiniciação automática.

Características mecânicas padrão

 • Rack de 19”

Características de comunicação 
padrão

 • Painel sinótico de comando e controlo.
 • Interface de contacto seco.
 • MODBUS RTU (apenas porta de série 
RS485).

Manutenção

 • Módulo "Hot swap" amovível (modelo HA-E).
 • Bypass de manutenção (modelo HA-E).
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Unidade 
principal

Rack do 
servidor

IT-SWITCH
Rack 19”

IT-SWITCH
Rack

Router

IT-SWITCH
Rack

Fonte 1

Fonte 2

Redundância distribuída

Painel sinótico de comando e 
controlo

O IT SWITCH HA (High Availability) é 
particularmente adequado para aplicações 
sensíveis, graças ao seu avançado controlo 
de parâmetros de transferência: sincronização 
da fonte e corrente de falha a jusante.

O IT-SWITCH HA-E, versão permutável (High 
Availability) proporciona uma função “hot 
swap” adicional que permite aos utilizadores 
realizarem procedimentos de manutenção, 
sem desligarem as cargas. 

Instalação e operação

1. Fonte preferencial (1 ou 2)
2.  Tensão de entrada da fonte 1 ou 2 dentro 

das tolerâncias
3. Carga na fonte 1 ou 2
4. Transferência impossível
5. Transferência bloqueada
6. Paragem Iminente
7.  Bypass de manutenção ligado (versão "hot 

swap")
8. Transferência manual para fonte 2
9.  Reposição de alarme e seleção da fonte 

preferencial
10. Transferência manual para fonte 1
11. Alarme geral
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Sistema automático de rack 
para redes de IT
O sistema de transferência automática ASYS 
proporciona potência fiável redundante a 
equipamento de IT de cabo único.
Executa uma transferência automática e 
contínua da carga crítica para uma fonte 
alternativa em caso de corrupção da fonte de 
preferência.
A transferência é efectuada sem sobreposição 
de fonte.

Continuidade de serviço para 
aplicações críticas
 •  Localizado o mais próximo possível 
das aplicações, o ASYS permite uma 
arquitectura extremamente acessível.

 •  O ASYS foi concebido para ser facilmente 
instalado próximo de aplicações sensíveis, 
e para caber em racks de 19”.

Operação simples no local
 •  Alteração fácil da via de alimentação 
preferida sem modificar a cablagem.

 •  Executada pelo operador e protegida pelo 
controlo automático, o ASYS comuta a 
carga de uma via para a outra.

 •  Proporciona alimentação de energia 
redundante para equipamento de cabo 
único, servidores, routers, switches, hubs, 
etc.

 •  Alimentado por duas fontes independentes 
separadas (UPS).

 •  Monitorização permanente de fonte.
 •  Comutação automática para a fonte 
alternativa.

 • Gestão das fontes sincronizadas ou não.
 •  Selecção de fonte preferida no painel 
frontal.

 •  Comutação rápida com fontes 
sincronizadas ou fora de fase.

 •  Sistema 1U compacto de rack de 19’’

ASYS
Interruptor de transferência compacto de 19’’ para redundância da potência 
16 A, montado em rack de 19"

AS
YS

 0
06

 A

A solução para 

> Servidores de rack
> Aplicações de IT
> Routers, switches, hubs, etc.

Vantagem

RoHS
COMPLIANT

ASYS 
Sistema de Transferência Automática

16 A, montado em rack de 19"

ASYS
Interruptor de transferência compacto de 19’’ para redundância da potência 
16 A, montado em rack de 19"

Dados técnicos

ASYS
Modelo 16A-120 16A-230

ENTRADA
Tensão nominal 120 V 220/230/240 V (seleccionável)
Tolerância de tensão de entrada ± 12% (± 20% disponível por pedido)
Frequência nominal 50/60 Hz (detecção automática)
Tolerância de frequência ± 15%
Corrente nominal 16 A

SAÍDA
Tensão nominal 120 V 220/230/240 V (seleccionável)
Tolerância de tensão de entrada ± 12%
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 15%
Corrente nominal 16 A
Tempo de transferência 6 ms (típico), ≤ 15 ms (máximo)

LIGAÇÃO
Entrada AWG12X3C/20A 2 x IEC 320-C20

Saída 4 x NEMA 5-20R 1 x IEC 320-C19
2 x 3 saídas IEC 320-C13

Comunicação 5 contactos secos, RS232
AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço 0 a 40 °C
Humidade relativa 20% - 85% sem condensação
Altitude máxima ≤ 1000 m sem descarga
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 25 dBA
Refrigeração Natural

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Dimensões L x P x A 430 x 315 x 44 mm (1U)
Peso 5 kg
Grau de protecção IP30
Cores Pantone 432C

NORMAS
Segurança IEC 62310-1, AS 62310.1
CEM IEC 62310-2, AS 62310.2

Declaração do produto CE, RCM (E2376)

Vista frontal

Exemplo de arquitectura 
possível

Rack da aplicação

1. Indicação de fonte de preferência
2. Selecção da fonte preferencial
3. Estado da fonte de entrada
4. Alimentação de energia
5. Alarme geral
6. Confirmação de sinal sonoro
7.  Porta de comunicação RS232

(MODBUS RTU)
8. Porta de comunicação de contactos secos 

RS232

ASYS

1

2
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Sistema automático de rack 
para redes de IT
O sistema de transferência automática ASYS 
proporciona potência fiável redundante a 
equipamento de IT de cabo único.
Executa uma transferência automática e 
contínua da carga crítica para uma fonte 
alternativa em caso de corrupção da fonte de 
preferência.
A transferência é efectuada sem sobreposição 
de fonte.

Continuidade de serviço para 
aplicações críticas
 •  Localizado o mais próximo possível 
das aplicações, o ASYS permite uma 
arquitectura extremamente acessível.

 •  O ASYS foi concebido para ser facilmente 
instalado próximo de aplicações sensíveis, 
e para caber em racks de 19”.

Operação simples no local
 •  Alteração fácil da via de alimentação 
preferida sem modificar a cablagem.

 •  Executada pelo operador e protegida pelo 
controlo automático, o ASYS comuta a 
carga de uma via para a outra.

 •  Proporciona alimentação de energia 
redundante para equipamento de cabo 
único, servidores, routers, switches, hubs, 
etc.

 •  Alimentado por duas fontes independentes 
separadas (UPS).

 •  Monitorização permanente de fonte.
 •  Comutação automática para a fonte 
alternativa.

 • Gestão das fontes sincronizadas ou não.
 •  Selecção de fonte preferida no painel 
frontal.

 •  Comutação rápida com fontes 
sincronizadas ou fora de fase.

 •  Sistema 1U compacto de rack de 19’’

ASYS
Interruptor de transferência compacto de 19’’ para redundância da potência 
16 A, montado em rack de 19"

AS
YS

 0
06

 A

A solução para 

> Servidores de rack
> Aplicações de IT
> Routers, switches, hubs, etc.

Vantagem

RoHS
COMPLIANT

ASYS 
Sistema de Transferência Automática

16 A, montado em rack de 19"

ASYS
Interruptor de transferência compacto de 19’’ para redundância da potência 
16 A, montado em rack de 19"

Dados técnicos

ASYS
Modelo 16A-120 16A-230

ENTRADA
Tensão nominal 120 V 220/230/240 V (seleccionável)
Tolerância de tensão de entrada ± 12% (± 20% disponível por pedido)
Frequência nominal 50/60 Hz (detecção automática)
Tolerância de frequência ± 15%
Corrente nominal 16 A

SAÍDA
Tensão nominal 120 V 220/230/240 V (seleccionável)
Tolerância de tensão de entrada ± 12%
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 15%
Corrente nominal 16 A
Tempo de transferência 6 ms (típico), ≤ 15 ms (máximo)

LIGAÇÃO
Entrada AWG12X3C/20A 2 x IEC 320-C20

Saída 4 x NEMA 5-20R 1 x IEC 320-C19
2 x 3 saídas IEC 320-C13

Comunicação 5 contactos secos, RS232
AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço 0 a 40 °C
Humidade relativa 20% - 85% sem condensação
Altitude máxima ≤ 1000 m sem descarga
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 25 dBA
Refrigeração Natural

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Dimensões L x P x A 430 x 315 x 44 mm (1U)
Peso 5 kg
Grau de protecção IP30
Cores Pantone 432C

NORMAS
Segurança IEC 62310-1, AS 62310.1
CEM IEC 62310-2, AS 62310.2

Declaração do produto CE, RCM (E2376)

Vista frontal

Exemplo de arquitectura 
possível

Rack da aplicação

1. Indicação de fonte de preferência
2. Selecção da fonte preferencial
3. Estado da fonte de entrada
4. Alimentação de energia
5. Alarme geral
6. Confirmação de sinal sonoro
7.  Porta de comunicação RS232

(MODBUS RTU)
8. Porta de comunicação de contactos secos 
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Uma gama completa de 
conectividade e comunicação
Graças aos sistemas UPS e STS, a carga 
sensível é protegida contra problemas 
elétricos causados pela fiabilidade insuficiente 
da alimentação de rede elétrica. No entanto, 
esta proteção essencial muitas vezes não 
garante a disponibilidade máxima de energia 
elétrica para a carga.
As soluções da SOCOMEC para 
conectividade e software para monitorizar e 
gerir fontes de alimentação podem informar 
imediatamente o utilizador acerca do estado 
do sistema e implementar procedimentos 
automáticos para controlar o sistema elétrico 
e proteger as cargas de IT. As diferentes 
soluções podem ser utilizadas para um PC 
individual, servidores, centros de dados ou 
soluções com um field bus que são típicos 
dos sistemas de processo.

Normalmente, a capacidade de comunicação 
dos sistemas da UPS é utilizada para cumprir 
os requisitos seguintes:
•  Informação clara e instantânea: os eventos 

críticos para o dispositivo e sistema são 
comunicados de forma clara e imediata 
por e-mail (para o utilizador), pop-ups ou 
traps (para o utilizador local e administrador 
remoto).

•  Integridade de dados garantida: 
dependendo do evento, é possível 
configurar ações automáticas definidas pelo 
utilizador (scripts) e gerir procedimentos 
automáticos ou encomendados de 
paragem para computadores, servidores ou 
infraestrutura de servidor virtual/física.

•  Monitorização da instalação: as medições 
elétricas e os eventos de sistema ou 
instalação são registados continuamente 
disponibilizados para o utilizador ou serviço 
SOCOMEC para analisar o estado do 
sistema/carga. Como resultado, é possível 
avaliar se foi ou não escolhida a arquitetura 
ideal ou se é necessária uma ação para 
melhorar a fiabilidade do sistema.

•  Controlo de dispositivos: para alguns 
dispositivos é possível um controlo remoto, 
como a gestão manual de tomadas de 
saída ou a comutação da UPS para a rede, 
inversor ou stand-by.

Comunicação e conectividade
A solução ideal para gestão de sistemas integrados  
e integração de dados

A solução para 

>  Centros de dados
> Aplicações de emergência
> Escritórios
> Indústrias de serviços
> Indústria
> Telecomunicações
> Aplicações médicas
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Comunicação e conectividade 
Software

Soluções de gestão

Comunicação e conectividade
A solução ideal para gestão de sistemas integrados  
e integração de dados

LOCAL VIEW é um software de monitorização 
e gestão para sistemas UPS por USB 
ou RS232 série, permitindo a paragem 
automática do sistema no caso de um corte 
prolongado de energia. LOCAL VIEW evita 
perdas de dados e danos no sistema quando 
o PC, estação de trabalho ou servidor não 
são supervisionados pelo operador durante 
o corte de energia. A sua interface gráfica 
simples e fácil de usar facilita a sua utilização, 
mesmo para utilizadores menos experientes. 
Disponível em vários idiomas, o LOCAL VIEW 
proporciona informação clara, imediata e 
detalhada sobre o estado da UPS. 

Pode ser atualizado facilmente (através da 
Internet) para assegurar o mais elevado nível 
de proteção de PCs, estações de trabalho e 
servidores. LOCAL VIEW é compatível com as 
plataformas Windows x86 e x64, distribuições 
LINUX e MAC OSx. O software LOCAL VIEW 
está disponível no website da SOCOMEC para 
transferência gratuita.

RS232
ou USB
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LOCAL VIEW

Solução de monitorização local

NET VISION é a interface Ethernet mais 
comum para utilização com produtos 
SOCOMEC. É uma interface de comunicação 
concebida para redes empresariais. A UPS 
age exatamente como um periférico de 
rede, podendo ser gerida remotamente 
e permitindo a paragem de estações de 
trabalho ligadas em rede a servidores.
O NET VISION permite a interação direta 
entre a UPS e a rede LAN, evitando a 
dependência de um servidor. Deste modo é 
compatível com todas as redes e é multi-SO, 
uma vez que interage através do navegador 
de Internet.

As suas principais características e funções 
incluem:
- ligação Ethernet 10/100 Mb (RJ 45),
- ecrã de monitorização da UPS através de 
um navegador de Internet,
-  paragem remota do servidor autónomo 

(compatível com JNC) ou ambiente virtual 
(compatível com VIRTUAL-JNC),

-  notificação de falhas via e-mail, até 8 
endereços,

- gestão da UPS através de protocolo SNMP,
-  monitorização do ambiente de 

funcionamento (sensor opcional EMD de 
temperatura e humidade). Disparo de alarme 
configurável, notificação por email.

Rede Ethernet 
IPv4 ou IPv6

Paragem remota 
para servidor autónomo 

ou ambiente virtual

Monitorização remota 
com navegador 

de Internet

Servidor de e-mail 

Controlo remoto 
via SNMP
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Soluções de rede (ligação UPS direta à LAN)
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EMD (Dispositivo modular  
de monitorização ambiental)

O EMD é um dispositivo destinado a ser 
utilizado em conjunto com a interface NET 
VISION e proporciona as funcionalidades 
seguintes:
-  medições de temperatura e 

humidade + entradas de contacto seco,
-  limites de alarme configuráveis através do 

navegador de Internet,
-  notificação de alarme ambiental através de 

e-mail e traps SNMP.
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Uma gama completa de 
conectividade e comunicação
Graças aos sistemas UPS e STS, a carga 
sensível é protegida contra problemas 
elétricos causados pela fiabilidade insuficiente 
da alimentação de rede elétrica. No entanto, 
esta proteção essencial muitas vezes não 
garante a disponibilidade máxima de energia 
elétrica para a carga.
As soluções da SOCOMEC para 
conectividade e software para monitorizar e 
gerir fontes de alimentação podem informar 
imediatamente o utilizador acerca do estado 
do sistema e implementar procedimentos 
automáticos para controlar o sistema elétrico 
e proteger as cargas de IT. As diferentes 
soluções podem ser utilizadas para um PC 
individual, servidores, centros de dados ou 
soluções com um field bus que são típicos 
dos sistemas de processo.

Normalmente, a capacidade de comunicação 
dos sistemas da UPS é utilizada para cumprir 
os requisitos seguintes:
•  Informação clara e instantânea: os eventos 

críticos para o dispositivo e sistema são 
comunicados de forma clara e imediata 
por e-mail (para o utilizador), pop-ups ou 
traps (para o utilizador local e administrador 
remoto).

•  Integridade de dados garantida: 
dependendo do evento, é possível 
configurar ações automáticas definidas pelo 
utilizador (scripts) e gerir procedimentos 
automáticos ou encomendados de 
paragem para computadores, servidores ou 
infraestrutura de servidor virtual/física.

•  Monitorização da instalação: as medições 
elétricas e os eventos de sistema ou 
instalação são registados continuamente 
disponibilizados para o utilizador ou serviço 
SOCOMEC para analisar o estado do 
sistema/carga. Como resultado, é possível 
avaliar se foi ou não escolhida a arquitetura 
ideal ou se é necessária uma ação para 
melhorar a fiabilidade do sistema.

•  Controlo de dispositivos: para alguns 
dispositivos é possível um controlo remoto, 
como a gestão manual de tomadas de 
saída ou a comutação da UPS para a rede, 
inversor ou stand-by.

Comunicação e conectividade
A solução ideal para gestão de sistemas integrados  
e integração de dados

A solução para 

>  Centros de dados
> Aplicações de emergência
> Escritórios
> Indústrias de serviços
> Indústria
> Telecomunicações
> Aplicações médicas
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Comunicação e conectividade
A solução ideal para gestão de sistemas integrados  
e integração de dados

LOCAL VIEW é um software de monitorização 
e gestão para sistemas UPS por USB 
ou RS232 série, permitindo a paragem 
automática do sistema no caso de um corte 
prolongado de energia. LOCAL VIEW evita 
perdas de dados e danos no sistema quando 
o PC, estação de trabalho ou servidor não 
são supervisionados pelo operador durante 
o corte de energia. A sua interface gráfica 
simples e fácil de usar facilita a sua utilização, 
mesmo para utilizadores menos experientes. 
Disponível em vários idiomas, o LOCAL VIEW 
proporciona informação clara, imediata e 
detalhada sobre o estado da UPS. 

Pode ser atualizado facilmente (através da 
Internet) para assegurar o mais elevado nível 
de proteção de PCs, estações de trabalho e 
servidores. LOCAL VIEW é compatível com as 
plataformas Windows x86 e x64, distribuições 
LINUX e MAC OSx. O software LOCAL VIEW 
está disponível no website da SOCOMEC para 
transferência gratuita.
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LOCAL VIEW

Solução de monitorização local

NET VISION é a interface Ethernet mais 
comum para utilização com produtos 
SOCOMEC. É uma interface de comunicação 
concebida para redes empresariais. A UPS 
age exatamente como um periférico de 
rede, podendo ser gerida remotamente 
e permitindo a paragem de estações de 
trabalho ligadas em rede a servidores.
O NET VISION permite a interação direta 
entre a UPS e a rede LAN, evitando a 
dependência de um servidor. Deste modo é 
compatível com todas as redes e é multi-SO, 
uma vez que interage através do navegador 
de Internet.

As suas principais características e funções 
incluem:
- ligação Ethernet 10/100 Mb (RJ 45),
- ecrã de monitorização da UPS através de 
um navegador de Internet,
-  paragem remota do servidor autónomo 

(compatível com JNC) ou ambiente virtual 
(compatível com VIRTUAL-JNC),

-  notificação de falhas via e-mail, até 8 
endereços,

- gestão da UPS através de protocolo SNMP,
-  monitorização do ambiente de 

funcionamento (sensor opcional EMD de 
temperatura e humidade). Disparo de alarme 
configurável, notificação por email.

Rede Ethernet 
IPv4 ou IPv6

Paragem remota 
para servidor autónomo 

ou ambiente virtual

Monitorização remota 
com navegador 
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Servidor de e-mail 

Controlo remoto 
via SNMP
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EMD (Dispositivo modular  
de monitorização ambiental)

O EMD é um dispositivo destinado a ser 
utilizado em conjunto com a interface NET 
VISION e proporciona as funcionalidades 
seguintes:
-  medições de temperatura e 

humidade + entradas de contacto seco,
-  limites de alarme configuráveis através do 

navegador de Internet,
-  notificação de alarme ambiental através de 

e-mail e traps SNMP.
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A virtualização do servidor, que torna possível 
explorar as vantagens da consolidação 
da infraestrutura de IT, está cada vez mais 
disseminada. Como resultado, a gestão 
correta de máquinas virtuais no caso de 
uma avaria com o sistema de alimentação 
elétrica é um requisito cada vez mais comum. 
VIRTUAL JNC é a solução da SOCOMEC 
específica para sistemas virtuais. Suporta 
por completo a paragem da máquina virtual, 
ao atuar no servidor físico para encerrar 
corretamente todas as máquinas virtuais em 
funcionamento naquele servidor.

Nos sistemas de Ambiente virtual, é possível 
gerir a ordem de paragem da máquina (definir 
tipo de paragem, sequencial ou alternada) 
e os sistemas com mais de um anfitrião 
(também numa configuração cluster), de 
forma simples e eficiente. VIRTUAL JNC é 
compatível com todos os sistemas de UPS 
da SOCOMEC que suportam a gestão de 
paragens através de LAN. VIRTUAL JNC é 
compatível com VMware vCenterTM/vSphere, 
MicrosoftTM HYPER-V e Citrix XenServer.
VIRTUAL-JNC requer a instalação numa 
máquina virtual Windows®. O software 
VIRTUAL-JNC está disponível no website da 
SOCOMEC para transferência gratuita.
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VIRTUAL JNC

Network

Soluções do sistema virtual

A paragem controlada do servidor de rede é 
gerida pelo “shutdown client” que, instalado 
no servidor remoto, permite a paragem. JNC 
(JAVA & .NET Shutdown client) é um pequeno 
programa de software que está instalado nos 
computadores remotos.

Mostra o estado da UPS e executa a paragem 
enviada pela interface Ethernet da UPS, como 
NET VISION. Foi desenvolvido pela SOCOMEC 
numa plataforma JAVA e .net. 

O agente de software JNC (cliente JAVA & 
.NET) é compatível com as versões mais 
recentes do sistema operativo Windows®, 
distribuições Linux comuns e sistema 
operativo Mac OS X®. O software JNC está 
disponível no website da SOCOMEC para 
transferência gratuita.

Soluções de rede (paragem através da rede)

Nas instalações que utilizam vários 
sistemas UPS, o administrador de rede (ou 
administrador de sistema) pode solicitar 
uma visualização simultânea de todos os 
sistemas UPS a partir de uma única consola. 
No geral, os dispositivos são monitorizados 
com programas BMS (Sistemas de gestão 
de edifícios) que utilizam o protocolo JBUS/
MODBUS para comunicar com programas 
NMS (Sistemas de gestão de redes), que 
utilizam o protocolo SNMP para a troca de 
dados. 
Nos ambientes industriais, é igualmente 
comum utilizar o protocolo PROFIBUS ou 
PROFINET para comunicar com sistemas de 
controlo e automatização centralizados. Estes 
protocolos são suportados pelos produtos 
SOCOMEC e podem, por isso, interagir com 
programas de monitorização.

Solução de supervisão centralizada

Supervisão UPS central REMOTE VIEW
Além dos protocolos mencionados, outra 
solução SOCOMEC é REMOTE VIEW, um 
programa de monitorização central para 
sistemas UPS numa rede Ethernet, que é 
mais simples e mais económico do que as 
complexas plataformas NMS.
REMOTE VIEW é uma aplicação que 
consegue monitorizar simultaneamente até 
1024 dispositivos equipados com placa ou 
caixa NET VISION através da rede Ethernet. 
Os utilizadores podem usufruir de visualização 
em árvore (a estrutura hierárquica pode ter 
até 8 níveis) e visualização em lista. Quando 
um alarme é acionado numa ou outra UPS 
monitorizada, (evento trap), o ícone que 
representa a UPS irá mudar de cor de acordo 
com o nível de gravidade, ao enviar um e-mail 
para vários endereços que foram definidos 

na janela de diálogo de configuração do 
programa. 
Se o programa estiver em execução em 
segundo plano, aparece uma mensagem 
pop-up. As tensões de entrada e saída, a 
capacidade da bateria e a percentagem de 
carga são monitorizadas continuamente pelo 
programa REMOTE VIEW. Os supervisores e 
os técnicos da instalação podem monitorizar 
todas as UPS na mesma janela do programa.
REMOTE VIEW é executado no Windows® 
2000/2003/2008 (R2)/XP/VISTA/7 com 
direitos de administrador. O software 
REMOTE VIEW está disponível no website da 
SOCOMEC para transferência gratuita.
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A interface de contacto seco permite controlar 
até três entradas digitais e quatro saídas para 
o processamento de informações:
•  3 entradas isoladas (contactos externos):

-  dispositivos de paragem de emergência 
(ESD),

- operação com grupo gerador,
- estado de proteção da bateria.

•  4 saídas de contactos de comutação:
- alarme geral,
- funcionamento de reserva,
- operação de bypass,
- solicitação de manutenção preventiva.

Estes são totalmente configuráveis. 
Dependendo da gama, podem ser integradas 
várias placas ADC na UPS.

Interface com contactos secos

Interface TCP MODBUS

A interface está diretamente ligada à rede 
através de um conector RJ45 (ligação 
Ethernet 10/100Mb).
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Várias UPS possuem RS232 e/ou RS485 
com protocolo JBUS/MODBUS integrado.
Caso a UPS necessite de uma porta RS485 
isolada, pode ser utilizada uma placa de 
interface adicional.

•  A interface de ligação em série torna 
possível comunicar com sistemas BMS 
(Sistemas de gestão de edifícios) utilizando 
protocolos JBUS/MODBUS ou PROFIBUS/
PROFINET (a pedido).

•  Todas as informações das UPS podem ser 
acedidas remotamente:
-  estado, medições (V, A, kVA, t°…) alarmes, 

controlos.

Interface da porta série
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Interface BACnet/IP

A interface está diretamente ligada à rede 
através do conector RJ45 (10/100 Mb 
Ligação Ethernet).
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A virtualização do servidor, que torna possível 
explorar as vantagens da consolidação 
da infraestrutura de IT, está cada vez mais 
disseminada. Como resultado, a gestão 
correta de máquinas virtuais no caso de 
uma avaria com o sistema de alimentação 
elétrica é um requisito cada vez mais comum. 
VIRTUAL JNC é a solução da SOCOMEC 
específica para sistemas virtuais. Suporta 
por completo a paragem da máquina virtual, 
ao atuar no servidor físico para encerrar 
corretamente todas as máquinas virtuais em 
funcionamento naquele servidor.

Nos sistemas de Ambiente virtual, é possível 
gerir a ordem de paragem da máquina (definir 
tipo de paragem, sequencial ou alternada) 
e os sistemas com mais de um anfitrião 
(também numa configuração cluster), de 
forma simples e eficiente. VIRTUAL JNC é 
compatível com todos os sistemas de UPS 
da SOCOMEC que suportam a gestão de 
paragens através de LAN. VIRTUAL JNC é 
compatível com VMware vCenterTM/vSphere, 
MicrosoftTM HYPER-V e Citrix XenServer.
VIRTUAL-JNC requer a instalação numa 
máquina virtual Windows®. O software 
VIRTUAL-JNC está disponível no website da 
SOCOMEC para transferência gratuita.
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Soluções do sistema virtual

A paragem controlada do servidor de rede é 
gerida pelo “shutdown client” que, instalado 
no servidor remoto, permite a paragem. JNC 
(JAVA & .NET Shutdown client) é um pequeno 
programa de software que está instalado nos 
computadores remotos.

Mostra o estado da UPS e executa a paragem 
enviada pela interface Ethernet da UPS, como 
NET VISION. Foi desenvolvido pela SOCOMEC 
numa plataforma JAVA e .net. 

O agente de software JNC (cliente JAVA & 
.NET) é compatível com as versões mais 
recentes do sistema operativo Windows®, 
distribuições Linux comuns e sistema 
operativo Mac OS X®. O software JNC está 
disponível no website da SOCOMEC para 
transferência gratuita.

Soluções de rede (paragem através da rede)

Nas instalações que utilizam vários 
sistemas UPS, o administrador de rede (ou 
administrador de sistema) pode solicitar 
uma visualização simultânea de todos os 
sistemas UPS a partir de uma única consola. 
No geral, os dispositivos são monitorizados 
com programas BMS (Sistemas de gestão 
de edifícios) que utilizam o protocolo JBUS/
MODBUS para comunicar com programas 
NMS (Sistemas de gestão de redes), que 
utilizam o protocolo SNMP para a troca de 
dados. 
Nos ambientes industriais, é igualmente 
comum utilizar o protocolo PROFIBUS ou 
PROFINET para comunicar com sistemas de 
controlo e automatização centralizados. Estes 
protocolos são suportados pelos produtos 
SOCOMEC e podem, por isso, interagir com 
programas de monitorização.

Solução de supervisão centralizada

Supervisão UPS central REMOTE VIEW
Além dos protocolos mencionados, outra 
solução SOCOMEC é REMOTE VIEW, um 
programa de monitorização central para 
sistemas UPS numa rede Ethernet, que é 
mais simples e mais económico do que as 
complexas plataformas NMS.
REMOTE VIEW é uma aplicação que 
consegue monitorizar simultaneamente até 
1024 dispositivos equipados com placa ou 
caixa NET VISION através da rede Ethernet. 
Os utilizadores podem usufruir de visualização 
em árvore (a estrutura hierárquica pode ter 
até 8 níveis) e visualização em lista. Quando 
um alarme é acionado numa ou outra UPS 
monitorizada, (evento trap), o ícone que 
representa a UPS irá mudar de cor de acordo 
com o nível de gravidade, ao enviar um e-mail 
para vários endereços que foram definidos 

na janela de diálogo de configuração do 
programa. 
Se o programa estiver em execução em 
segundo plano, aparece uma mensagem 
pop-up. As tensões de entrada e saída, a 
capacidade da bateria e a percentagem de 
carga são monitorizadas continuamente pelo 
programa REMOTE VIEW. Os supervisores e 
os técnicos da instalação podem monitorizar 
todas as UPS na mesma janela do programa.
REMOTE VIEW é executado no Windows® 
2000/2003/2008 (R2)/XP/VISTA/7 com 
direitos de administrador. O software 
REMOTE VIEW está disponível no website da 
SOCOMEC para transferência gratuita.

LO
G

IC
 0

18
 A

Rede 1

LAN

WAN

LAN

REMOTE VIEW

Rede 2

APRIL
MAY

JUNE

APRIL
MAY

JUNE

APRIL
MAY

JUNE

Comunicação e conectividade 
Software

Soluções de gestão

M
A

S
TE

 0
13

 B

A interface de contacto seco permite controlar 
até três entradas digitais e quatro saídas para 
o processamento de informações:
•  3 entradas isoladas (contactos externos):

-  dispositivos de paragem de emergência 
(ESD),

- operação com grupo gerador,
- estado de proteção da bateria.

•  4 saídas de contactos de comutação:
- alarme geral,
- funcionamento de reserva,
- operação de bypass,
- solicitação de manutenção preventiva.

Estes são totalmente configuráveis. 
Dependendo da gama, podem ser integradas 
várias placas ADC na UPS.

Interface com contactos secos

Interface TCP MODBUS

A interface está diretamente ligada à rede 
através de um conector RJ45 (ligação 
Ethernet 10/100Mb).
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Várias UPS possuem RS232 e/ou RS485 
com protocolo JBUS/MODBUS integrado.
Caso a UPS necessite de uma porta RS485 
isolada, pode ser utilizada uma placa de 
interface adicional.

•  A interface de ligação em série torna 
possível comunicar com sistemas BMS 
(Sistemas de gestão de edifícios) utilizando 
protocolos JBUS/MODBUS ou PROFIBUS/
PROFINET (a pedido).

•  Todas as informações das UPS podem ser 
acedidas remotamente:
-  estado, medições (V, A, kVA, t°…) alarmes, 

controlos.

Interface da porta série
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Interface BACnet/IP

A interface está diretamente ligada à rede 
através do conector RJ45 (10/100 Mb 
Ligação Ethernet).
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RACK PDU
Unidade de distribuição de alimentação compacta e fiável
rack PDU monitorizado e gerido

A sua protecção para 

>  Armário rack de centro 
de dados

> Infra-estrutura de rede
> Salas de informática

Garantir desenvolvimento eficiente da carga 
e flexibilidade da fonte de alimentação em 
salas de servidores está a tornar-se cada 
vez mais importante, razão pela qual a 
SOCOMEC proporciona várias PDU para 
aplicações rack. As PDUs da SOCOMEC na 
configuração 0U (monofásica ou trifásica) 
com tecnologia medida ou monitorizada 
e PDUs na configuração 1U (monofásica 
mas com fonte de alimentação simples ou 
dupla) com tecnologia gerida, permite aos 
administradores de sistemas de IT encontrar a 
configuração mais adequada aos requisitos.

PDU vertical Zero-U medida 
ou monitorizada
Com apenas uma entrada monofásica 
ou trifásica, estas PDU garantem uma 
distribuição de potência fiável para 
equipamentos com requisitos de energia 
de pequena e média escala integrados em 
armários rack. A PDU não exige a instalação 
de ‘espaço U’ devido à posição vertical na 
parte traseira do armário rack e simplifica 
a ligação elétrica de muitos dispositivos, 
poupando tempo durante os procedimentos 
de instalação e proporcionando um ajuste 
fácil de configuração da fonte de alimentação. 
As várias tomadas de saída e o seu 
posicionamento ajudam esta PDU a encaixar 
perfeitamente nas soluções de rede de alta 
densidade.
Utilizar duas PDU no mesmo armário 
rack permite o desenvolvimento de uma 
arquitectura redundante, típica de aplicações 
críticas que utilizam dispositivos electrónicos 
de cabo duplo.

PDU 1U gerida
Estas PDU, que possuem uma ou duas 
entradas monofásicas, são perfeitas para 
uma distribuição de potência fiável para 
equipamentos com requisitos de energia 
de pequena e média escala integrados em 
armários rack. A solução extremamente 
compacta num único rack permite a 
instalação no interior do rack e, ao mesmo 
tempo, garante a visualização rápida dos 
dados através do visor no painel frontal. Estas 
PDU proporcionam um nível extremamente 
sofisticado de monitorização e gestão, ou 
seja, o consumo do servidor para cada 
tomada de saída pode ser medido como 
valores instantâneos e cumulativos (corrente, 
energia e factor de potência) e registados 
em ficheiros que podem ser consultados 
e transferidos facilmente através de uma 
interface web. As tomadas individuais 
podem também ser controladas de forma 
remota (activação, desactivação ou ciclo 
de alimentação), manualmente e através 
da interface web ou da consola remota ou 
mesmo de forma programada.
Podem ser ligadas até 5 PDU numa 
configuração em ‘cadeia’, permitindo o 
controlo e monitorização de todos os PDU 
a partir de um único ponto de acesso, 
transformando as PDU num verdadeiro 
sistema de gestão de energia. A ampla 
capacidade de comunicação (navegador de 
Internet, NMS, Telnet, SNMP, HyperTerminal, 
SMTP, SSL V3, SSH V1), a utilização de 
protocolos ‘seguros’ e a gestão de várias 
contas fazem com que seja um dispositivo 
perfeito para a gestão de energia em 
aplicações de IT.

Monitorização e supervisão
O visor LED de 2 dígitos permite uma leitura 
e monitorização fáceis do consumo de 
corrente.
A função de visualização invertida permite 
a entrada de cabo quer pela parte superior, 
quer pela parte inferior, assegurando uma 
leitura adequada em qualquer posição de 
instalação.
O modulo SNMP ADD-IN (disponível 
como opção) permite o controlo remoto e 
monitorização das PDU via rede LAN.

P
D

U
 0

09
 A

P
D

U
 0

03
 A

RACK PDU
Solução de Gestão de Energia

rack PDU monitorizado e gerido

RACK PDU
Unidade de distribuição de alimentação compacta e fiável
rack PDU monitorizado e gerido

Opções de comunicação

PDU VISION, interface de gestor 
WEB / SNMP para a ligação à rede LAN.
 O dispositivo - adequado para monitorização 
remota – pode ser integrado na PDU.
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1.  Indicador de estado da potência de entrada 
2.  Indicador de estado da potência de saída 

(A÷L)
3. Indicador de estado
4.  Interruptor DIP do modo em cadeia 

(DIP da ligação C)
5. Botão de reinicialização
6.  Interruptor DIP do modo de funcionamento
7.  Porta série (CONSOLA)
8. Saída digital
9. Disjuntor

 PDU Zero-U

Dados técnicos

PDU Zero-U
Código do artigo NRT-OP-PDU1-28 NRT-OP-PDU3-39
Entrada/saída 1/1 3/1

ENTRADA
Tensão nominal 200-240 V (1 fase) 346-415 V (3 fases, Y+N)
Frequência nominal 50/60 Hz
Corrente nominal 32 A (1 fase) 16 A (3 fases)
Conector IEC309-32 A IEC309-16 A

SAÍDA
Tensão nominal 200-240 V
Conectores (24) IEC320-C13, (4) IEC320-C19 (36) IEC320-C13, (3) IEC320-C19

COMUNICAÇÃO
Interfaces RS232 - (WEB/SNMP opcional)
Sensor ambiental • •

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço 0 a 45 °C
Humidade relativa 5% a 95% sem condensação
Altitude máxima operacionais: até 2000 m

RACK PDU
Dimensões L x P x A 48 x 1250 x 50 mm 48 x 1560 x 50 mm

Peso 5,4 kg 6,0 kg

iPDU
Código do artigo PDU1U-I116-I011 PDU1U-I116-I012
Entrada/saída 1/1

ENTRADA
Tensão nominal 200-240 V (1 fase)
Frequência nominal 50/60 Hz
Corrente nominal 16 A (1 fase) 2 x 16 A (1 fase)
Conector IEC320 C20 2 x IEC320 C20

SAÍDA
Tensão nominal 200-240 V
Conectores (12) IEC320-C13 (6+6) IEC320-C13

COMUNICAÇÃO
Interfaces RS 232 - WEB/SNMP

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço 0 a 50 °C
Humidade relativa 10% a 80% sem condensação
Altitude máxima operacionais: até 2000 m

RACK PDU
Dimensões L x P x A 436 x 300 x 44 mm (1U)

Peso 2,0 kg

Ligações
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 iPDU

Modelo monofásico

Modelo trifásico

1.  Interruptor ON-OFF do segmento nº 1
2.  Interruptor ON-OFF do segmento nº 2
3. Interruptor LIGAR-DESLIGAR segmento nº 3
4.  Conectores de saída do segmento nº 1
5. Painel frontal
6.  Conectores de saída do segmento nº 2
7. Conectores de saída segmento nº 3

Painel frontal do modelo de 2 entradas

Painel frontal do modelo de 1 entrada
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RACK PDU
Unidade de distribuição de alimentação compacta e fiável
rack PDU monitorizado e gerido

A sua protecção para 

>  Armário rack de centro 
de dados

> Infra-estrutura de rede
> Salas de informática

Garantir desenvolvimento eficiente da carga 
e flexibilidade da fonte de alimentação em 
salas de servidores está a tornar-se cada 
vez mais importante, razão pela qual a 
SOCOMEC proporciona várias PDU para 
aplicações rack. As PDUs da SOCOMEC na 
configuração 0U (monofásica ou trifásica) 
com tecnologia medida ou monitorizada 
e PDUs na configuração 1U (monofásica 
mas com fonte de alimentação simples ou 
dupla) com tecnologia gerida, permite aos 
administradores de sistemas de IT encontrar a 
configuração mais adequada aos requisitos.

PDU vertical Zero-U medida 
ou monitorizada
Com apenas uma entrada monofásica 
ou trifásica, estas PDU garantem uma 
distribuição de potência fiável para 
equipamentos com requisitos de energia 
de pequena e média escala integrados em 
armários rack. A PDU não exige a instalação 
de ‘espaço U’ devido à posição vertical na 
parte traseira do armário rack e simplifica 
a ligação elétrica de muitos dispositivos, 
poupando tempo durante os procedimentos 
de instalação e proporcionando um ajuste 
fácil de configuração da fonte de alimentação. 
As várias tomadas de saída e o seu 
posicionamento ajudam esta PDU a encaixar 
perfeitamente nas soluções de rede de alta 
densidade.
Utilizar duas PDU no mesmo armário 
rack permite o desenvolvimento de uma 
arquitectura redundante, típica de aplicações 
críticas que utilizam dispositivos electrónicos 
de cabo duplo.

PDU 1U gerida
Estas PDU, que possuem uma ou duas 
entradas monofásicas, são perfeitas para 
uma distribuição de potência fiável para 
equipamentos com requisitos de energia 
de pequena e média escala integrados em 
armários rack. A solução extremamente 
compacta num único rack permite a 
instalação no interior do rack e, ao mesmo 
tempo, garante a visualização rápida dos 
dados através do visor no painel frontal. Estas 
PDU proporcionam um nível extremamente 
sofisticado de monitorização e gestão, ou 
seja, o consumo do servidor para cada 
tomada de saída pode ser medido como 
valores instantâneos e cumulativos (corrente, 
energia e factor de potência) e registados 
em ficheiros que podem ser consultados 
e transferidos facilmente através de uma 
interface web. As tomadas individuais 
podem também ser controladas de forma 
remota (activação, desactivação ou ciclo 
de alimentação), manualmente e através 
da interface web ou da consola remota ou 
mesmo de forma programada.
Podem ser ligadas até 5 PDU numa 
configuração em ‘cadeia’, permitindo o 
controlo e monitorização de todos os PDU 
a partir de um único ponto de acesso, 
transformando as PDU num verdadeiro 
sistema de gestão de energia. A ampla 
capacidade de comunicação (navegador de 
Internet, NMS, Telnet, SNMP, HyperTerminal, 
SMTP, SSL V3, SSH V1), a utilização de 
protocolos ‘seguros’ e a gestão de várias 
contas fazem com que seja um dispositivo 
perfeito para a gestão de energia em 
aplicações de IT.

Monitorização e supervisão
O visor LED de 2 dígitos permite uma leitura 
e monitorização fáceis do consumo de 
corrente.
A função de visualização invertida permite 
a entrada de cabo quer pela parte superior, 
quer pela parte inferior, assegurando uma 
leitura adequada em qualquer posição de 
instalação.
O modulo SNMP ADD-IN (disponível 
como opção) permite o controlo remoto e 
monitorização das PDU via rede LAN.
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RACK PDU
Solução de Gestão de Energia

rack PDU monitorizado e gerido

RACK PDU
Unidade de distribuição de alimentação compacta e fiável
rack PDU monitorizado e gerido

Opções de comunicação

PDU VISION, interface de gestor 
WEB / SNMP para a ligação à rede LAN.
 O dispositivo - adequado para monitorização 
remota – pode ser integrado na PDU.

P
D

U
 0

08
 A

1.  Indicador de estado da potência de entrada 
2.  Indicador de estado da potência de saída 

(A÷L)
3. Indicador de estado
4.  Interruptor DIP do modo em cadeia 

(DIP da ligação C)
5. Botão de reinicialização
6.  Interruptor DIP do modo de funcionamento
7.  Porta série (CONSOLA)
8. Saída digital
9. Disjuntor

 PDU Zero-U

Dados técnicos

PDU Zero-U
Código do artigo NRT-OP-PDU1-28 NRT-OP-PDU3-39
Entrada/saída 1/1 3/1

ENTRADA
Tensão nominal 200-240 V (1 fase) 346-415 V (3 fases, Y+N)
Frequência nominal 50/60 Hz
Corrente nominal 32 A (1 fase) 16 A (3 fases)
Conector IEC309-32 A IEC309-16 A

SAÍDA
Tensão nominal 200-240 V
Conectores (24) IEC320-C13, (4) IEC320-C19 (36) IEC320-C13, (3) IEC320-C19

COMUNICAÇÃO
Interfaces RS232 - (WEB/SNMP opcional)
Sensor ambiental • •

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço 0 a 45 °C
Humidade relativa 5% a 95% sem condensação
Altitude máxima operacionais: até 2000 m

RACK PDU
Dimensões L x P x A 48 x 1250 x 50 mm 48 x 1560 x 50 mm

Peso 5,4 kg 6,0 kg

iPDU
Código do artigo PDU1U-I116-I011 PDU1U-I116-I012
Entrada/saída 1/1

ENTRADA
Tensão nominal 200-240 V (1 fase)
Frequência nominal 50/60 Hz
Corrente nominal 16 A (1 fase) 2 x 16 A (1 fase)
Conector IEC320 C20 2 x IEC320 C20

SAÍDA
Tensão nominal 200-240 V
Conectores (12) IEC320-C13 (6+6) IEC320-C13

COMUNICAÇÃO
Interfaces RS 232 - WEB/SNMP

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço 0 a 50 °C
Humidade relativa 10% a 80% sem condensação
Altitude máxima operacionais: até 2000 m

RACK PDU
Dimensões L x P x A 436 x 300 x 44 mm (1U)

Peso 2,0 kg

Ligações

P
D

U
 0

02
 A

P
D

U
 0

01
 B

1

3
2

4

6
5

7

1
2
4

6
5

P
D

U
 0

10
 A

1

4
3

2

9

5

7
8

6

P
D

U
 0

09
 A

1

4
3
9

5

7
8

6

2

 iPDU

Modelo monofásico

Modelo trifásico

1.  Interruptor ON-OFF do segmento nº 1
2.  Interruptor ON-OFF do segmento nº 2
3. Interruptor LIGAR-DESLIGAR segmento nº 3
4.  Conectores de saída do segmento nº 1
5. Painel frontal
6.  Conectores de saída do segmento nº 2
7. Conectores de saída segmento nº 3

Painel frontal do modelo de 2 entradas

Painel frontal do modelo de 1 entrada
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Medir o consumo de energia, obter as melhores tarifas, verificar as contas de energia, etc.
Estas são as questões reais para o desempenho energético da instalação!  
Temos à disposição todas as ferramentas que permitem reduzir os seus encargos!

Soluções de desempenho energético

 Flexível
 • Funções partilhadas.
 •  Instalação de componentes próximo da 
carga.

 • Design compacto.
 • Ampla escolha de sensores de corrente.

 Vários circuitos
 •  Capacidade de controlar vários circuitos 
através de um único módulo de medição 
de corrente devido a entradas de corrente 
independentes.

 Preciso
 •  Classe 0,5 de acordo com a norma 
IEC 61557-12 para a corrente de medição 
global de 2% a 120% da corrente nominal.

 Plug & Play
 •   A ligação do sensor de corrente RJ12 e 

a interligação RJ45 de módulos (rápida, 
fiável, inteligente).

 • Configuração automática dos parâmetros.
Económico
 •   Poupanças até 30% em comparação com 

a tecnologia de contagem existente.
 •   Implementação num quarto do tempo vs 

tecnologias existentes.

DIRIS Digiware

Dispositivos de monitorização da alimentação de vários circuitos

d
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Exclusivo da Socomec, 
a aguardar patente

Podem ser ligados vários tipos 
de sensores de corrente:
>  TE Sensores de corrente 

sólidos
-  adequados para novas  

instalações
-  Correspondem ao passo dos 

dispositivos de proteção
- 5 a 1000 a
>  TR Sensores de corrente de 

núcleo dividido
-  adequados para as  

instalações existentes
- 25 a 600 a
>  TF Sensores de corrente 

flexíveis (rogowski)
-  adequados para as  

instalações existentes com 
espaço

-  restrições ou com  
correntes de alta intensidade

- 150 a 6000 a

Sensores de corrente 
associados a DIRIS Digiware  
e DIRIS B-30

d
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TE TR TF

1 monitor
1 módulo de 
medição da 

tensão

Vários módulos 
de medição da 

corrente

Sensores 
de corrente

Crie o seu sistema:

+ + +

>  Uma referência 
precisa,  
iEC 61557-12 é 
o denominador 
comum para todos os PMds 
(dispositivos de Monitorização 
de desempenho), dispositivos 
concebidos para medir e 
monitorizar os parâmetros 
elétricos em redes de 
distribuição.

>  O cumprimento desta 
norma assegura que o seu 
equipamento oferece um 
elevado nível de desempenho.

Certificação IEC 61557-12

www.socomec.pt/v2/pt/energy-measurement

Saber mais

Soluções de desempenho energéticoSoluções de desempenho energético

Sistema de monitorização de circuito derivado para centros de dados
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DIRIS BCMS 720
 • Compatível com todas as placas do painel.
 • Design seguro e robusto.
 •  Sistema compacto de monitorização do 
circuito de distribuição: até 72 circuitos 
derivados + 10 entradas.

 • Várias medições, contagens e alarmes.
 • Bloco de transformadores de corrente ou 
transformadores de corrente de núcleo 
dividido.

 • Comunicação MODBUS ou SNMP.

Interruptores controlados remotamente e de transferência automática

ATyS & ATyS M
 • De 40 a 6300 A.
 • Comutação em carga entre duas fontes de 
alimentação de energia.

 • Três modos de funcionamento:  
Auto, Manual, Bloqueado.

 • Bloqueio de posição mecânico.
 • Configuração automática integrada.
 • Informação contínua sobre a disponibilidade 
dos produtos.

 • Também disponível: Soluções de transferência 
automática incluídas ATS Bypass.
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Formato modular ATYS M
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www.socomec.pt/v2/pt/energy-measurement

Saber mais
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Medir o consumo de energia, obter as melhores tarifas, verificar as contas de energia, etc.
Estas são as questões reais para o desempenho energético da instalação!  
Temos à disposição todas as ferramentas que permitem reduzir os seus encargos!

Soluções de desempenho energético

 Flexível
 • Funções partilhadas.
 •  Instalação de componentes próximo da 
carga.

 • Design compacto.
 • Ampla escolha de sensores de corrente.

 Vários circuitos
 •  Capacidade de controlar vários circuitos 
através de um único módulo de medição 
de corrente devido a entradas de corrente 
independentes.

 Preciso
 •  Classe 0,5 de acordo com a norma 
IEC 61557-12 para a corrente de medição 
global de 2% a 120% da corrente nominal.

 Plug & Play
 •   A ligação do sensor de corrente RJ12 e 

a interligação RJ45 de módulos (rápida, 
fiável, inteligente).

 • Configuração automática dos parâmetros.
Económico
 •   Poupanças até 30% em comparação com 

a tecnologia de contagem existente.
 •   Implementação num quarto do tempo vs 

tecnologias existentes.

DIRIS Digiware

Dispositivos de monitorização da alimentação de vários circuitos
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Exclusivo da Socomec, 
a aguardar patente

Podem ser ligados vários tipos 
de sensores de corrente:
>  TE Sensores de corrente 

sólidos
-  adequados para novas  

instalações
-  Correspondem ao passo dos 

dispositivos de proteção
- 5 a 1000 a
>  TR Sensores de corrente de 

núcleo dividido
-  adequados para as  

instalações existentes
- 25 a 600 a
>  TF Sensores de corrente 

flexíveis (rogowski)
-  adequados para as  

instalações existentes com 
espaço

-  restrições ou com  
correntes de alta intensidade

- 150 a 6000 a

Sensores de corrente 
associados a DIRIS Digiware  
e DIRIS B-30
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1 módulo de 
medição da 
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Vários módulos 
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de corrente

Crie o seu sistema:

+ + +

>  Uma referência 
precisa,  
iEC 61557-12 é 
o denominador 
comum para todos os PMds 
(dispositivos de Monitorização 
de desempenho), dispositivos 
concebidos para medir e 
monitorizar os parâmetros 
elétricos em redes de 
distribuição.

>  O cumprimento desta 
norma assegura que o seu 
equipamento oferece um 
elevado nível de desempenho.

Certificação IEC 61557-12

www.socomec.pt/v2/pt/energy-measurement

Saber mais

Soluções de desempenho energéticoSoluções de desempenho energético

Sistema de monitorização de circuito derivado para centros de dados
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DIRIS BCMS 720
 • Compatível com todas as placas do painel.
 • Design seguro e robusto.
 •  Sistema compacto de monitorização do 
circuito de distribuição: até 72 circuitos 
derivados + 10 entradas.

 • Várias medições, contagens e alarmes.
 • Bloco de transformadores de corrente ou 
transformadores de corrente de núcleo 
dividido.

 • Comunicação MODBUS ou SNMP.

Interruptores controlados remotamente e de transferência automática

ATyS & ATyS M
 • De 40 a 6300 A.
 • Comutação em carga entre duas fontes de 
alimentação de energia.

 • Três modos de funcionamento:  
Auto, Manual, Bloqueado.

 • Bloqueio de posição mecânico.
 • Configuração automática integrada.
 • Informação contínua sobre a disponibilidade 
dos produtos.

 • Também disponível: Soluções de transferência 
automática incluídas ATS Bypass.
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Formato modular ATYS M
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www.socomec.pt/v2/pt/energy-measurement

Saber mais
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Soluções para ambientes 
específicos

Fornecer soluções para ambientes específicos

•  Infraestrutura: adaptamos os nossos produtos para corresponderem aos seus 
ambientes específicos (conversão da alimentação, combinação de funções, etc.).

•  Indústria: para condições extremas, criamos soluções específicas, que cumprem os 
requisitos de desempenho técnico (índice de proteção, adaptações de tensão,  
longo tempo de autonomia, etc.).

•  Personalizado: criamos soluções exclusivas de acordo com os requisitos, padrões  
ou restrições de instalação do cliente.

A nossa experiência para a sua solução certa

•  Compreender as necessidades para manter a disponibilidade de energia de alta 
qualidade, quer sejam instalações novas ou uma atualização.

•  Capacidade de personalizar as instalações de acordo com os requisitos específicos.
•  Nível de proteção adaptado e soluções de arquitetura.

Consultoria de projeto

•   Conceção e implementação de instalações fiáveis, eficientes e seguras.
• Avaliações da eficiência energética e auditorias à qualidade energética.
• Análise por infravermelhos.

Teste, arranque dos equipamentos e formação

•  Testes de aceitação em fábrica ou validação do desempenho no local.
•  Certificação da instalação e arranque dos equipamentos.
•  Oferta completa de formação dos produtos.

Solução para aplicações marítimas

NETYS RT-M  .....................................................................................................................................................................  p.

Solução para subestações elétricas

ITYS ES  ................................................................................................................................................................................  p.

Solução para ambientes sísmicos

DELPHYS GP-S  ...............................................................................................................................................................  p.

Inversores DC/AC

PHASYS  ...............................................................................................................................................................................  p.

Soluções personalizadas

Soluções de contentor  ...............................................................................................................................................  

Sistemas de UPS para caminhos-de-ferro  .....................................................................................................

Sistemas de UPS para proteger equipamento médico  ...........................................................................

p.
p.
p.
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Elevada disponibilidade em 
ambientes marítimos
O sector marítimo necessita de equipamentos 
fiáveis, capazes de alimentar aplicações a 
operar em ambientes exigentes.
Neste contexto, os cortes de energia 
provocam problemas extremamente graves 
em equipamentos críticos para os sistemas 
de navegação, comunicação e controlo de 
motores, que conduzem a um aumento dos 
custos. Em harmonia com o empenho da 
empresa em desenvolver soluções inovadoras 
para assegurar disponibilidade, melhorar 
a eficácia energética e reduzir custos, 
a SOcOmEc lançou a UPS de elevado 
desempenho NETYS RT-m, em conformidade 
com a norma de certificação DNV 2.4.

DNV - Det Norske Veritas
A DNV é uma fundação independente 
e autónoma, que tem como objectivo 
salvaguardar a vida, a propriedade e o 
ambiente, no mar e em terra. A DNV atribui 
classificações, certificações e efectua 
outras verificações e serviços de consultoria 
relacionados com a qualidade de navios, 
unidades e instalações offshore, e indústrias 
onshore a nível mundial, realizando 
investigação relacionada com estas funções.

Utilização simplificada
 •   Operação de conversor de frequência 
facilmente configurável (50 Hz, 60 Hz).

 •   Nenhuma configuração necessária no 
primeiro arranque.

 •   Grande variedade de protocolos de 
comunicação (incluindo TcP/IP e SNmP) 
para integração em redes LAN ou sistemas 
de gestão de edifícios (BmS).

Satisfaz as necessidades 
práticas
 •   Tecnologia de dupla conversão online 
com formato de onda sinusoidal para filtrar 
completamente todas as interferências de/
para a alimentação de rede elétrica, a fim 
de assegurar a máxima protecção dos 
equipamentos.

 •   módulos de expansão de bateria opcionais 
(BEm) para satisfazer requisitos de tempo 
de autonomia prolongado, mesmo após a 
instalação.

 •   Interface LED clara e simples de utilizar, 
com sinais acústicos que indicam 
imediatamente o estado operacional da 
UPS, mesmo para utilizadores menos 
especializados.

NETYS RT-M
Solução para aplicações marítimas
de 1100 a 3000 VA

A solução para 

> Sistemas de direcção
> Sistemas de ponte
> Sistemas de radar
> Sistemas de controlo
> Sistemas de videovigilância
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Certificações

RoHS
COMPLIANT

NETYS RT-M 
UPS Monofásica

de 1100 a 3000 VA 

NETYS RT-M
Solução para aplicações marítimas
de 1100 a 3000 VA

Dados técnicos

NETYS RT-M

Sn [VA] 1100 1700 2200 3000

Pn [W] 800 1200 1600 2100

Entrada/saída 1/1

Arquitectura dupla conversão VFI online com entrada PFC e bypass automático

ENTRADA

Tensão nominal 230 V

Tolerância de tensão 160 ÷ 275 V até 130 V a 70 % da carga

Frequência nominal 50/60 Hz

Tolerância de frequência ± 10% (Auto-seleccionável)

Factor de potência / THDI > 0,98 / < 6 %

SAÍDA

Tensão nominal 230 V

Tolerância de tensão seleccionável 200/208/220/240 V

Frequência nominal  50 ou 60 Hz

Tolerância de frequência ± 2% (± 0,05 Hz em modo de bateria)

Sobrecarga até 105% continuamente; 125% durante 3 minutos; 150% durante 30 segundos

Ligações 6 x IEC 320-C13 (10 A) 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C20 (16 A)

BATERIA

Tempo de autonomia(1) 8 minutos 12 minutos 8 minutos 10 minutos

Tensão 24 Vdc 48 Vdc 72 Vdc

Período de recarga < 6h para repor 90% da capacidade

COMUNICAÇÃO

Interfaces Protocolo MODBUS RS232 (Porta DB9), protocolo HID USB

Ethernet WEB / SNMP (Porta Ethernet RJ45) - opção

Slots COMM 1 disponível de série

Placa de contactos secos Opção

Entrada EPO Porta RJ11

Protecção contra sobrecarga 
Modem/ADSL disponível de série

EFICIÊNCIA

Modo online até 91%

AMBIENTE

Temperatura ambiente de serviço de 0 °C até +40 °C (de 15 °C a 25 °C para longevidade máxima da bateria)
Temperatura classe A de acordo com DNV 2.4

Humidade relativa 0% - 95% sem condensação

Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)

Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 45 dBA < 55 dBA

ARMÁRIO UPS

Dimensões L x P x A 88,7 x 332 x 440 mm 88,7 x 430 x 440 mm 88,7 x 608 x 440 mm

Dimensões RACK U 2U

Peso 13 kg 21 kg 22 kg 31 kg

Grau de protecção IP20

EBM - MÓDULO DE BATERIA EXTERNA

Dimensões L x P x A 88,7 x 332 x 440 mm 88,7 x 430 x 440 mm 88,7 x 608 x 440 mm

Dimensões RACK U 2U

Peso 16 kg 29 kg 43 kg

NORMAS

Segurança IEC/EN 62040-1 (certificação TÜV-GS), AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

CEM IEC/EN 62040-2, DNV 2.4, AS 62040.2

Rendimento VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Declaração do produto Aprovação  CE, TÜV-GS, A-Tick, C-Tick, RCM (E2376), DNV
(1) a 75 % da carga nominal.

características elétricas padrão

 •  Protecção backfeed integrada.
 •  Protecção contra fenómenos atmosféricos 
(NTP) para telefone/modems ADSL.

 •  Ligação RJ11 para corte de emergência 
(EPO).

 •  Ligação para módulos de expansão da 
bateria.

Opções elétricas

 •  módulos de expansão de bateria.

características de comunicação 
padrão

 •  LOcAL VIEW: solução ponto a ponto ideal 
para monitorização e encerramento de UPS 
para os sistemas operativos Windows®, 
Linux e mac OS X®.

 •  HID: Gestão de UPS baseada em serviço 
integrado de Windows® e mac OS X® - 
Interface USB.

 •  mODBUS RTU. 

Opções de comunicação

 •  RT-VISION: interface WEB/SNmP 
profissional para monitorização da UPS e 
gestão de paragem para vários sistemas 
operativos.

1.  LED amarelo aceso. Operação em modo de 
bypass

2.  LED verde aceso. Alimentação de rede 
elétrica em bom estado

3. Botão OFF
4.  LED verde aceso. Funcionamento normal 

(inversor em linha)
5.  Botão ON/TEST e de anulação de sinal sonoro
6.  Barra de LED. consoante a situação, isto 

indica o nível de carga ou a capacidade da 
bateria
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Elevada disponibilidade em 
ambientes marítimos
O sector marítimo necessita de equipamentos 
fiáveis, capazes de alimentar aplicações a 
operar em ambientes exigentes.
Neste contexto, os cortes de energia 
provocam problemas extremamente graves 
em equipamentos críticos para os sistemas 
de navegação, comunicação e controlo de 
motores, que conduzem a um aumento dos 
custos. Em harmonia com o empenho da 
empresa em desenvolver soluções inovadoras 
para assegurar disponibilidade, melhorar 
a eficácia energética e reduzir custos, 
a SOcOmEc lançou a UPS de elevado 
desempenho NETYS RT-m, em conformidade 
com a norma de certificação DNV 2.4.

DNV - Det Norske Veritas
A DNV é uma fundação independente 
e autónoma, que tem como objectivo 
salvaguardar a vida, a propriedade e o 
ambiente, no mar e em terra. A DNV atribui 
classificações, certificações e efectua 
outras verificações e serviços de consultoria 
relacionados com a qualidade de navios, 
unidades e instalações offshore, e indústrias 
onshore a nível mundial, realizando 
investigação relacionada com estas funções.

Utilização simplificada
 •   Operação de conversor de frequência 
facilmente configurável (50 Hz, 60 Hz).

 •   Nenhuma configuração necessária no 
primeiro arranque.

 •   Grande variedade de protocolos de 
comunicação (incluindo TcP/IP e SNmP) 
para integração em redes LAN ou sistemas 
de gestão de edifícios (BmS).

Satisfaz as necessidades 
práticas
 •   Tecnologia de dupla conversão online 
com formato de onda sinusoidal para filtrar 
completamente todas as interferências de/
para a alimentação de rede elétrica, a fim 
de assegurar a máxima protecção dos 
equipamentos.

 •   módulos de expansão de bateria opcionais 
(BEm) para satisfazer requisitos de tempo 
de autonomia prolongado, mesmo após a 
instalação.

 •   Interface LED clara e simples de utilizar, 
com sinais acústicos que indicam 
imediatamente o estado operacional da 
UPS, mesmo para utilizadores menos 
especializados.

NETYS RT-M
Solução para aplicações marítimas
de 1100 a 3000 VA

A solução para 

> Sistemas de direcção
> Sistemas de ponte
> Sistemas de radar
> Sistemas de controlo
> Sistemas de videovigilância
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Certificações

RoHS
COMPLIANT

NETYS RT-M 
UPS Monofásica

de 1100 a 3000 VA 

NETYS RT-M
Solução para aplicações marítimas
de 1100 a 3000 VA

Dados técnicos

NETYS RT-M

Sn [VA] 1100 1700 2200 3000

Pn [W] 800 1200 1600 2100

Entrada/saída 1/1

Arquitectura dupla conversão VFI online com entrada PFC e bypass automático

ENTRADA

Tensão nominal 230 V

Tolerância de tensão 160 ÷ 275 V até 130 V a 70 % da carga

Frequência nominal 50/60 Hz

Tolerância de frequência ± 10% (Auto-seleccionável)

Factor de potência / THDI > 0,98 / < 6 %

SAÍDA

Tensão nominal 230 V

Tolerância de tensão seleccionável 200/208/220/240 V

Frequência nominal  50 ou 60 Hz

Tolerância de frequência ± 2% (± 0,05 Hz em modo de bateria)

Sobrecarga até 105% continuamente; 125% durante 3 minutos; 150% durante 30 segundos

Ligações 6 x IEC 320-C13 (10 A) 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C20 (16 A)

BATERIA

Tempo de autonomia(1) 8 minutos 12 minutos 8 minutos 10 minutos

Tensão 24 Vdc 48 Vdc 72 Vdc

Período de recarga < 6h para repor 90% da capacidade

COMUNICAÇÃO

Interfaces Protocolo MODBUS RS232 (Porta DB9), protocolo HID USB

Ethernet WEB / SNMP (Porta Ethernet RJ45) - opção

Slots COMM 1 disponível de série

Placa de contactos secos Opção

Entrada EPO Porta RJ11

Protecção contra sobrecarga 
Modem/ADSL disponível de série

EFICIÊNCIA

Modo online até 91%

AMBIENTE

Temperatura ambiente de serviço de 0 °C até +40 °C (de 15 °C a 25 °C para longevidade máxima da bateria)
Temperatura classe A de acordo com DNV 2.4

Humidade relativa 0% - 95% sem condensação

Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)

Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 45 dBA < 55 dBA

ARMÁRIO UPS

Dimensões L x P x A 88,7 x 332 x 440 mm 88,7 x 430 x 440 mm 88,7 x 608 x 440 mm

Dimensões RACK U 2U

Peso 13 kg 21 kg 22 kg 31 kg

Grau de protecção IP20

EBM - MÓDULO DE BATERIA EXTERNA

Dimensões L x P x A 88,7 x 332 x 440 mm 88,7 x 430 x 440 mm 88,7 x 608 x 440 mm

Dimensões RACK U 2U

Peso 16 kg 29 kg 43 kg

NORMAS

Segurança IEC/EN 62040-1 (certificação TÜV-GS), AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

CEM IEC/EN 62040-2, DNV 2.4, AS 62040.2

Rendimento VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3

Declaração do produto Aprovação  CE, TÜV-GS, A-Tick, C-Tick, RCM (E2376), DNV
(1) a 75 % da carga nominal.

características elétricas padrão

 •  Protecção backfeed integrada.
 •  Protecção contra fenómenos atmosféricos 
(NTP) para telefone/modems ADSL.

 •  Ligação RJ11 para corte de emergência 
(EPO).

 •  Ligação para módulos de expansão da 
bateria.

Opções elétricas

 •  módulos de expansão de bateria.

características de comunicação 
padrão

 •  LOcAL VIEW: solução ponto a ponto ideal 
para monitorização e encerramento de UPS 
para os sistemas operativos Windows®, 
Linux e mac OS X®.

 •  HID: Gestão de UPS baseada em serviço 
integrado de Windows® e mac OS X® - 
Interface USB.

 •  mODBUS RTU. 

Opções de comunicação

 •  RT-VISION: interface WEB/SNmP 
profissional para monitorização da UPS e 
gestão de paragem para vários sistemas 
operativos.

1.  LED amarelo aceso. Operação em modo de 
bypass

2.  LED verde aceso. Alimentação de rede 
elétrica em bom estado

3. Botão OFF
4.  LED verde aceso. Funcionamento normal 

(inversor em linha)
5.  Botão ON/TEST e de anulação de sinal sonoro
6.  Barra de LED. consoante a situação, isto 

indica o nível de carga ou a capacidade da 
bateria
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Elevada fiabilidade e elevada 
disponibilidade
 •  A série ITYS ES é uma gama de sistemas 
UPS compactos, disponível em modelos de 
1000, 2000 e 3000 VA com tecnologia de 
dupla conversão online (VFI) com absorção 
sinusoidal.

 •  ITYS ES garante a regulação permanente 
da tensão e frequência de saída. Esta 
tecnologia é compatível com todas as 
aplicações de IT e industriais e ambientes 
de funcionamento, instalações com grupos 
geradores incluídos.

 •  A vasta tolerância em tensão de entrada 
garante que as comutações para o modo 
de bateria não são frequentes, prolongando 
substancialmente a vida útil da bateria.

 •  O dispositivo de bypass automático comuta 
imediatamente no caso de sobrecarga ou 
falha, garantindo serviços ininterruptos.

Simples de instalar e fácil de 
utilizar
 •  A UPS é enviada pronta a ligar com baterias 
internas ligadas e carregadas.

 •  ITYS ES, com a opção de bypass manual, 
é fácil de instalar sem qualquer preparação 
de engenharia para instalações especiais, 
uma vez que está equipada com protecção 
térmica integrada.

 •  O painel de monitorização/controlo LCD 
e o sinal sonoro tornam o equipamento 
extremamente fácil e intuitivo de utilizar. 
O gráfico a indicar o caminho de 
distribuição de energia mostra 
momentaneamente se o sistema está ou 
não a funcionar correctamente.

 •  A eficiência da bateria pode ser testada 
através do painel de controlo ou utilizando 
software dedicado.

Eficiência e versatilidade 
operacional
 •  A versatilidade destes modelos torna-os 
adequados para proteger dispositivos 
críticos no campo industrial.

 •  O equipamento padrão e os acessórios 
de comunicação foram concebidos 
especialmente para satisfazer as 
necessidades típicas de instalação ou 
utilização nas cabinas do transformador.

 •  Em situações onde são necessários 
procedimentos de gestão automática da 
energia, o software de comunicação pode 
ser utilizado para programar os tempos de 
arranque e de encerramento planeados.

 •  Reiniciar a UPS a partir da bateria para 
alimentar o DG antes de fechar o isolador 
principal.

ITYS ES
Solução para subestações elétricas 
de 1000 a 3000 VA - Subestação elétrica

A solução para

> Dispositivos de controlo
> Linhas elétricas
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Tecnologia

> VFI “online dupla conversão”

Certificações

RoHS
COMPLIANT

Informações técnicas

A NORMA IEC 016 para equipamento 
de cabina auxiliar exige uma 
alimentação ininterrupta para os 
circuitos de controlo para o PG 
(proteção geral) e DG (Medium 
Voltage Switch).
Os circuitos de controlo para o PG, 
DG e bobina têm de ser alimentados 
pela mesma tensão auxiliar quando 
não existe energia. A alimentação tem 
de ser garantida durante um tempo 
de autonomia de 1 hora, pela UPS ou 
pelas baterias de reserva.

O PG tem de ser alimentado por 
funcionários experientes se estiver fora 
de serviço durante muito tempo devido 
a manutenção ou falha.
É necessário alimentar o DG antes de 
fechar o principal isolador.

A protecção necessária inclui:
-  Cortes de alimentação elétrica de 

rede devido a fraca manutenção do 
sistema do utilizador.

-  Disparo inadequado do DG devido a 
falhas no circuito de disparo.

-  Sinalização de alertas se o DG 
disparar devido a uma falha 
de alimentação (sistema com 
manutenção regular).

new

ITYS ES 
Sistemas UPS monofásicas

de 1000 a 3000 VA - Subestação eléctrica

ITYS ES
Solução para subestações elétricas 
de 1000 a 3000 VA - Subestação elétrica

UPS – Dados técnicos

ITYS ES
Sn [VA] 1000 2000 3000
Pn [W] 800 1600 2400
Entrada/saída 1/1

ENTRADA
Tensão nominal 230 V (110÷300 V)
Frequência nominal 50/60 Hz
Factor de potência 0,98

SAÍDA
Tensão nominal 208 / 220 / 230 / 240 V (± 2 %)
Frequência nominal 50 / 60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz)
Sobrecarga até 150 % durante 10 segundos
Factor de crista 3:1
Cablagem 3 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 (C13) 4 x IEC 320 (C13)+ terminais

BATERIAS
Tipo chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3-5 anos
Tempo de autonomia a 75% da carga nominal(1) 10 minutos 17 minutos 9 minutos
Dimensionadas para um tempo de autonomia de 115 minutos a 50 W 154 minutos a 100 W 216 minutos a 150 W
Tempo de autonomia(2) + activação 60 minutos a 50 W 60 minutos a 100 W 60 minutos a 150 W
Teste de bateria • • •

COMUNICAÇÃO
Interfaces RS232 - USB
Adaptador Ethernet Placa opcional NET VISION (TCP/IP e SNMP)
Software de comunicação local  Local View

EFICIÊNCIA
Modo online até 92%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C a +40 °C (de 15 °C a 25 °C para vida útil máxima da bateria)
Humidade relativa 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga
Nível acústico a 1 m < 50 dBA

UPS
Dimensões L x P x A 145 x 400 x 220 mm 192 x 460 x 347 mm
Peso 13 kg 31 kg 60 kg
Grau de protecção IP20

CONFORMIDADE COM AS NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Declaração do produto CE, RCM (E2376)

ITYS ES - Bypass manual (3)

Sn [VA] 1000 2000 3000
ENTRADA
Tipo de terminais CBD6
Tamanho dos fios 6 mm2 máx.

BYPASS
Posições de comutação 1: UPS - 2: REDE
Tempo de comutação 6 ms máx.

SAÍDA DA CARGA
Tipo de terminais CBD6
Tamanho dos fios 6 mm2 máx.

SAÍDA DE ALIMENTAÇÃO DA UPS
Tipo de tomada IEC 320 10 A IEC 320 16 A

LIMITADORES DE PICOS DE CORRENTE (a pedido)
Tipo “L” em conformidade com CEI EN 61643-11
Corrente de impulso L/N 40 kA (8/20) máx.
VAC N/GND 255 V máx.

VAC L/N 320 V máx.
(1) a 25 °C com bateria carregada.
(2) Definição de fábrica: tempo de autonomia limitado a 60 minutos para permitir o reinício subsequente com bateria.
(3) Por pedido.

Características de comunicação 
padrão

 •  LOCAL VIEW: solução ponto a ponto ideal 
para monitorização e encerramento de UPS 
para os sistemas operativos Windows®, 
Linux e Mac OS X®.

 •  MODBUS/JBUS RTU (RS 232). 

Opções de comunicação

 •  NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização da UPS e 
gestão de paragem para vários sistemas 
operativos.

 •  Interface de contacto seco.

Bypass manual (opção)

 • Especialmente concebida para ITYS ES, a 
opção de bypass manual permite:

 •  instalação simplificada: a ligação ao sistema 
é feita com terminais de nível industrial, 
enquanto a ligação à UPS é efectuada 
através da ficha e da tomada pré-cabladas 
fornecidas.

 • manutenção e funcionamento ininterrupto 
fáceis: graças ao isolador de bypass 
manual, é possível reparar ou substituir 
a UPS e, ao mesmo tempo, manter a 
alimentação para os dispositivos a jusante 
totalmente segura para o operador. Esta 
operação foi especialmente concebida para 
ser simples de efectuar, mesmo em caso 
de emergência.

 •  nível aumentado de imunidade do 
equipamento contra picos de corrente, 
típico para este tipo de aplicação, graças 
aos limitadores adequados incluídos, para 
além da protecção padrão da UPS.
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Elevada fiabilidade e elevada 
disponibilidade
 •  A série ITYS ES é uma gama de sistemas 
UPS compactos, disponível em modelos de 
1000, 2000 e 3000 VA com tecnologia de 
dupla conversão online (VFI) com absorção 
sinusoidal.

 •  ITYS ES garante a regulação permanente 
da tensão e frequência de saída. Esta 
tecnologia é compatível com todas as 
aplicações de IT e industriais e ambientes 
de funcionamento, instalações com grupos 
geradores incluídos.

 •  A vasta tolerância em tensão de entrada 
garante que as comutações para o modo 
de bateria não são frequentes, prolongando 
substancialmente a vida útil da bateria.

 •  O dispositivo de bypass automático comuta 
imediatamente no caso de sobrecarga ou 
falha, garantindo serviços ininterruptos.

Simples de instalar e fácil de 
utilizar
 •  A UPS é enviada pronta a ligar com baterias 
internas ligadas e carregadas.

 •  ITYS ES, com a opção de bypass manual, 
é fácil de instalar sem qualquer preparação 
de engenharia para instalações especiais, 
uma vez que está equipada com protecção 
térmica integrada.

 •  O painel de monitorização/controlo LCD 
e o sinal sonoro tornam o equipamento 
extremamente fácil e intuitivo de utilizar. 
O gráfico a indicar o caminho de 
distribuição de energia mostra 
momentaneamente se o sistema está ou 
não a funcionar correctamente.

 •  A eficiência da bateria pode ser testada 
através do painel de controlo ou utilizando 
software dedicado.

Eficiência e versatilidade 
operacional
 •  A versatilidade destes modelos torna-os 
adequados para proteger dispositivos 
críticos no campo industrial.

 •  O equipamento padrão e os acessórios 
de comunicação foram concebidos 
especialmente para satisfazer as 
necessidades típicas de instalação ou 
utilização nas cabinas do transformador.

 •  Em situações onde são necessários 
procedimentos de gestão automática da 
energia, o software de comunicação pode 
ser utilizado para programar os tempos de 
arranque e de encerramento planeados.

 •  Reiniciar a UPS a partir da bateria para 
alimentar o DG antes de fechar o isolador 
principal.

ITYS ES
Solução para subestações elétricas 
de 1000 a 3000 VA - Subestação elétrica

A solução para

> Dispositivos de controlo
> Linhas elétricas
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Tecnologia

> VFI “online dupla conversão”

Certificações

RoHS
COMPLIANT

Informações técnicas

A NORMA IEC 016 para equipamento 
de cabina auxiliar exige uma 
alimentação ininterrupta para os 
circuitos de controlo para o PG 
(proteção geral) e DG (Medium 
Voltage Switch).
Os circuitos de controlo para o PG, 
DG e bobina têm de ser alimentados 
pela mesma tensão auxiliar quando 
não existe energia. A alimentação tem 
de ser garantida durante um tempo 
de autonomia de 1 hora, pela UPS ou 
pelas baterias de reserva.

O PG tem de ser alimentado por 
funcionários experientes se estiver fora 
de serviço durante muito tempo devido 
a manutenção ou falha.
É necessário alimentar o DG antes de 
fechar o principal isolador.

A protecção necessária inclui:
-  Cortes de alimentação elétrica de 

rede devido a fraca manutenção do 
sistema do utilizador.

-  Disparo inadequado do DG devido a 
falhas no circuito de disparo.

-  Sinalização de alertas se o DG 
disparar devido a uma falha 
de alimentação (sistema com 
manutenção regular).

new

ITYS ES 
Sistemas UPS monofásicas

de 1000 a 3000 VA - Subestação eléctrica

ITYS ES
Solução para subestações elétricas 
de 1000 a 3000 VA - Subestação elétrica

UPS – Dados técnicos

ITYS ES
Sn [VA] 1000 2000 3000
Pn [W] 800 1600 2400
Entrada/saída 1/1

ENTRADA
Tensão nominal 230 V (110÷300 V)
Frequência nominal 50/60 Hz
Factor de potência 0,98

SAÍDA
Tensão nominal 208 / 220 / 230 / 240 V (± 2 %)
Frequência nominal 50 / 60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz)
Sobrecarga até 150 % durante 10 segundos
Factor de crista 3:1
Cablagem 3 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 (C13) 4 x IEC 320 (C13)+ terminais

BATERIAS
Tipo chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3-5 anos
Tempo de autonomia a 75% da carga nominal(1) 10 minutos 17 minutos 9 minutos
Dimensionadas para um tempo de autonomia de 115 minutos a 50 W 154 minutos a 100 W 216 minutos a 150 W
Tempo de autonomia(2) + activação 60 minutos a 50 W 60 minutos a 100 W 60 minutos a 150 W
Teste de bateria • • •

COMUNICAÇÃO
Interfaces RS232 - USB
Adaptador Ethernet Placa opcional NET VISION (TCP/IP e SNMP)
Software de comunicação local  Local View

EFICIÊNCIA
Modo online até 92%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 0 °C a +40 °C (de 15 °C a 25 °C para vida útil máxima da bateria)
Humidade relativa 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga
Nível acústico a 1 m < 50 dBA

UPS
Dimensões L x P x A 145 x 400 x 220 mm 192 x 460 x 347 mm
Peso 13 kg 31 kg 60 kg
Grau de protecção IP20

CONFORMIDADE COM AS NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Declaração do produto CE, RCM (E2376)

ITYS ES - Bypass manual (3)

Sn [VA] 1000 2000 3000
ENTRADA
Tipo de terminais CBD6
Tamanho dos fios 6 mm2 máx.

BYPASS
Posições de comutação 1: UPS - 2: REDE
Tempo de comutação 6 ms máx.

SAÍDA DA CARGA
Tipo de terminais CBD6
Tamanho dos fios 6 mm2 máx.

SAÍDA DE ALIMENTAÇÃO DA UPS
Tipo de tomada IEC 320 10 A IEC 320 16 A

LIMITADORES DE PICOS DE CORRENTE (a pedido)
Tipo “L” em conformidade com CEI EN 61643-11
Corrente de impulso L/N 40 kA (8/20) máx.
VAC N/GND 255 V máx.

VAC L/N 320 V máx.
(1) a 25 °C com bateria carregada.
(2) Definição de fábrica: tempo de autonomia limitado a 60 minutos para permitir o reinício subsequente com bateria.
(3) Por pedido.

Características de comunicação 
padrão

 •  LOCAL VIEW: solução ponto a ponto ideal 
para monitorização e encerramento de UPS 
para os sistemas operativos Windows®, 
Linux e Mac OS X®.

 •  MODBUS/JBUS RTU (RS 232). 

Opções de comunicação

 •  NET VISION: interface WEB/SNMP 
profissional para monitorização da UPS e 
gestão de paragem para vários sistemas 
operativos.

 •  Interface de contacto seco.

Bypass manual (opção)

 • Especialmente concebida para ITYS ES, a 
opção de bypass manual permite:

 •  instalação simplificada: a ligação ao sistema 
é feita com terminais de nível industrial, 
enquanto a ligação à UPS é efectuada 
através da ficha e da tomada pré-cabladas 
fornecidas.

 • manutenção e funcionamento ininterrupto 
fáceis: graças ao isolador de bypass 
manual, é possível reparar ou substituir 
a UPS e, ao mesmo tempo, manter a 
alimentação para os dispositivos a jusante 
totalmente segura para o operador. Esta 
operação foi especialmente concebida para 
ser simples de efectuar, mesmo em caso 
de emergência.

 •  nível aumentado de imunidade do 
equipamento contra picos de corrente, 
típico para este tipo de aplicação, graças 
aos limitadores adequados incluídos, para 
além da protecção padrão da UPS.
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DELPHYS GP-S
Solução para ambientes sísmicos
Green Power 2.0 gama de 160 a 500 kVA/kW

A solução para 

> Centros de dados
> Telecomunicações
> Setor de serviços
> Redes/Infraestruturas de IT
> Infraestruturas industriais
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Os testes
 • As unidades DeLPHYS gP-S foram 
testadas pelo VIRLAB S.A. (credenciadas 
pela eNAC, entidade Nacional espanhola 
de Acreditação, número de certificado 
eNAC 54/Le131) em conformidade com 
o procedimento de teste padrão para a 
qualificação sísmica de quadros elétricos 
pelo “Código de edifício uniforme UBC-
1997”.

 • As UPS foram submetidas a testes de 
pesquisa de ressonância nos três eixos 
principais: longitudinal, transversal e vertical.

 • Os testes sísmicos foram efetuados de 
acordo com UBC-1997 abrangendo as 
zonas 2A, 3 e 4. Conforme exigido pelas 
normas, as UPS foram submetidas 5 vezes 
a 50% do nível máximo na zona 2A e ao 
nível máximo nas zonas 2A, 3 e 4.

Os resultados
 • As unidades DeLPHYS gP-S superaram 
os testes sísmicos efetuados aos níveis 
que abrangem as zonas 2A, 3 e 4 e não 
apresentaram avarias durante ou após o 
teste.

Os riscos sísmicos são um problema real 
que podem ter graves consequências 
nas aplicações críticas para a missão, na 
continuidade da empresa, nos níveis de 
desempenho das UPS e na qualidade da 
alimentação de energia.

A DeLPHYS gP-S foi criada especificamente 
para suportar atividade sísmica e proporcionar 
todas as vantagens da nossa tecnologia de 
vanguarda.

Vantagens

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

Atestados

B U R E A U
V E R I T A S

DELPHYS GP-S está certifi-
cada pelo Bureau Veritas

DELPHYS GP-S tem certifi-
cação sísmica pelo Virlab

DELPHYS GP-S 
UPS Trifásica

Green Power 2.0 gama de 160 a 500 kVA/kW

DELPHYS GP-S
Solução para ambientes sísmicos
Green Power 2.0 gama de 160 a 500 kVA/kW

Sistemas paralelos

Para responder às necessidades mais 
exigentes de disponibilidade de alimentação, 
flexibilidade e possibilidade de upgrade da 
instalação.
 •  Configurações paralelas modulares até 
4mW, desenvolvimento sem limitações.

 •  Flexibilidade de bypass distribuído 
ou centralizado para assegurar 
uma compatibilidade perfeita com a 
infraestrutura elétrica.

 •  Arquitetura de canal duplo com sistemas de 
transferência estáticos.

 •  Bateria distribuída ou partilhada para 
otimização do armazenamento de energia 
em sistemas paralelos.

Características elétricas padrão

 •  Bypass de manutenção integrado para 
unidade única (e sistema 1+1).

 •  Proteção contra retorno: circuito de 
deteção.

 •  eBS (expert Battery System) para gestão 
de baterias.

 •  Refrigeração redundante.
 •  Sensor de temperatura da bateria.

Dados técnicos

DELPHYS GP
Sn [kVA] 160 200 500
Pn [kW] 160 200 500
Entrada/saída 3/3
Configuração em paralelo até 4 MW

ENTRADA
Tensão nominal 400 V 3 fases
Tolerância de tensão 200 V a 480 V (1)

Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 10 Hz
Fator de potência / THDI > 0,99/< 2,5% (2)

SAÍDA
Tensão nominal 3 fases + N 400 V
Carga estática da tolerância de tensão ±1% da carga dinâmica de acordo com VFI-SS-111
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)
Distorção total da tensão de saída
carga linear ThdU < 1,5%

Distorção total da tensão de saída
carga não linear (lEC 62043-3) ThdU < 3%

Corrente de curto-circuito(1) até 3,4 x In
BYPASS
Tensão nominal tensão nominal de saída
Tolerância de tensão ± 15% (configurável de 10% a 20%)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)

EFICIÊNCIA
Modo online a 40% da carga até 96%
Modo online a 75% da carga até 96%
Modo online a 100% da carga até 96%
Fast EcoMode até 99%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 10 °C a +40 (1) °C (de 15 °C a 25 °C para vida útil máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 65 dBA < 67 dBA < 72 dBA

ARMÁRIO UPS

Dimensões
L 700 mm 1600 mm
P 800 mm 950 mm
A 1930 mm

Peso 470 kg 490 kg 1500 kg
Índice de proteção IP20 (outro IP como opção)
Cores armário: RAL 7012, porta: cinzento prateado

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Teste sísmico Código de edifício uniforme UBC-1997, EN 60068-3-3/1993 (sísmico),  
EN 60068-2-6/2008 (sinusoidal), EN 60068-2-47/2005 (montagem).

Desempenho VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) Pior condição (Rede auxiliar não disponível). (2) Com entrada THDV < 1%.

Opções elétricas

 • Rede de entrada separada ou comum.
 •  Bypass de manutenção externo.
 •  extensão da capacidade do carregador de 
bateria.

 •  Bateria partilhada.
 •  Transformador de isolamento galvânico.
 •  Dispositivo de isolamento de retorno.
 •  Sistema de sincronização ACS.
 •  FAST eCOmODe.

Características de comunicação 
padrão

 •  Interface multilingue de utilização simples 
com visor gráfico.

 •  2 slots para opções de comunicação.
 •  Porta USB para acesso a registo de 
eventos.

Opções de comunicação

 •  Opções avançadas de paragem de servidor 
para servidores isolados (stand-alone) e 
virtuais.

 •  4 slots adicionais para opções de 
comunicação.

 •  Interface ADC (contactos 
configuráveis sem tensão).

 • Interface ethernet (WeB/SNmP).
 • Interface TCP mODBUS.
 • mODBUS RTU.
 • Interface BACnet/IP.

Serviço de monitorização remota

 •  LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.
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DELPHYS GP-S
Solução para ambientes sísmicos
Green Power 2.0 gama de 160 a 500 kVA/kW
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Os testes
 • As unidades DeLPHYS gP-S foram 
testadas pelo VIRLAB S.A. (credenciadas 
pela eNAC, entidade Nacional espanhola 
de Acreditação, número de certificado 
eNAC 54/Le131) em conformidade com 
o procedimento de teste padrão para a 
qualificação sísmica de quadros elétricos 
pelo “Código de edifício uniforme UBC-
1997”.

 • As UPS foram submetidas a testes de 
pesquisa de ressonância nos três eixos 
principais: longitudinal, transversal e vertical.

 • Os testes sísmicos foram efetuados de 
acordo com UBC-1997 abrangendo as 
zonas 2A, 3 e 4. Conforme exigido pelas 
normas, as UPS foram submetidas 5 vezes 
a 50% do nível máximo na zona 2A e ao 
nível máximo nas zonas 2A, 3 e 4.

Os resultados
 • As unidades DeLPHYS gP-S superaram 
os testes sísmicos efetuados aos níveis 
que abrangem as zonas 2A, 3 e 4 e não 
apresentaram avarias durante ou após o 
teste.

Os riscos sísmicos são um problema real 
que podem ter graves consequências 
nas aplicações críticas para a missão, na 
continuidade da empresa, nos níveis de 
desempenho das UPS e na qualidade da 
alimentação de energia.

A DeLPHYS gP-S foi criada especificamente 
para suportar atividade sísmica e proporcionar 
todas as vantagens da nossa tecnologia de 
vanguarda.

Vantagens

Better performance
than the EU Code of Conduct

on efficiency of AC UPS

Atestados

B U R E A U
V E R I T A S

DELPHYS GP-S está certifi-
cada pelo Bureau Veritas

DELPHYS GP-S tem certifi-
cação sísmica pelo Virlab

DELPHYS GP-S 
UPS Trifásica

Green Power 2.0 gama de 160 a 500 kVA/kW

DELPHYS GP-S
Solução para ambientes sísmicos
Green Power 2.0 gama de 160 a 500 kVA/kW

Sistemas paralelos

Para responder às necessidades mais 
exigentes de disponibilidade de alimentação, 
flexibilidade e possibilidade de upgrade da 
instalação.
 •  Configurações paralelas modulares até 
4mW, desenvolvimento sem limitações.

 •  Flexibilidade de bypass distribuído 
ou centralizado para assegurar 
uma compatibilidade perfeita com a 
infraestrutura elétrica.

 •  Arquitetura de canal duplo com sistemas de 
transferência estáticos.

 •  Bateria distribuída ou partilhada para 
otimização do armazenamento de energia 
em sistemas paralelos.

Características elétricas padrão

 •  Bypass de manutenção integrado para 
unidade única (e sistema 1+1).

 •  Proteção contra retorno: circuito de 
deteção.

 •  eBS (expert Battery System) para gestão 
de baterias.

 •  Refrigeração redundante.
 •  Sensor de temperatura da bateria.

Dados técnicos

DELPHYS GP
Sn [kVA] 160 200 500
Pn [kW] 160 200 500
Entrada/saída 3/3
Configuração em paralelo até 4 MW

ENTRADA
Tensão nominal 400 V 3 fases
Tolerância de tensão 200 V a 480 V (1)

Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 10 Hz
Fator de potência / THDI > 0,99/< 2,5% (2)

SAÍDA
Tensão nominal 3 fases + N 400 V
Carga estática da tolerância de tensão ±1% da carga dinâmica de acordo com VFI-SS-111
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)
Distorção total da tensão de saída
carga linear ThdU < 1,5%

Distorção total da tensão de saída
carga não linear (lEC 62043-3) ThdU < 3%

Corrente de curto-circuito(1) até 3,4 x In
BYPASS
Tensão nominal tensão nominal de saída
Tolerância de tensão ± 15% (configurável de 10% a 20%)
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% (configurável para compatibilidade com grupo gerador)

EFICIÊNCIA
Modo online a 40% da carga até 96%
Modo online a 75% da carga até 96%
Modo online a 100% da carga até 96%
Fast EcoMode até 99%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço de 10 °C a +40 (1) °C (de 15 °C a 25 °C para vida útil máxima da bateria)
Humidade relativa 0% - 95% sem condensação
Altitude máxima 1000 m sem descarga (máx. 3000 m)
Nível acústico a 1 m (ISO 3746) < 65 dBA < 67 dBA < 72 dBA

ARMÁRIO UPS

Dimensões
L 700 mm 1600 mm
P 800 mm 950 mm
A 1930 mm

Peso 470 kg 490 kg 1500 kg
Índice de proteção IP20 (outro IP como opção)
Cores armário: RAL 7012, porta: cinzento prateado

NORMAS
Segurança IEC/EN 62040-1, EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Teste sísmico Código de edifício uniforme UBC-1997, EN 60068-3-3/1993 (sísmico),  
EN 60068-2-6/2008 (sinusoidal), EN 60068-2-47/2005 (montagem).

Desempenho VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaração do produto CE, RCM (E2376)

(1) Pior condição (Rede auxiliar não disponível). (2) Com entrada THDV < 1%.

Opções elétricas

 • Rede de entrada separada ou comum.
 •  Bypass de manutenção externo.
 •  extensão da capacidade do carregador de 
bateria.

 •  Bateria partilhada.
 •  Transformador de isolamento galvânico.
 •  Dispositivo de isolamento de retorno.
 •  Sistema de sincronização ACS.
 •  FAST eCOmODe.

Características de comunicação 
padrão

 •  Interface multilingue de utilização simples 
com visor gráfico.

 •  2 slots para opções de comunicação.
 •  Porta USB para acesso a registo de 
eventos.

Opções de comunicação

 •  Opções avançadas de paragem de servidor 
para servidores isolados (stand-alone) e 
virtuais.

 •  4 slots adicionais para opções de 
comunicação.

 •  Interface ADC (contactos 
configuráveis sem tensão).

 • Interface ethernet (WeB/SNmP).
 • Interface TCP mODBUS.
 • mODBUS RTU.
 • Interface BACnet/IP.

Serviço de monitorização remota

 •  LINK-UPS, o serviço de monitorização 
remota da Socomec para uma continuidade 
do negócio garantida, 24h por dia/7 dias 
por semana.
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PHASYS SA e PHASYS Elite
Sistema de energia modular DC/AC 
de 1,5 a 18 kVA

A solução para

> Modem, PC, router
> Sistemas de fibra ótica
>  Sistemas de contabilidade 

para aplicações de 
telecomunicações

>  Fontes de energias reno-
váveis: eólica e solar

Inversores PHASYS SA
•  Módulos autónomos.
•  Potência de saída de 1,5 a 4,5 kVA.
•  Integráveis em racks de 19”.
•  Tecnologia de comutação: saída 

perfeitamente sinusoidal, a forma de 
onda de saída sinusoidal garante a sua 
compatibilidade com todos os sistemas 
informáticos e outras cargas.

•  Controlo de microprocessadores: melhora 
a fiabilidade e garante alta estabilidade e 
características elétricas duradouras.

•  Ecrã LCD.
•  Design robusto para limitar a tensão 

térmica e prolongamento da vida útil dos 
componentes.

•  Entrada-saída com isolamento galvânico.
•  Refrigeração controlada através de 

ventilador de velocidade de variável.
•  Teste de eficiência do ventilador: testa 

periodicamente a eficiência dos ventiladores 
e avisa se necessitarem de ser substituídos.

•  Bypass automático integrado: no caso 
de uma sobrecarga ou falha interna, o 
dispositivo continua a ser alimentado 
através do circuito de bypass ativado.

•  Função de rearranque automático.
•  Proteção contra inversão de polaridade na 

entrada para proteger contra a inversão 
acidental da ligação de entrada da bateria 
(apenas na versão “autónoma”).

•  Modalidade do modo Eco.
•  Porta RS232 para comunicação.

Sistemas PHASYS Elite
Um sistema de alimentação DC/AC escalável 
modular que pode incluir até 4 inversores para 
uma potência total de 18 kVA (1).
•  Instalação fácil e rápida com módulos hot-

swap: substituição de módulos defeituosos 
sem qualquer interrupção de energia.

•  Elevada disponibilidade alcançada através 
de redundância modular.

•  Proteção do fusível de entrada das baterias.
•  Proteção da rede de bypass da bateria.
•  Ligações E/S na parte superior.
•  Distribuição AC (opcional).
•  Bypass manual interno (opcional).

Unidade de controlo e 
monitorização PHASYS STAR
•  Gestão do equipamento.
•  Controlo e monitorização simples através do 

ecrã LCD de 32 dígitos.
(1) Até 27 kVA, a pedido.
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PHASYS ELITE 
de 1,5 a 18 kVA

PHASYS 
de 1500 a 4500 VA

PHASYS SA e PHASYS Elite 
Inversores DC/AC 

de 1,5 a 18 KVA

PHASYS SA e PHASYS Elite
Sistema de energia modular DC/AC 
de 1,5 a 18 kVA

Características elétricas padrão

•  Bypass estático integrado.
•  Isolamento galvânico de entrada-saída 3 kVA.
•  Função de rearranque automático.
•  Proteção contra inversão de polaridade na 

saída (apenas na versão “autónoma”).

Opções elétricas(1)

•  Distribuição AC de saída.
•  Bypass manual interno.
•  Proteção de entrada da segunda bateria  

por fusível.
•  Partilha de energia de saída.
•  Transformador de isolamento galvânico de 

bypass.

Características de comunicação 
padrão

•  Controlador digital Phasys STAR(1).
•  MODBUS/JBUS RTU. 
•  Interface de contacto seco(1). 
•  2 slots para opções de comunicação.

Opções de comunicações(1)

•  Interface WEB/SNMP profissional NET 
VISION para monitorização de UPS e 
gestão das paragens de diversos sistemas 
operativos.

•  Interface de contacto seco adicional(1). 
(1) Versão PHASYS Elite.

PHASYS SA e módulo PHASYS Elite
UNIDADE DE INVERSOR
Módulo PH 1500 PH 3000 PH 4500

ENTRADA
Tensão nominal 48 VDC
Tolerância de tensão  40-58 VDC

SAÍDA
Tensão nominal monofásica 208(1)/220/230/240 VAC
Tolerância de tensão ± 3% ± 3,5%  ± 4%
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 0,1% (inversor), ± 2% (sincronização de bypass)
Formato de onda Sinusoidal
Potência de saída 1500 VA 3000 VA 4500 VA
Potência ativa fornecida 1050 W 2100 W 3150 W
Total de distorção harmónica < 4%
Corrente de curto-circuito 3 In durante 50 ms
Sobrecarga sobrecarga permanente 105%
Fator de crista 3:1
Tempo de comutação inversor para bypass < 1 ms

BYPASS
Tensão nominal monofásica 208/220/230/240 VAC
Tolerância de tensão +15% -20%
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% ÷ ± 8%
Tempo de comutação bypass para inversor < 3 ms (modo normal), < 15 ms (MODO ECO)

EFICIÊNCIA
Modo Normal até 85%
MODO ECO 98%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço 0 ÷ 50 °C(1) (recomendada: 20 ÷ 30 °C)
Humidade relativa 10% a 90% (sem condensação)
Refrigeração Forçada com velocidade variável

ISOLAMENTO
Isolamento principal/secundário 3 kVac 50 Hz

FIABILIDADE
Tempo médio entre falha (MTBF) ≥ 35 anos a 25 °C

NORMAS
Segurança EN 60950
CEM EN 50081-2, EN 61000-6-2 (imunidade), ETSI EN 300 386 V1.3.1 
Desempenho ASTM D 999 (Vibrações), ASTM D 5276 (Choques)

(1) Descarga de potência de saída quando a tensão de saída é 208 V ou a temperatura de saída é superior a 40 °C.

Dados técnicos

Sistema inversor PhASyS ELITE

Unidade de controlo e monitorização 

PHASYS STAR
Integrado com PhASyS ELITE, o módulo de 
controlo e monitorização PhASyS STAR  gere 
a informação dos inversores instalados em 
paralelo.
O ecrã LCD de 32 carateres e 4 LEDs 
proporciona um acesso simples e seguro a 
toda a informação.
•  Monitorização e controlo digital dos 

módulos inversores.
•  Tecnologia de microprocessadores com 

comunicação CAN-BUS.
•  hot-swap e placa interna hot plug-in.
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SISTEMA PHASYS ELITE
Potência de saída da UPS(1) 9 kVA 18 kVA
N.º de módulos máx. 3 máx. 4
Dimensões L x P x A 600 x 600 x 1800 mm
Ligações de entrada/saída A partir do início
Índice de proteção IP20
Cores RAL 7012

(1) Até 27 kVA, a pedido.
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PHASYS SA e PHASYS Elite
Sistema de energia modular DC/AC 
de 1,5 a 18 kVA

A solução para

> Modem, PC, router
> Sistemas de fibra ótica
>  Sistemas de contabilidade 

para aplicações de 
telecomunicações

>  Fontes de energias reno-
váveis: eólica e solar

Inversores PHASYS SA
•  Módulos autónomos.
•  Potência de saída de 1,5 a 4,5 kVA.
•  Integráveis em racks de 19”.
•  Tecnologia de comutação: saída 

perfeitamente sinusoidal, a forma de 
onda de saída sinusoidal garante a sua 
compatibilidade com todos os sistemas 
informáticos e outras cargas.

•  Controlo de microprocessadores: melhora 
a fiabilidade e garante alta estabilidade e 
características elétricas duradouras.

•  Ecrã LCD.
•  Design robusto para limitar a tensão 

térmica e prolongamento da vida útil dos 
componentes.

•  Entrada-saída com isolamento galvânico.
•  Refrigeração controlada através de 

ventilador de velocidade de variável.
•  Teste de eficiência do ventilador: testa 

periodicamente a eficiência dos ventiladores 
e avisa se necessitarem de ser substituídos.

•  Bypass automático integrado: no caso 
de uma sobrecarga ou falha interna, o 
dispositivo continua a ser alimentado 
através do circuito de bypass ativado.

•  Função de rearranque automático.
•  Proteção contra inversão de polaridade na 

entrada para proteger contra a inversão 
acidental da ligação de entrada da bateria 
(apenas na versão “autónoma”).

•  Modalidade do modo Eco.
•  Porta RS232 para comunicação.

Sistemas PHASYS Elite
Um sistema de alimentação DC/AC escalável 
modular que pode incluir até 4 inversores para 
uma potência total de 18 kVA (1).
•  Instalação fácil e rápida com módulos hot-

swap: substituição de módulos defeituosos 
sem qualquer interrupção de energia.

•  Elevada disponibilidade alcançada através 
de redundância modular.

•  Proteção do fusível de entrada das baterias.
•  Proteção da rede de bypass da bateria.
•  Ligações E/S na parte superior.
•  Distribuição AC (opcional).
•  Bypass manual interno (opcional).

Unidade de controlo e 
monitorização PHASYS STAR
•  Gestão do equipamento.
•  Controlo e monitorização simples através do 

ecrã LCD de 32 dígitos.
(1) Até 27 kVA, a pedido.
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PHASYS ELITE 
de 1,5 a 18 kVA

PHASYS 
de 1500 a 4500 VA

PHASYS SA e PHASYS Elite 
Inversores DC/AC 

de 1,5 a 18 KVA

PHASYS SA e PHASYS Elite
Sistema de energia modular DC/AC 
de 1,5 a 18 kVA

Características elétricas padrão

•  Bypass estático integrado.
•  Isolamento galvânico de entrada-saída 3 kVA.
•  Função de rearranque automático.
•  Proteção contra inversão de polaridade na 

saída (apenas na versão “autónoma”).

Opções elétricas(1)

•  Distribuição AC de saída.
•  Bypass manual interno.
•  Proteção de entrada da segunda bateria  

por fusível.
•  Partilha de energia de saída.
•  Transformador de isolamento galvânico de 

bypass.

Características de comunicação 
padrão

•  Controlador digital Phasys STAR(1).
•  MODBUS/JBUS RTU. 
•  Interface de contacto seco(1). 
•  2 slots para opções de comunicação.

Opções de comunicações(1)

•  Interface WEB/SNMP profissional NET 
VISION para monitorização de UPS e 
gestão das paragens de diversos sistemas 
operativos.

•  Interface de contacto seco adicional(1). 
(1) Versão PHASYS Elite.

PHASYS SA e módulo PHASYS Elite
UNIDADE DE INVERSOR
Módulo PH 1500 PH 3000 PH 4500

ENTRADA
Tensão nominal 48 VDC
Tolerância de tensão  40-58 VDC

SAÍDA
Tensão nominal monofásica 208(1)/220/230/240 VAC
Tolerância de tensão ± 3% ± 3,5%  ± 4%
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 0,1% (inversor), ± 2% (sincronização de bypass)
Formato de onda Sinusoidal
Potência de saída 1500 VA 3000 VA 4500 VA
Potência ativa fornecida 1050 W 2100 W 3150 W
Total de distorção harmónica < 4%
Corrente de curto-circuito 3 In durante 50 ms
Sobrecarga sobrecarga permanente 105%
Fator de crista 3:1
Tempo de comutação inversor para bypass < 1 ms

BYPASS
Tensão nominal monofásica 208/220/230/240 VAC
Tolerância de tensão +15% -20%
Frequência nominal 50/60 Hz
Tolerância de frequência ± 2% ÷ ± 8%
Tempo de comutação bypass para inversor < 3 ms (modo normal), < 15 ms (MODO ECO)

EFICIÊNCIA
Modo Normal até 85%
MODO ECO 98%

AMBIENTE
Temperatura ambiente de serviço 0 ÷ 50 °C(1) (recomendada: 20 ÷ 30 °C)
Humidade relativa 10% a 90% (sem condensação)
Refrigeração Forçada com velocidade variável

ISOLAMENTO
Isolamento principal/secundário 3 kVac 50 Hz

FIABILIDADE
Tempo médio entre falha (MTBF) ≥ 35 anos a 25 °C

NORMAS
Segurança EN 60950
CEM EN 50081-2, EN 61000-6-2 (imunidade), ETSI EN 300 386 V1.3.1 
Desempenho ASTM D 999 (Vibrações), ASTM D 5276 (Choques)

(1) Descarga de potência de saída quando a tensão de saída é 208 V ou a temperatura de saída é superior a 40 °C.

Dados técnicos

Sistema inversor PhASyS ELITE

Unidade de controlo e monitorização 

PHASYS STAR
Integrado com PhASyS ELITE, o módulo de 
controlo e monitorização PhASyS STAR  gere 
a informação dos inversores instalados em 
paralelo.
O ecrã LCD de 32 carateres e 4 LEDs 
proporciona um acesso simples e seguro a 
toda a informação.
•  Monitorização e controlo digital dos 

módulos inversores.
•  Tecnologia de microprocessadores com 

comunicação CAN-BUS.
•  hot-swap e placa interna hot plug-in.
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SISTEMA PHASYS ELITE
Potência de saída da UPS(1) 9 kVA 18 kVA
N.º de módulos máx. 3 máx. 4
Dimensões L x P x A 600 x 600 x 1800 mm
Ligações de entrada/saída A partir do início
Índice de proteção IP20
Cores RAL 7012

(1) Até 27 kVA, a pedido.
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Soluções de contentor

A solução para

>  Restrições elétricas 
específicas

> Ambientes exigentes
> Restrições EMC
> Áreas de acesso restrito
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Uma solução totalmente 
personalizada
 A solução de energia no contentor é uma 
infraestrutura ambiental completa, instalada 
entre a subestação principal e as instalações 
a alimentar.
Inclui:
 • Sistema de UPS.
 • Armazenamento de energia 
(baterias e/ou flywheel).

 • Painel de distribuição de entrada e saída.
 • Sistema de arrefecimento.
 • Proteção contra incêndio.
 • Monitorização da bateria.
 • Controlo de acesso.
 • Outro equipamento de acordo com o 
projeto do cliente.

É configurado de acordo com os requisitos da 
rede elétrica nacional.

Uma solução ecológica
Ao ajudar de forma ativa a preservar os 
recursos naturais, a SOCOMEC está 
totalmente empenhada em minimizar o 
impacto no ambiente. Ao ocupar o lugar dos 
motores auxiliares a bordo (por exemplo, 
navios na plataforma de carregamento, 
a solução de energia costa-a-navio no 
contentor reduz as emissões tóxicas 
produzidas pelos motores a diesel (CO2, 
NOX, SOX) e cumpre as diretivas UE 
relacionadas com o controlo das emissões 
enquanto os navios estão acostados.

Exemplo de aplicação: energia costa-a-navio
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Sistemas de UPS para  
caminhos-de-ferro

Sistemas de UPS para proteger 
equipamento médico

A solução para

>  Aplicações em  
caminhos-de-ferro

A solução para

> Dispositivos de raios-X
> Tomografia
> Ressonância magnética
> Angiografia
>  Equipamento de 

ultrassons
>  Etc.

A solução de UPS

> MASTERYS GP
> DELPHYS MP

A solução de UPS

> MASTERYS IP+ Rail

Os sistemas de UPS mais 
avançados para aplicações em 
caminhos-de-ferro
Sinalização eletrónica, iluminação de 
emergência, sistemas de ventilação, sistemas 
de comunicação, infraestrutura de controlo 
e gestão do tráfego, monitorização do 
equipamento, sistemas de bilheteira e de 
informações sobre os passageiros, tudo isto 
necessita de energia elétrica de alta qualidade 
disponível continuamente. Outras cargas 
críticas como interruptores motorizados e 
equipamento elétrico sensível também têm 
de ser protegidos por uma UPS com um alto 
nível de fiabilidade.
MASTERYS IP+ Rail de 10 a 80 kVA é a 
novidade mais recente em tecnologia UPS 
para o setor dos transportes em massa e foi 
concebido especificamente para fornecer 
eficiência energética otimizada a aplicações 
de energia críticas de elevado desempenho 
- nos ambientes de funcionamento mais 
desafiadores.

Concebida para as aplicações 
mais exigentes
 • Alojada numa caixa compacta,  
robusta em aço.

 • Proteção de entrada IP31 ou IP52.
 • Placas de circuito tropicalizadas  
anti-corrosão.

 • Elevado nível de imunidade de perturbação 
eletromagnética.

 • Elevada eficiência.
 • Disponibilidade dos modelos compatíveis 
com a Secção 12 LU: estas unidades 
têm pouco fumo, nenhum componente 
de halogénio e superfícies pintadas num 
sistema de acabamento em conformidade 
com as especificações do Metropolitano 
de Londres para uso em estações 
subterrâneas.

Soluções para imagens 
médicas
 • O mercado do equipamento médico 
está a enfrentar uma crescente procura 
para melhor prevenção e tratamento de 
patologias humanas.

 • Ter equipamento de imagens médicas 
sempre disponível e em bom estado 
de funcionamento é essencial para a 
eficiência e produtividade de um hospital. 
A alimentação de energia para esse 
equipamento é particularmente exigente: 
elevadas correntes de irrupção, fluxos de 
impulsos, etc.

 • As soluções que a SOCOMEC proporciona 
para garantir alimentação de energia a 
equipamento de imagens médicas têm, 
por isso, de cumprir estes requisitos para 
garantir um funcionamento correto.

 • A Socomec desenvolveu o seu 
conhecimento neste campo específico 
através da parceria com a Philips Medical, 
criando soluções de UPS dedicadas 
a garantir a alimentação de energia a 
equipamentos de imagem (ressonância 
magnética, angiografia, tomografia, etc.).

Aceitação de produtos

>  Certificado de aceitação 
PA 05/05998
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Soluções de contentor

A solução para

>  Restrições elétricas 
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> Ambientes exigentes
> Restrições EMC
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Uma solução totalmente 
personalizada
 A solução de energia no contentor é uma 
infraestrutura ambiental completa, instalada 
entre a subestação principal e as instalações 
a alimentar.
Inclui:
 • Sistema de UPS.
 • Armazenamento de energia 
(baterias e/ou flywheel).

 • Painel de distribuição de entrada e saída.
 • Sistema de arrefecimento.
 • Proteção contra incêndio.
 • Monitorização da bateria.
 • Controlo de acesso.
 • Outro equipamento de acordo com o 
projeto do cliente.

É configurado de acordo com os requisitos da 
rede elétrica nacional.

Uma solução ecológica
Ao ajudar de forma ativa a preservar os 
recursos naturais, a SOCOMEC está 
totalmente empenhada em minimizar o 
impacto no ambiente. Ao ocupar o lugar dos 
motores auxiliares a bordo (por exemplo, 
navios na plataforma de carregamento, 
a solução de energia costa-a-navio no 
contentor reduz as emissões tóxicas 
produzidas pelos motores a diesel (CO2, 
NOX, SOX) e cumpre as diretivas UE 
relacionadas com o controlo das emissões 
enquanto os navios estão acostados.

Exemplo de aplicação: energia costa-a-navio
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Sistemas de UPS para  
caminhos-de-ferro

Sistemas de UPS para proteger 
equipamento médico

A solução para

>  Aplicações em  
caminhos-de-ferro

A solução para

> Dispositivos de raios-X
> Tomografia
> Ressonância magnética
> Angiografia
>  Equipamento de 

ultrassons
>  Etc.

A solução de UPS

> MASTERYS GP
> DELPHYS MP

A solução de UPS

> MASTERYS IP+ Rail

Os sistemas de UPS mais 
avançados para aplicações em 
caminhos-de-ferro
Sinalização eletrónica, iluminação de 
emergência, sistemas de ventilação, sistemas 
de comunicação, infraestrutura de controlo 
e gestão do tráfego, monitorização do 
equipamento, sistemas de bilheteira e de 
informações sobre os passageiros, tudo isto 
necessita de energia elétrica de alta qualidade 
disponível continuamente. Outras cargas 
críticas como interruptores motorizados e 
equipamento elétrico sensível também têm 
de ser protegidos por uma UPS com um alto 
nível de fiabilidade.
MASTERYS IP+ Rail de 10 a 80 kVA é a 
novidade mais recente em tecnologia UPS 
para o setor dos transportes em massa e foi 
concebido especificamente para fornecer 
eficiência energética otimizada a aplicações 
de energia críticas de elevado desempenho 
- nos ambientes de funcionamento mais 
desafiadores.

Concebida para as aplicações 
mais exigentes
 • Alojada numa caixa compacta,  
robusta em aço.

 • Proteção de entrada IP31 ou IP52.
 • Placas de circuito tropicalizadas  
anti-corrosão.

 • Elevado nível de imunidade de perturbação 
eletromagnética.

 • Elevada eficiência.
 • Disponibilidade dos modelos compatíveis 
com a Secção 12 LU: estas unidades 
têm pouco fumo, nenhum componente 
de halogénio e superfícies pintadas num 
sistema de acabamento em conformidade 
com as especificações do Metropolitano 
de Londres para uso em estações 
subterrâneas.

Soluções para imagens 
médicas
 • O mercado do equipamento médico 
está a enfrentar uma crescente procura 
para melhor prevenção e tratamento de 
patologias humanas.

 • Ter equipamento de imagens médicas 
sempre disponível e em bom estado 
de funcionamento é essencial para a 
eficiência e produtividade de um hospital. 
A alimentação de energia para esse 
equipamento é particularmente exigente: 
elevadas correntes de irrupção, fluxos de 
impulsos, etc.

 • As soluções que a SOCOMEC proporciona 
para garantir alimentação de energia a 
equipamento de imagens médicas têm, 
por isso, de cumprir estes requisitos para 
garantir um funcionamento correto.

 • A Socomec desenvolveu o seu 
conhecimento neste campo específico 
através da parceria com a Philips Medical, 
criando soluções de UPS dedicadas 
a garantir a alimentação de energia a 
equipamentos de imagem (ressonância 
magnética, angiografia, tomografia, etc.).

Aceitação de produtos

>  Certificado de aceitação 
PA 05/05998
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Serviços do fabricante
Para maior durabilidade do equipamento
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O "know-how" de um único 
fornecedor em termos de 
design, fabrico e manutenção
Desde 1968, a SOCOMEC tem vindo a 
desenvolver produtos e serviços centrados na 
qualidade e na continuidade de uma energia 
de elevada qualidade.

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

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

Respeito pelo ambiente
Enquanto fabricante, estamos empenhados 
em proteger o ambiente e participar de forma 
ativa no desenvolvimento da legislação e 
normas relacionadas com esta questão.
Isto garante que iremos responder sempre 
às exigências da legislação relativamente 
à eliminação dos componentes usados e 
respeitar os procedimentos de reciclagem.
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oA nossa presença global inclui:

 •  10 sucursais em França.
 •  12 subsidiárias europeias.
 •  8 subsidiárias asiáticas.
 •  Representantes em mais de 70 países.

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

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

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

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

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

Distribuidores

Subsidiárias

Contacte-nos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Distribuidores

Subsidiárias

Contacte-nos

Serviços fiáveis
Números importantes
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Serviços de manutenção
Pontos-chave

C
O
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 A

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

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

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

 • Monitorização remota e resolução proativa 
de problemas.

 • Manutenção de reparação com peças 
sobresselentes originais.

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

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

 • Para manter a disponibilidade do sistema 
no seu melhor.

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

* Verifique a cobertura de serviço na sua ÁREA.

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

Imagem principal?

* Verifique a cobertura de serviço na sua ÁREA.

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

Pontos-chave 

>  Visitas preventivas 
certificadas

>  Atualizações de software
>  Disponibilidade 24 horas por 

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

originais

Benefícios 

>  Ajuda a reduzir avarias no 
equipamento

>  Otimiza a eficiência de 
funcionamento

>  Prolonga a vida útil do 
equipamento

>  Melhora a disponibilidade do 
sistema

Silver Gold Platinum Platinum+

1 visita de manutenção preventiva anual x x x x

Verificação de baterias x x x x

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

Peças sobresselentes originais x x

Disponibilidade da linha de assistência x x x x

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

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

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

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

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

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

• • • •

Visita de manutenção preventiva adicional • • • •

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

Análise por infravermelhos • • • •

Auditoria à qualidade energética • • • •

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

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

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

 • Monitorização remota e resolução proativa 
de problemas.

 • Manutenção de reparação com peças 
sobresselentes originais.

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

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

 • Para manter a disponibilidade do sistema 
no seu melhor.

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

* Verifique a cobertura de serviço na sua ÁREA.

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

Imagem principal?

* Verifique a cobertura de serviço na sua ÁREA.

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

Pontos-chave 

>  Visitas preventivas 
certificadas

>  Atualizações de software
>  Disponibilidade 24 horas por 

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

originais

Benefícios 

>  Ajuda a reduzir avarias no 
equipamento

>  Otimiza a eficiência de 
funcionamento

>  Prolonga a vida útil do 
equipamento

>  Melhora a disponibilidade do 
sistema

Silver Gold Platinum Platinum+

1 visita de manutenção preventiva anual x x x x

Verificação de baterias x x x x

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

Peças sobresselentes originais x x

Disponibilidade da linha de assistência x x x x

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

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

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

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

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

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

• • • •

Visita de manutenção preventiva adicional • • • •

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

Análise por infravermelhos • • • •

Auditoria à qualidade energética • • • •

X: incluído.
•: opcional.
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Serviços de manutenção
Para produtos modulares de alimentação crítica

C
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V

 1
87

 A

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

Pontos-chave 

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

de alimentação

Benefícios 

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

sempre 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NORMAL
1-3 anos

PREMIUM
1-3 anos

EVOLUTION PACK
5 anos

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

Envio do módulo no espaço de 3 dias úteis x

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

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

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

1 visita de manutenção preventiva anual x x x

Verificação de baterias x x x

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

Peças sobresselentes originais x x

Disponibilidade da linha de assistência x x x

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

Tempo de resposta no local no próximo dia útil • x

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

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

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

Visita de manutenção preventiva adicional • • •

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

Análise por infravermelhos • • •

Auditoria à qualidade energética • • •

Foco no EVOLUTION PACK

Benefícios
>  Preço fixo garantido ao longo 

de um período de 5 anos
>  Tranquilidade, com um 

sistema que incorpora 
sempre tecnologia de 
vanguarda e eficiência 
energética superior

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

Características
>  Programa completo de 5 anos
>  Atualizações periódicas com 

substituição completa do 
módulo

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

5 YEARSfixed price

* Verifique a cobertura de serviço na sua ÁREA.

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

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

Benefícios 

>  Gestão de manutenção 
personalizada e 
melhoramento do local

>  Tempo de atividade 
melhorado do sistema

>  Controlo total sobre os 
custos de manutenção 
durante 5 anos

Pontos-chave 

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

5 YEARSfixed price
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Serviços de manutenção
Para produtos modulares de alimentação crítica
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 A

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

Pontos-chave 

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

de alimentação

Benefícios 

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

sempre 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NORMAL
1-3 anos

PREMIUM
1-3 anos

EVOLUTION PACK
5 anos

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

Envio do módulo no espaço de 3 dias úteis x

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

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

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

1 visita de manutenção preventiva anual x x x

Verificação de baterias x x x

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

Peças sobresselentes originais x x

Disponibilidade da linha de assistência x x x

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

Tempo de resposta no local no próximo dia útil • x

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

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

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

Visita de manutenção preventiva adicional • • •

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

Análise por infravermelhos • • •

Auditoria à qualidade energética • • •

Foco no EVOLUTION PACK

Benefícios
>  Preço fixo garantido ao longo 

de um período de 5 anos
>  Tranquilidade, com um 

sistema que incorpora 
sempre tecnologia de 
vanguarda e eficiência 
energética superior

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

Características
>  Programa completo de 5 anos
>  Atualizações periódicas com 

substituição completa do 
módulo

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

5 YEARSfixed price

* Verifique a cobertura de serviço na sua ÁREA.

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

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

Benefícios 

>  Gestão de manutenção 
personalizada e 
melhoramento do local

>  Tempo de atividade 
melhorado do sistema

>  Controlo total sobre os 
custos de manutenção 
durante 5 anos

Pontos-chave 

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

5 YEARSfixed price
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Monitorização remota LINK-UPS
Serviço de monitorização remota 24 horas por dia, 7 dias por 
semana para maximizar a sua continuidade de negócio

C
O

U
V

 1
87

 A

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

Pontos-chave 

>  Deteção automática de 
anomalias

>  Diagnóstico proativo
>  Procedimentos otimizados de 

resolução de problemas

Benefícios 

>  Desempenho contínuo do 
equipamento/atualizações do 
estado

>  Prevenção de problemas
>  Tempo de reparação médio 

de reparação
>  Aumenta a disponibilidade do 

sistema 
>  Poupa os custos do tempo 

de inatividade

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

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

Notificação de alarme
Diagnósticos remotos
Relatórios de monitorização 
remota

S
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VERTELIS: Eficiência energética
Software para otimizar o desempenho energético

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

Pontos-chave 

>  Interface única, centralizada e 
fácil de utilizar

>  Decomposição do consumo 
de energia apresentada por 
serviço

>  Monitorização em tempo 
real de todos os parâmetros 
elétricos

>  Notificação de alarme por 
e-mail

>  Resumo das poupanças de 
energia

>  Deteção dos máximos e 
excedências da alimentação 
ativa e reativa

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

Benefícios 

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

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

HYPERVIEW
Hospedado 
no servidor local

HYPERVIEW
hospedado no cloud

DIRIS B-30 RF

DIRIS B-30 RS

DIRIS B-30 RF DIRIS G-40

DIRIS G-30

RS485

RS485

2G
/3

G

RS485

DIRIS A

DIRIS Digiware

COUNTIS E

Pulso

Ethernet

Lan/Wan

MEDIDA CENTRALIZAÇÃO ANÁLISE

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

VERTELIS
HYPERVIEW

DATALOG H60

COUNTIS E Ci3
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Monitorização remota LINK-UPS
Serviço de monitorização remota 24 horas por dia, 7 dias por 
semana para maximizar a sua continuidade de negócio

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

Pontos-chave 

>  Deteção automática de 
anomalias

>  Diagnóstico proativo
>  Procedimentos otimizados de 

resolução de problemas

Benefícios 

>  Desempenho contínuo do 
equipamento/atualizações do 
estado

>  Prevenção de problemas
>  Tempo de reparação médio 

de reparação
>  Aumenta a disponibilidade do 

sistema 
>  Poupa os custos do tempo 

de inatividade

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

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

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

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

Pontos-chave 

>  Interface única, centralizada e 
fácil de utilizar

>  Decomposição do consumo 
de energia apresentada por 
serviço

>  Monitorização em tempo 
real de todos os parâmetros 
elétricos

>  Notificação de alarme por 
e-mail

>  Resumo das poupanças de 
energia

>  Deteção dos máximos e 
excedências da alimentação 
ativa e reativa

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

Benefícios 

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

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

HYPERVIEW
Hospedado 
no servidor local

HYPERVIEW
hospedado no cloud

DIRIS B-30 RF

DIRIS B-30 RS

DIRIS B-30 RF DIRIS G-40

DIRIS G-30

RS485

RS485

2G
/3

G

RS485

DIRIS A

DIRIS Digiware

COUNTIS E

Pulso

Ethernet

Lan/Wan

MEDIDA CENTRALIZAÇÃO ANÁLISE

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

VERTELIS
HYPERVIEW

DATALOG H60

COUNTIS E Ci3
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Substituição das peças consumíveis
Garanta a estabilidade do sistema durante a vida útil

Pontos-chave 

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

>  Peças sobresselentes originais

Benefícios 

>  Evita a instabilidade e as 
avarias da UPS

>  Evita o risco de avaria do 
sistema  

>  Poupa os custos do tempo 
de inatividade

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

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

Pontos-chave 

>  Verificação da bateria durante 
visitas preventivas

>  Substituição preventiva 
periódica com base na 
experiência do fabricante

>  Monitorização da bateria

Benefícios 

>  Mantém o tempo de  
autonomia da bateria

>  Evita o risco de tempo de 
inatividade da UPS

>  Otimiza os custos de 
investimento da bateria

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

>  Peças sobresselentes originais

Benefícios 

>  Evita a instabilidade e as 
avarias da UPS

>  Evita o risco de avaria do 
sistema  

>  Poupa os custos do tempo 
de inatividade

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

Para reduzir o impacto do desgaste no 
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Cuidados com a bateria
Garanta a estabilidade do conjunto de bateria durante a vida útil
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>  Verificação da bateria durante 
visitas preventivas

>  Substituição preventiva 
periódica com base na 
experiência do fabricante

>  Monitorização da bateria

Benefícios 

>  Mantém o tempo de  
autonomia da bateria

>  Evita o risco de tempo de 
inatividade da UPS

>  Otimiza os custos de 
investimento da bateria

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

Pontos-chave 

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

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

>  Estimativa fiável da vida 
útil restante esperada dos 
consumíveis

Benefícios 

>  Aumenta a fiabilidade do 
equipamento

>  Reduz os custos do tempo 
de inatividade

>  Otimiza a vida útil do 
equipamento 

>  Aumenta o MTBF  
(Tempo médio entre falha)

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

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

>  Ajuda a reduzir avarias no 
equipamento

>  Otimiza a eficiência de 
funcionamento

>  Prolonga a vida útil do  
equipamento

>  Melhora a fiabilidade do 
sistema

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

Pontos-chave 

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

>  Relatório abrangente com 
recomendações técnicas

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

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

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

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

>  Ajuda a reduzir avarias no 
equipamento

>  Otimiza a eficiência de 
funcionamento

>  Prolonga a vida útil do  
equipamento

>  Melhora a fiabilidade do 
sistema

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

Pontos-chave 

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

>  Relatório abrangente com 
recomendações técnicas

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

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

Pontos-chave 

>  Avaliação da instalação
>  Análise e mapeamento 

funcional da nossa solução 
proposta

>  Avaliação do equipamento 
solicitado a instalar

>  Avaliação do plano de 
medição

>  Arranque dos instrumentos
>  Agendamento da finalização
>  Manutenção e 

acompanhamento do sistema

Benefícios 

>  Economia de custos 
>  Valor acrescido do edifício

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

Benefícios 

>  Assistência da Socomec 
durante todo o ciclo de vida útil

>  Poupanças significativas dos 
custos de energia

>  Eficiência e vida útil 
do equipamento otimizadas

Compensação da alimentação reativa
Uma rede corretamente dimensionada

Pontos-chave 

>  Auditoria e dimensionamento 
da instalação

>  Arranque do  
equipamento Cosys

>  Formação
>  Manutenção

O consumo de energia reativa depende do tipo e utilização das cargas fornecidas pela rede. 
Os especialistas da Socomec têm formação para efetuar os procedimentos necessários 
durante todo o ciclo de vida útil da instalação elétrica, desde auditoria e dimensionamento à 
manutenção do equipamento COSYS.
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Controlo do isolamento*
Uma rede fiável

Pontos-chave 

>  Arranque dos equipamentos 
da solução ISOM

>  Formação sobre a rede de 
ligação à terra IT isolada 

>  Manutenção e controlo do 
isolamento

>  Deteção de avarias na 
manutenção e isolamento

Benefícios 

>  Uma rede segura e fiável 
adaptada aos seus requisitos

>  Continuidade ideal do serviço

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

* Serviço apenas disponível em França.
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Benefícios 

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

>  Investimento reduzido 
>  Benefícios fiscais

Aluguer UPS
Aluguer a curto prazo de UPS

Pontos-chave 

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

normas

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

Pontos-chave 
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Benefícios 

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

>  Investimento reduzido 
>  Benefícios fiscais

Aluguer UPS
Aluguer a curto prazo de UPS

Pontos-chave 

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

normas

Quando necessitar de alimentação de energia ininterrupta de elevada qualidade por um período 
de tempo limitado (semanas ou meses), o aluguer é a resposta mais económica para as suas 
necessidades a curto prazo.
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proteção e transporte, ao arranque dos equipamentos e remoção do equipamento no final do 
contrato. Um serviço perfeito para minimizar os custos de gestão e manutenção.
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Consultoria de projeto
Desde a conceção até ao funcionamento do sistema

Pontos-chave 

>  Auditorias às instalações 
preliminares

>  Análise funcional da solução
>  Recomendações para 

implementação
>  Arranque dos equipamentos 

e testes no local
>  Sistema de rastreamento 

implementado nas primeiras 
semanas de funcionamento

Benefícios 

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

comercialização

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

>  Autonomia para gerir 
operações de rotina

>  Consciencialização dos 
procedimentos de alarme

>  Funcionamento e 
manutenção mais seguros

>  Sempre atualizado com as 
mais recentes tecnologias

Formação técnica
Programa certificado de formação do fabricante

Pontos-chave 

> Formação prática
>  No centro de formação da 

Socomec ou nas instalações 
do cliente

>  Debates abertos e 
comentários dos 
participantes

>  Muitos tipos de 
configurações abrangidas

>  Simulações de casos reais 
com base na instalação do 
cliente

>  Formadores experientes

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

>  Consciencialização dos 
procedimentos de alarme

>  Funcionamento e 
manutenção mais seguros

>  Sempre atualizado com as 
mais recentes tecnologias

Formação técnica
Programa certificado de formação do fabricante

Pontos-chave 

> Formação prática
>  No centro de formação da 

Socomec ou nas instalações 
do cliente

>  Debates abertos e 
comentários dos 
participantes

>  Muitos tipos de 
configurações abrangidas

>  Simulações de casos reais 
com base na instalação do 
cliente

>  Formadores experientes

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

A qualidade energética (PQ) é um grande desafio para aqueles responsáveis pela gestão das redes elétricas e das instalações do centro 
de dados. 
A vasta utilização e a crescente dependência de equipamento eletrónico - como equipamento de tecnologias de informação, eletrónica 
de alimentação incluindo controladores de lógica programável (PLC) e iluminação eficiente em termos energéticos - resultaram numa 
transformação completa na natureza das cargas elétricas. Estas cargas são as principais causas dos - e as principais vítimas dos - 
problemas de qualidade energética. Devido à não linearidade, todas estas cargas causam perturbações no formato de onda da tensão.
Juntamente com os avanços na tecnologia, a organização da economia mundial evolui rumo à globalização e houve uma tendência de 
aumento das margens de lucro de muitas atividades.
A crescente sensibilidade da maioria dos processos (industrial, serviços e até residencial) para problemas PQ significa que a 
disponibilidade da alimentação elétrica de alta qualidade é um fator importante em termos de desenvolvimento de vantagens 
competitivas em todos os setores do mercado.
É amplamente compreendido que as instalações críticas para a missão têm de funcionar de forma contínua e, obviamente, qualquer 
interrupção de alimentação, mesmo durante um curto período de tempo, pode interromper a atividade e resultar em substanciais perdas 
financeiras.
Apesar de, atualmente, os centros de dados estarem concebidos com um alto nível de redundância inerente de modo a minimizar o 
tempo de inatividade, tão importante quanto as próprias aplicações críticas para a missão, no entanto, é a qualidade da alimentação 
fornecida.
De modo a obter uma alimentação de alta qualidade e consistente, é importante compreender a natureza das perturbações PQ e as 
suas causas.

O que afeta a qualidade da alimentação?

As perturbações mais comuns que afetam adversamente a qualidade da alimentação são:
 • subtensões ou cortes devido a falhas de rede,
 • variações de tensão devido à ligação de cargas pesadas ou à presença de falhas na rede,
 • distorção de correntes e tensões devido à presença de cargas não lineares no sistema ou nos sistemas de outras utilidades, etc.
 • intermitência devido a grandes cargas intermitentes,
 • assimetria no sistema de alimentação elétrica.

Como garantir a qualidade da alimentação: a UPS

A tecnologia moderna proporciona várias soluções para garantir a qualidade da alimentação; os sistemas de UPS estáticos são, sem 
dúvida, os mais versáteis e mais utilizados e podem ser adotados para uma ampla gama de potências.
Em resposta à necessidade de classificação dos vários tipos de sistemas de UPS estáticos atualmente disponíveis no mercado, a norma 
EN 62040-3 foi desenvolvida. Faz uma distinção entre três topologias principais, de acordo com os esquemas internos adotados:
 •  VFD “offline” 
Dependente da tensão e frequência - As utilidades são normalmente alimentadas pela alimentação de rede. Em caso de perda de 
energia, a carga é comutada automaticamente para uma bateria incorporada para a manter alimentada sem interrupções.

 • VI “ interativa” Independente da tensão - A carga é fornecida pela alimentação elétrica da rede e protegida contra subtensões e 
sobretensões por um estabilizador de tensão AVR (Regulador de Tensão Automático). Se a alimentação de rede falhar, a carga é 
alimentada instantaneamente pela bateria.

 • VFI “online dupla conversão” Independente da tensão e frequência - Este é o único modo de funcionamento de UPS que assegura 
uma proteção total da carga contra todos os problemas de qualidade da rede possíveis. A energia é convertida duas vezes (AC para 
DC através de um retificador, e depois de DC para AC através de um inversor) para fornecer tensão de alta qualidade, frequência 
estável e proteção contra perturbações da rede elétrica. Se a alimentação de rede falhar, a carga é alimentada exclusivamente pela 
bateria. O bypass interno alimenta os serviços em caso de anomalias da tensão de saída do inversor.

Proteção da alimentação vs. topologia da UPS 

Tipo de perturbação Formato de onda Possíveis causas Consequência
Topologia UPS

VFD VI VFI

Interrupção da 
tensão

Principalmente devido à abertura e fecho 
automático dos dispositivos de proteção 
para parar uma secção de rede avariada. 
As principais causas de avaria são falha 

do isolamento, descarga elétrica da 
iluminação e do isolador.

Disparo dos dispositivos de proteção, 
perda de informação e avaria do 

equipamento de processamento de dados.
• • •

Falha/queda de 
tensão

Avarias na transmissão, na rede 
de distribuição ou na instalação do 
consumidor. Cargas de arranque.

Avaria do equipamento de IT, sistemas de 
segurança ou iluminação. Perda de dados.

Paragem do sistema.
• • •

Variação da 
tensão

Transmissores (rádio), equipamento 
avariado, ligação à terra ineficiente, 
proximidade com a fonte EMI/RFI.

A maioria das consequências são comuns 
nas subtensões. Paragens do sistema, 

perda de dados. A consequência visível é a 
intermitência da iluminação e dos ecrãs. • • •

Subtensão Aumento do consumo, redução da tensão 
para reduzir o consumo.

Paragens do sistema, perda de dados, 
paragem do equipamento sensível

- • •

Sobreintensidade Atmosférica, as sobreintensidades devem-
se à iluminação;  

Transiente, as sobreintensidades devem-
se ao isolamento de avarias entre fase e 

terra ou rutura do condutor neutro.
Comutação, as sobreintensidades 

devem-se à abertura dos dispositivos de 
proteção, gerada ao energizar bancos de 
condensadores ou causada por variações 

na corrente indutiva.

Perda de dados, intermitência da 
iluminação e ecrãs, paragem ou danos no 

equipamento sensível.

- • •

Pico/transiente de 
tensão

Iluminação, ESD, comutação de linhas 
ou condensadores de correção do fator 
de potência, eliminação das avarias dos 

serviços. 

Destruição dos componentes eletrónicos, 
erros de processamento de dados ou 

perda de dados.

- - •

Distorção 
harmónica

As fontes modernas tais como cargas não 
lineares como equipamento eletrónico 

incluindo ASDs, alimentações de energia 
do modo comutado, equipamento de 

processamento de dados, iluminação de 
alta eficiência.

Maior probabilidade em caso de 
ressonância, sobrecarga do neutro em 
sistemas trifásicos, sobreaquecimento 

de todos os cabos e equipamento, perda 
de eficiência nas máquinas elétricas, 
interferência eletromagnética com os 
sistemas de comunicação, erros nas 

medições ao utilizar medidores medianos, 
disparo inconveniente das proteções 

térmicas.

- - •

Ruído Transmissores (rádio), equipamento 
avariado, ligação à terra ineficiente, 
proximidade com a fonte EMI/RFI.

Perturbações no equipamento eletrónico 
sensível, normalmente não destrutivo. 
Pode causar perda de dados e erros de 

processamento de dados. - - •

Variação de 
frequência

Funcionamento instável do gerador, 
frequência instável do sistema de 

alimentação dos serviços.

Paragens do sistema, perda de dados.

- - •

"Notching" Comutação rápida dos componentes de 
alimentação (diodos, SRC, etc.), rápida 

variação na corrente de carga (máquinas 
de soldar, motores, lasers, bancos de 

condensadores, etc.).

Paragens do sistema, perda de dados.

- - •
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Proteção da alimentação vs. 
topologia da UPS

A qualidade energética (PQ) é um grande desafio para aqueles responsáveis pela gestão das redes elétricas e das instalações do centro 
de dados. 
A vasta utilização e a crescente dependência de equipamento eletrónico - como equipamento de tecnologias de informação, eletrónica 
de alimentação incluindo controladores de lógica programável (PLC) e iluminação eficiente em termos energéticos - resultaram numa 
transformação completa na natureza das cargas elétricas. Estas cargas são as principais causas dos - e as principais vítimas dos - 
problemas de qualidade energética. Devido à não linearidade, todas estas cargas causam perturbações no formato de onda da tensão.
Juntamente com os avanços na tecnologia, a organização da economia mundial evolui rumo à globalização e houve uma tendência de 
aumento das margens de lucro de muitas atividades.
A crescente sensibilidade da maioria dos processos (industrial, serviços e até residencial) para problemas PQ significa que a 
disponibilidade da alimentação elétrica de alta qualidade é um fator importante em termos de desenvolvimento de vantagens 
competitivas em todos os setores do mercado.
É amplamente compreendido que as instalações críticas para a missão têm de funcionar de forma contínua e, obviamente, qualquer 
interrupção de alimentação, mesmo durante um curto período de tempo, pode interromper a atividade e resultar em substanciais perdas 
financeiras.
Apesar de, atualmente, os centros de dados estarem concebidos com um alto nível de redundância inerente de modo a minimizar o 
tempo de inatividade, tão importante quanto as próprias aplicações críticas para a missão, no entanto, é a qualidade da alimentação 
fornecida.
De modo a obter uma alimentação de alta qualidade e consistente, é importante compreender a natureza das perturbações PQ e as 
suas causas.

O que afeta a qualidade da alimentação?

As perturbações mais comuns que afetam adversamente a qualidade da alimentação são:
 • subtensões ou cortes devido a falhas de rede,
 • variações de tensão devido à ligação de cargas pesadas ou à presença de falhas na rede,
 • distorção de correntes e tensões devido à presença de cargas não lineares no sistema ou nos sistemas de outras utilidades, etc.
 • intermitência devido a grandes cargas intermitentes,
 • assimetria no sistema de alimentação elétrica.

Como garantir a qualidade da alimentação: a UPS

A tecnologia moderna proporciona várias soluções para garantir a qualidade da alimentação; os sistemas de UPS estáticos são, sem 
dúvida, os mais versáteis e mais utilizados e podem ser adotados para uma ampla gama de potências.
Em resposta à necessidade de classificação dos vários tipos de sistemas de UPS estáticos atualmente disponíveis no mercado, a norma 
EN 62040-3 foi desenvolvida. Faz uma distinção entre três topologias principais, de acordo com os esquemas internos adotados:
 •  VFD “offline” 
Dependente da tensão e frequência - As utilidades são normalmente alimentadas pela alimentação de rede. Em caso de perda de 
energia, a carga é comutada automaticamente para uma bateria incorporada para a manter alimentada sem interrupções.

 • VI “ interativa” Independente da tensão - A carga é fornecida pela alimentação elétrica da rede e protegida contra subtensões e 
sobretensões por um estabilizador de tensão AVR (Regulador de Tensão Automático). Se a alimentação de rede falhar, a carga é 
alimentada instantaneamente pela bateria.

 • VFI “online dupla conversão” Independente da tensão e frequência - Este é o único modo de funcionamento de UPS que assegura 
uma proteção total da carga contra todos os problemas de qualidade da rede possíveis. A energia é convertida duas vezes (AC para 
DC através de um retificador, e depois de DC para AC através de um inversor) para fornecer tensão de alta qualidade, frequência 
estável e proteção contra perturbações da rede elétrica. Se a alimentação de rede falhar, a carga é alimentada exclusivamente pela 
bateria. O bypass interno alimenta os serviços em caso de anomalias da tensão de saída do inversor.

Proteção da alimentação vs. topologia da UPS 

Tipo de perturbação Formato de onda Possíveis causas Consequência
Topologia UPS

VFD VI VFI

Interrupção da 
tensão

Principalmente devido à abertura e fecho 
automático dos dispositivos de proteção 
para parar uma secção de rede avariada. 
As principais causas de avaria são falha 

do isolamento, descarga elétrica da 
iluminação e do isolador.

Disparo dos dispositivos de proteção, 
perda de informação e avaria do 

equipamento de processamento de dados.
• • •

Falha/queda de 
tensão

Avarias na transmissão, na rede 
de distribuição ou na instalação do 
consumidor. Cargas de arranque.

Avaria do equipamento de IT, sistemas de 
segurança ou iluminação. Perda de dados.

Paragem do sistema.
• • •

Variação da 
tensão

Transmissores (rádio), equipamento 
avariado, ligação à terra ineficiente, 
proximidade com a fonte EMI/RFI.

A maioria das consequências são comuns 
nas subtensões. Paragens do sistema, 

perda de dados. A consequência visível é a 
intermitência da iluminação e dos ecrãs. • • •

Subtensão Aumento do consumo, redução da tensão 
para reduzir o consumo.

Paragens do sistema, perda de dados, 
paragem do equipamento sensível

- • •

Sobreintensidade Atmosférica, as sobreintensidades devem-
se à iluminação;  

Transiente, as sobreintensidades devem-
se ao isolamento de avarias entre fase e 

terra ou rutura do condutor neutro.
Comutação, as sobreintensidades 

devem-se à abertura dos dispositivos de 
proteção, gerada ao energizar bancos de 
condensadores ou causada por variações 

na corrente indutiva.

Perda de dados, intermitência da 
iluminação e ecrãs, paragem ou danos no 

equipamento sensível.

- • •

Pico/transiente de 
tensão

Iluminação, ESD, comutação de linhas 
ou condensadores de correção do fator 
de potência, eliminação das avarias dos 

serviços. 

Destruição dos componentes eletrónicos, 
erros de processamento de dados ou 

perda de dados.

- - •

Distorção 
harmónica

As fontes modernas tais como cargas não 
lineares como equipamento eletrónico 

incluindo ASDs, alimentações de energia 
do modo comutado, equipamento de 

processamento de dados, iluminação de 
alta eficiência.

Maior probabilidade em caso de 
ressonância, sobrecarga do neutro em 
sistemas trifásicos, sobreaquecimento 

de todos os cabos e equipamento, perda 
de eficiência nas máquinas elétricas, 
interferência eletromagnética com os 
sistemas de comunicação, erros nas 

medições ao utilizar medidores medianos, 
disparo inconveniente das proteções 

térmicas.

- - •

Ruído Transmissores (rádio), equipamento 
avariado, ligação à terra ineficiente, 
proximidade com a fonte EMI/RFI.

Perturbações no equipamento eletrónico 
sensível, normalmente não destrutivo. 
Pode causar perda de dados e erros de 

processamento de dados. - - •

Variação de 
frequência

Funcionamento instável do gerador, 
frequência instável do sistema de 

alimentação dos serviços.

Paragens do sistema, perda de dados.

- - •

"Notching" Comutação rápida dos componentes de 
alimentação (diodos, SRC, etc.), rápida 

variação na corrente de carga (máquinas 
de soldar, motores, lasers, bancos de 

condensadores, etc.).

Paragens do sistema, perda de dados.

- - •
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As diferentes configurações tornam possível criar arquiteturas para cumprir os requisitos mais rigorosos para disponibilidade, flexibilidade 
e poupança de energia e permitir o seguinte:

Facilitar o funcionamento

Dada a criticalidade das aplicações alimentadas a jusante das unidades UPS, as paragens para manutenção são cada vez menos 
viáveis. Foram estudadas diferentes configurações para lidar especificamente com esta limitação operacional.

Aumentos de potência

A atualização das aplicações alimentadas ao longo do tempo requer frequentemente a possibilidade de aumento de potência das UPS. 
As configurações disponíveis respondem a esta exigência salvaguardando o seu investimento inicial.

Aumentos de disponibilidade

Para aumentar a disponibilidade, a colocação em paralelo de uma unidade adicional às necessidades de potência das aplicações (em 
redundância), garante a continuidade de alimentação em caso de encerramento de uma unidade, sem recorrer ao bypass.

Uma solução atualizável

Esta arquitetura está protegida pela integração de um bypass automático que constitui o 
primeiro nível de redundância garantido pela rede. A função de bypass de manutenção permite 
realizar intervenções de manutenção, sem encerrar as aplicações. Pode ser a primeira fase do 
seu investimento, com possibilidade de alteração para uma arquitetura modular em paralelo 
de forma a aumentar a potência ou disponibilidade (redundância), à medida que as suas 
necessidades se alteram.

Unidade UPS autónoma
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Desenvolvimento sem restrições 

Esta é a solução mais simples para garantir disponibilidade e flexibilidade da fonte de 
alimentação no caso de atualizações de instalação não programadas através da configuração 
paralela das unidades UPS, cada uma com o seu próprio bypass. Esta configuração permite 
o aumento de potência, sendo adequada para redundância N+1. As atualizações também 
podem ser efetuadas ao manter a carga fornecida pelo sistema.
Para uma agilidade superior, os sistemas de UPS paralelos também estão disponíveis com um 
bypass centralizado na fonte de energia auxiliar: nesta configuração, o bypass estático está 
paralelo aos módulos de UPS e pode ser dimensionado de acordo com as restrições de um 
local em particular (resistência a curtos-circuitos, seletividade, etc.).

Sistemas de UPS paralelos
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Solução para cumprir com 
disponibilidade, desempenho e 
flexibilidade

Unidade única com bypass ou configuração redundante 1+1

Sistema de UPS em paralelo modular com bypass distribuído

Sistema de UPS em paralelo modular com bypass  
centralizado

Solução para cumprir com disponibilidade, 
desempenho e flexibilidade

Flexível e completamente modular 

Este é um conceito novo e inovador de UPS, adaptável a qualquer tipo de crescimento. A potência pode ser aumentada adicionando módulos 
sucessivamente.
O aumento da disponibilidade (redundância) é conseguido simplesmente pela adição de módulos em número necessário, para responder às 
exigências de potência das aplicações. Todos os módulos são conectáveis (plug-in). As ações de remoção ou adição de módulos podem ser 
realizadas com o sistema ligado ("hot swap"), sem que isso afete o funcionamento geral da instalação.

Sistema modular vertical e horizontal

57 kVA carga

41 kVA carga

Total: 50 kVA
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25 kVA
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25 kVA

MODULYS GP

MODULYS GP

Total: 75 kVA 
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45 kVA load

45 kVA carge
sempre protegida

Módulo não operacional

Total: 50 kVA

Total: 75 kVA
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MODULYS GP

MODULYS GP
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Configuração expansível Configuração redundante expansível
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As diferentes configurações tornam possível criar arquiteturas para cumprir os requisitos mais rigorosos para disponibilidade, flexibilidade 
e poupança de energia e permitir o seguinte:

Facilitar o funcionamento

Dada a criticalidade das aplicações alimentadas a jusante das unidades UPS, as paragens para manutenção são cada vez menos 
viáveis. Foram estudadas diferentes configurações para lidar especificamente com esta limitação operacional.

Aumentos de potência

A atualização das aplicações alimentadas ao longo do tempo requer frequentemente a possibilidade de aumento de potência das UPS. 
As configurações disponíveis respondem a esta exigência salvaguardando o seu investimento inicial.

Aumentos de disponibilidade

Para aumentar a disponibilidade, a colocação em paralelo de uma unidade adicional às necessidades de potência das aplicações (em 
redundância), garante a continuidade de alimentação em caso de encerramento de uma unidade, sem recorrer ao bypass.

Uma solução atualizável

Esta arquitetura está protegida pela integração de um bypass automático que constitui o 
primeiro nível de redundância garantido pela rede. A função de bypass de manutenção permite 
realizar intervenções de manutenção, sem encerrar as aplicações. Pode ser a primeira fase do 
seu investimento, com possibilidade de alteração para uma arquitetura modular em paralelo 
de forma a aumentar a potência ou disponibilidade (redundância), à medida que as suas 
necessidades se alteram.
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Desenvolvimento sem restrições 

Esta é a solução mais simples para garantir disponibilidade e flexibilidade da fonte de 
alimentação no caso de atualizações de instalação não programadas através da configuração 
paralela das unidades UPS, cada uma com o seu próprio bypass. Esta configuração permite 
o aumento de potência, sendo adequada para redundância N+1. As atualizações também 
podem ser efetuadas ao manter a carga fornecida pelo sistema.
Para uma agilidade superior, os sistemas de UPS paralelos também estão disponíveis com um 
bypass centralizado na fonte de energia auxiliar: nesta configuração, o bypass estático está 
paralelo aos módulos de UPS e pode ser dimensionado de acordo com as restrições de um 
local em particular (resistência a curtos-circuitos, seletividade, etc.).
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Unidade única com bypass ou configuração redundante 1+1

Sistema de UPS em paralelo modular com bypass distribuído

Sistema de UPS em paralelo modular com bypass  
centralizado

Solução para cumprir com disponibilidade, 
desempenho e flexibilidade

Flexível e completamente modular 

Este é um conceito novo e inovador de UPS, adaptável a qualquer tipo de crescimento. A potência pode ser aumentada adicionando módulos 
sucessivamente.
O aumento da disponibilidade (redundância) é conseguido simplesmente pela adição de módulos em número necessário, para responder às 
exigências de potência das aplicações. Todos os módulos são conectáveis (plug-in). As ações de remoção ou adição de módulos podem ser 
realizadas com o sistema ligado ("hot swap"), sem que isso afete o funcionamento geral da instalação.

Sistema modular vertical e horizontal
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Custo inicial da UPS

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

Custo inicial de ar condicionado

Perdas da UPS Consumo de ar condicionado

TCO (custo total de propriedade) 
após 1 ano a 90% da carga - 100 kVA

0
 = 96%  = 94%  = 92%

20000

10000

30000
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Poupança energética: eficiência 
elevada sem compromisso

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

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

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

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

Potência nominal total: kW=kVA

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

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

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

Economia de custos significativa 
(TCO)

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

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

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

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

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

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

TCO (custo total de propriedade) 
após 1 ano a 90% da carga - 200 kVA
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após 5 anos a 90% da carga - 200 kVA
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Solução para cumprir com disponibilidade, 
desempenho e poupança de energia

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

Fast EcoMode

Modo VFD

Modo VFI

Tensão de 
rede dentro 
da tolerância

Tensão de 
rede fora 
de tolerância

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

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

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

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

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

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

Economia de energia

η

0.25 0.5 0.75 Pn

η

0.25 0.5 0.75 Pn

A carga é partilhada 
por todas as UPS 

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

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

Custo inicial de ar condicionado

Perdas da UPS Consumo de ar condicionado

TCO (custo total de propriedade) 
após 1 ano a 90% da carga - 100 kVA
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Poupança energética: eficiência 
elevada sem compromisso

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

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

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

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

Potência nominal total: kW=kVA

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

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

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

Economia de custos significativa 
(TCO)

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

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

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

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

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

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

TCO (custo total de propriedade) 
após 1 ano a 90% da carga - 200 kVA
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TCO (custo total de propriedade) 
após 5 anos a 90% da carga - 200 kVA
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Solução para cumprir com disponibilidade, 
desempenho e poupança de energia

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

Fast EcoMode

Modo VFD

Modo VFI

Tensão de 
rede dentro 
da tolerância

Tensão de 
rede fora 
de tolerância

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

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

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

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

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

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

Economia de energia
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A carga é partilhada 
por todas as UPS 

Duas UPS em funcionamento 
e duas UPS em "hot stand-by"
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As duas principais tecnologias UPS disponíveis no mercado são:
 • Baseada em transformador, útil quando as fontes primária e secundária provêm de diferentes redes elétricas com sistemas de neutro 
diferentes

 • Sem transformador, que oferece as vantagens de elevadas eficiências juntamente com uma área de ocupação reduzida.
Ambas as tecnologias têm vantagens e desvantagens. O desafio é fazer o compromisso certo, tendo em conta as condições do local 
com restrições de design como a área de ocupação, sistema neutro, eficiência, correntes de curto-circuito e muito mais. A SOCOMEC 
pode fornecer aos clientes qualquer uma das tecnologias, consoante o requisito.

Tecnologias baseadas em transformador e sem transformador

H5 H7 H11 H13 H17 H19

Retificador trifásico tradicional com tiristor

Retificador de 12 impulsos

Retificador de baixa distorção DELPHYS MX 

HARMÓNICAS
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Um retificador com tecnologia IGBT "limpo"

Isto elimina quaisquer perturbações na rede a 
montante (fonte de energia e distribuição).
 • Esta tecnologia de retificador garante a 
alimentação de corrente com uma distorção 
harmónica excecionalmente baixa: 
THDI < 2,5%.

Um retificador constante

 • O desempenho do retificador IGBT é 
independente das variações de frequência 
que possam ser produzidas pelo grupo 
gerador.

 • O fator de potência e a THDI à entrada do 
retificador são constantes, qualquer que 
seja o estado da carga da bateria (nível de 
tensão contínua) e da taxa de carga da 
UPS.

Um retificador com tecnologia IGBT 
económico

 • O fator de potência a montante do 
retificador é 0,99, reduzindo até 30% os 
kVA consumidos em comparação com 
a tecnologia convencional. A redução da 
corrente de entrada resulta numa poupança 
em termos de dimensionamento de fontes, 
cabos e dispositivos de proteção.

 • Capacidades do retificador: 
 - THDI baixa a montante,
 - rearranque gradual e temporizado,
 - possibilidade de suspender o 

recarregamento da bateria ao utilizar um 
grupo gerador.

 • Isto permite reduzir o impacto causado 
quando o grupo gerador é acionado, assim 
como a energia consumida e a área de 
ocupação.

A DELPHYS MX assegura compatibilidade 
total com o seu sistema de alimentação de 
baixa tensão e, em particular, com grupos 
geradores:
 • Corrente sinusoidal à entrada THDI do 
retificador: < 4,5% sem filtro.

 • Fator de potência intensificado a 
montante do retificador: 0,93 sem filtro, 
reduzindo o consumo de corrente e, 
consequentemente, o tamanho dos cabos 
e dos dispositivos de proteção.

 • Arranque gradual e sequencial dos 
retificadores em paralelo, facilitando o 
arranque do grupo gerador.

 • Recarregamento retardado da bateria 
quando o grupo gerador está em 
funcionamento para reduzir o consumo de 
energia.

A SVM (Modulação de vetores no espaço 
digital, juntamente com o transformador de 
isolamento instalado na saída do inversor, 
proporciona:
 • tensão de saída perfeitamente sinusoidal 
THDV < 2 % com cargas lineares e < 3 % 
com cargas não lineares,

 • tensão de saída exata, mesmo quando a 
carga está completamente desequilibrada 
entre as fases,

 • resposta imediata a variações importantes 
de carga sem desviar a tensão de saída  
(± 2% em menos de 5 ms),

 • uma capacidade muito elevada de curto-
circuito até 4 In (F/N) permite seletividade,

 • isolamento galvânico total entre o circuito 
CC e a saída da carga. 

SVM, os mais recentes componentes de 
alto desempenho e pontes IGBT permitem a 
alimentação de:
 • cargas não lineares com fator de crista 
elevado até 3,

 • potência ativa sem descarga para cargas 
com fator de potência variável e até 0,9 
dominante.

SVM, Modulação de vetores no espaço digital

Tecnologias UPS
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Sistemas de transferência estáticos (STS)

Os Sistemas de transferência estáticos 
(STS) são unidades inteligentes que 
transferem a carga para uma fonte 
alternativa quando a fonte primária está 
fora de tolerância. Isto assegura a “elevada 
disponibilidade” da alimentação de energia 
para instalações sensíveis ou críticas.
O objetivo dos dispositivos STS é:
 • Garantir a redundância da alimentação 
de energia para instalações críticas 
através de duas fontes de energia 
independentes.

 • Aumentar a fiabilidade da alimentação de 
energia para instalações sensíveis.

 • Facilitar o design e expansão das 
instalações que garantem uma 
alimentação de energia de elevada 
disponibilidade.

 • Aumentar a flexibilidade geral do local, 
permitindo uma manutenção simples e 
segura ou a substituição da fonte.

Os sistemas STS incorporam tecnologias 
de comutação de estado sólido (SCR) 
fiáveis e comprovadas, permitindo-lhes 
realizar de forma rápida e totalmente 
segura uma comutação automática ou 
manual sem interrupção de energia para os 
sistemas alimentados.
Utilização de componentes de elevada 
qualidade, arquitetura tolerante à falha, 
capacidade de determinar a localização 
da falha, gestão de falhas e cargas com 
correntes de irrupção elevadas: estas 
são apenas algumas das características 
que fazem dos sistemas STS a solução 
ideal para obter a máxima disponibilidade 
energética.

Os STS também podem proteger contra:
 • Falha da fonte de alimentação principal.
 • Disparo acidental dos dispositivos 
de proteção a montante.

 • Perturbações mútuas provocadas por 
equipamentos avariados (curto-circuito) 
alimentados pela mesma fonte de 
energia.

 • Erros de funcionamento (abertura do 
circuito) que ocorrem na cadeia de 
fornecimento.

Sistemas de transferência estáticos: alguns exemplos de utilização

Normalmente, os STS proporcionam 
redundância entre 2 sistemas de UPS 
independentes.
Cada STS é dimensionado de acordo com a 
carga (ou conjunto de cargas) que protege.

É aconselhável instalar o dispositivo STS o 
mais próximo possível da carga, de forma a 
assegurar a redundância da distribuição a 
montante e a manter o ponto único de falha (o 
condutor entre o STS e a carga) o mais curto 
possível. A utilização de vários STS também 
proporciona segregação da carga elétrica.
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Sistemas de transferência  
estáticos (STS) para arquitetura 
de elevada disponibilidade
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As duas principais tecnologias UPS disponíveis no mercado são:
 • Baseada em transformador, útil quando as fontes primária e secundária provêm de diferentes redes elétricas com sistemas de neutro 
diferentes

 • Sem transformador, que oferece as vantagens de elevadas eficiências juntamente com uma área de ocupação reduzida.
Ambas as tecnologias têm vantagens e desvantagens. O desafio é fazer o compromisso certo, tendo em conta as condições do local 
com restrições de design como a área de ocupação, sistema neutro, eficiência, correntes de curto-circuito e muito mais. A SOCOMEC 
pode fornecer aos clientes qualquer uma das tecnologias, consoante o requisito.

Tecnologias baseadas em transformador e sem transformador

H5 H7 H11 H13 H17 H19

Retificador trifásico tradicional com tiristor

Retificador de 12 impulsos

Retificador de baixa distorção DELPHYS MX 

HARMÓNICAS
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Um retificador com tecnologia IGBT "limpo"

Isto elimina quaisquer perturbações na rede a 
montante (fonte de energia e distribuição).
 • Esta tecnologia de retificador garante a 
alimentação de corrente com uma distorção 
harmónica excecionalmente baixa: 
THDI < 2,5%.

Um retificador constante

 • O desempenho do retificador IGBT é 
independente das variações de frequência 
que possam ser produzidas pelo grupo 
gerador.

 • O fator de potência e a THDI à entrada do 
retificador são constantes, qualquer que 
seja o estado da carga da bateria (nível de 
tensão contínua) e da taxa de carga da 
UPS.

Um retificador com tecnologia IGBT 
económico

 • O fator de potência a montante do 
retificador é 0,99, reduzindo até 30% os 
kVA consumidos em comparação com 
a tecnologia convencional. A redução da 
corrente de entrada resulta numa poupança 
em termos de dimensionamento de fontes, 
cabos e dispositivos de proteção.

 • Capacidades do retificador: 
 - THDI baixa a montante,
 - rearranque gradual e temporizado,
 - possibilidade de suspender o 

recarregamento da bateria ao utilizar um 
grupo gerador.

 • Isto permite reduzir o impacto causado 
quando o grupo gerador é acionado, assim 
como a energia consumida e a área de 
ocupação.

A DELPHYS MX assegura compatibilidade 
total com o seu sistema de alimentação de 
baixa tensão e, em particular, com grupos 
geradores:
 • Corrente sinusoidal à entrada THDI do 
retificador: < 4,5% sem filtro.

 • Fator de potência intensificado a 
montante do retificador: 0,93 sem filtro, 
reduzindo o consumo de corrente e, 
consequentemente, o tamanho dos cabos 
e dos dispositivos de proteção.

 • Arranque gradual e sequencial dos 
retificadores em paralelo, facilitando o 
arranque do grupo gerador.

 • Recarregamento retardado da bateria 
quando o grupo gerador está em 
funcionamento para reduzir o consumo de 
energia.

A SVM (Modulação de vetores no espaço 
digital, juntamente com o transformador de 
isolamento instalado na saída do inversor, 
proporciona:
 • tensão de saída perfeitamente sinusoidal 
THDV < 2 % com cargas lineares e < 3 % 
com cargas não lineares,

 • tensão de saída exata, mesmo quando a 
carga está completamente desequilibrada 
entre as fases,

 • resposta imediata a variações importantes 
de carga sem desviar a tensão de saída  
(± 2% em menos de 5 ms),

 • uma capacidade muito elevada de curto-
circuito até 4 In (F/N) permite seletividade,

 • isolamento galvânico total entre o circuito 
CC e a saída da carga. 

SVM, os mais recentes componentes de 
alto desempenho e pontes IGBT permitem a 
alimentação de:
 • cargas não lineares com fator de crista 
elevado até 3,

 • potência ativa sem descarga para cargas 
com fator de potência variável e até 0,9 
dominante.

SVM, Modulação de vetores no espaço digital
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Sistemas de transferência estáticos (STS)

Os Sistemas de transferência estáticos 
(STS) são unidades inteligentes que 
transferem a carga para uma fonte 
alternativa quando a fonte primária está 
fora de tolerância. Isto assegura a “elevada 
disponibilidade” da alimentação de energia 
para instalações sensíveis ou críticas.
O objetivo dos dispositivos STS é:
 • Garantir a redundância da alimentação 
de energia para instalações críticas 
através de duas fontes de energia 
independentes.

 • Aumentar a fiabilidade da alimentação de 
energia para instalações sensíveis.

 • Facilitar o design e expansão das 
instalações que garantem uma 
alimentação de energia de elevada 
disponibilidade.

 • Aumentar a flexibilidade geral do local, 
permitindo uma manutenção simples e 
segura ou a substituição da fonte.

Os sistemas STS incorporam tecnologias 
de comutação de estado sólido (SCR) 
fiáveis e comprovadas, permitindo-lhes 
realizar de forma rápida e totalmente 
segura uma comutação automática ou 
manual sem interrupção de energia para os 
sistemas alimentados.
Utilização de componentes de elevada 
qualidade, arquitetura tolerante à falha, 
capacidade de determinar a localização 
da falha, gestão de falhas e cargas com 
correntes de irrupção elevadas: estas 
são apenas algumas das características 
que fazem dos sistemas STS a solução 
ideal para obter a máxima disponibilidade 
energética.

Os STS também podem proteger contra:
 • Falha da fonte de alimentação principal.
 • Disparo acidental dos dispositivos 
de proteção a montante.

 • Perturbações mútuas provocadas por 
equipamentos avariados (curto-circuito) 
alimentados pela mesma fonte de 
energia.

 • Erros de funcionamento (abertura do 
circuito) que ocorrem na cadeia de 
fornecimento.

Sistemas de transferência estáticos: alguns exemplos de utilização

Normalmente, os STS proporcionam 
redundância entre 2 sistemas de UPS 
independentes.
Cada STS é dimensionado de acordo com a 
carga (ou conjunto de cargas) que protege.

É aconselhável instalar o dispositivo STS o 
mais próximo possível da carga, de forma a 
assegurar a redundância da distribuição a 
montante e a manter o ponto único de falha (o 
condutor entre o STS e a carga) o mais curto 
possível. A utilização de vários STS também 
proporciona segregação da carga elétrica.
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Sistemas de transferência estáticos (STS)

Os Sistemas de transferência estáticos 
garantem elevada disponibilidade do negócio 
e proporcionam agilidade de manutenção do 
local. 
A arquitetura "2N + STS" garante que a carga 
está sempre alimentada por alta qualidade 
energética em cada entrada, mesmo que uma 
distribuição de alimentação esteja em baixo 
devido a falha crítica ou para manutenção a 

longo prazo (por exemplo, substituição da 
fonte ou falha da infraestrutura elétrica).
A combinação de uma arquitetura mutifontes 
e STS que ligam a carga a duas fontes 
independentes garante que são sempre 
alimentadas mesmo que uma esteja em 
baixo. As instalações críticas beneficiam 
assim de uma alta tolerância a falhas.

Em ambos os exemplos, os STS podem 
ser centralizados (uma elevada classificação 
STS para cada quadro de distribuição de 
alimentação) ou distribuídos (perto de cada 
sala de servidores, fila, rack, etc.). A escolha 
de cada solução depende da instalação a 
proteger e da disponibilidade esperada ou do 
nível solicitado de manutenção.
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STS numa arquitetura 2N

STS numa arquitetura multifontes
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A tecnologia EBS (Expert Battery System) 
é um sistema que gere o carregador da 
bateria. 
Responde à temperatura de funcionamento 
de forma a preservar o tempo de vida da 
bateria e a reduzir os custos operacionais ao:
 • Carregar de acordo com um algoritmo que 
se adapta ao ambiente e ao estado da 
bateria.

 • Eliminar os efeitos da sobrecarga devido 
à tensão em constante flutuação, que 
acelera a corrosão das placas positivas e 
provoca a secagem dos separadores.

 • Isolar do bus de baterias DC, (função 
de carregador independente). O 
envelhecimento prematuro causado pela 
oscilação residual da ponte do inversor é 
eliminado.

Os testes efetuados pela SOCOMEC em 
várias marcas de baterias, em conjunto com 
anos de experiência, indicam que a vida útil 
da bateria pode ser melhorada até 30% com 
a utilização de EBS, em comparação com 
um sistema de gestão tradicional de baterias.

Expert Battery System: proteger o investimento nas baterias

Disponível com baterias distribuídas, a 
DELPHYS GP permite otimizar a dimensão 
das baterias, graças a uma operação 
de partilha de bateria. Isto reduz a área 
ocupada pelo sistema, o peso das baterias 
necessárias, o sistema de monitorização da 
bateria, a quantidade de cablagem necessária 
e a quantidade de chumbo.
Associado a um design de ligação adequada 
(fusíveis e interruptores de acoplamento), esta 
solução permite aumentar a disponibilidade 
da bateria instalada e as unidades UPS em 
caso de avaria interna.

Bateria partilhada: otimização da dimensão da bateria para sistemas em paralelo

Armazenamento de reserva

Bateria distribuída Bateria partilhada
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Sistemas de transferência estáticos (STS)

Os Sistemas de transferência estáticos 
garantem elevada disponibilidade do negócio 
e proporcionam agilidade de manutenção do 
local. 
A arquitetura "2N + STS" garante que a carga 
está sempre alimentada por alta qualidade 
energética em cada entrada, mesmo que uma 
distribuição de alimentação esteja em baixo 
devido a falha crítica ou para manutenção a 

longo prazo (por exemplo, substituição da 
fonte ou falha da infraestrutura elétrica).
A combinação de uma arquitetura mutifontes 
e STS que ligam a carga a duas fontes 
independentes garante que são sempre 
alimentadas mesmo que uma esteja em 
baixo. As instalações críticas beneficiam 
assim de uma alta tolerância a falhas.

Em ambos os exemplos, os STS podem 
ser centralizados (uma elevada classificação 
STS para cada quadro de distribuição de 
alimentação) ou distribuídos (perto de cada 
sala de servidores, fila, rack, etc.). A escolha 
de cada solução depende da instalação a 
proteger e da disponibilidade esperada ou do 
nível solicitado de manutenção.
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STS numa arquitetura 2N

STS numa arquitetura multifontes
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A tecnologia EBS (Expert Battery System) 
é um sistema que gere o carregador da 
bateria. 
Responde à temperatura de funcionamento 
de forma a preservar o tempo de vida da 
bateria e a reduzir os custos operacionais ao:
 • Carregar de acordo com um algoritmo que 
se adapta ao ambiente e ao estado da 
bateria.

 • Eliminar os efeitos da sobrecarga devido 
à tensão em constante flutuação, que 
acelera a corrosão das placas positivas e 
provoca a secagem dos separadores.

 • Isolar do bus de baterias DC, (função 
de carregador independente). O 
envelhecimento prematuro causado pela 
oscilação residual da ponte do inversor é 
eliminado.

Os testes efetuados pela SOCOMEC em 
várias marcas de baterias, em conjunto com 
anos de experiência, indicam que a vida útil 
da bateria pode ser melhorada até 30% com 
a utilização de EBS, em comparação com 
um sistema de gestão tradicional de baterias.

Expert Battery System: proteger o investimento nas baterias

Disponível com baterias distribuídas, a 
DELPHYS GP permite otimizar a dimensão 
das baterias, graças a uma operação 
de partilha de bateria. Isto reduz a área 
ocupada pelo sistema, o peso das baterias 
necessárias, o sistema de monitorização da 
bateria, a quantidade de cablagem necessária 
e a quantidade de chumbo.
Associado a um design de ligação adequada 
(fusíveis e interruptores de acoplamento), esta 
solução permite aumentar a disponibilidade 
da bateria instalada e as unidades UPS em 
caso de avaria interna.

Bateria partilhada: otimização da dimensão da bateria para sistemas em paralelo

Armazenamento de reserva

Bateria distribuída Bateria partilhada
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Diferente armazenamento de 
reserva para sistemas de UPS

A bateria é um sistema de armazenamento 
de energia eletroquímico capaz de gerar 
uma diferença no potencial que pode fazer 
uma corrente elétrica circular num circuito 
até a energia estar esgotada.
As baterias podem ser divididas em duas 
categorias:
 • Principal: as baterias que, uma vez 
esgotadas, não podem ser recarregadas 
e repostas para o estado inicial de carga 
(baterias não recarregáveis).

 • Secundária: estas baterias, também 
conhecidas como acumuladores, podem 
ser recarregadas e repostas para o 
estado inicial de carga. São recarregadas 
com um carregador de bateria que 
deve ter características adequadas 
para carregar a tecnologia de bateria 
específica.

Parâmetros e definições da bateria

 • Capacidade (C): a corrente média 
expressa em Ah que a bateria alimenta 
numa descarga completa efetuada ao 
longo de um determinado período de 
tempo. Por exemplo, C indica a corrente 
alimentada pela bateria no caso de 
descarga numa hora, C/5 a corrente no 
caso de descarga em 5 horas, C/10 no 
caso de descarga em 10 horas, etc.

 • A capacidade nominal depende da 
tecnologia da bateria: por exemplo, 
a capacidade nominal para baterias 
chumbo-ácido é C/10, C/5 para as 
baterias NiCd.

 • Densidade de energia: a quantidade 
de energia armazenada por unidade de 
volume ou peso expresso em Ah/kg ou 
Wh/kg.

 • Profundidade de descarga (DoD): a 
fração da capacidade (ou da energia) 
tirada da bateria durante a fase de 
descarga. Expressa como uma % da 
capacidade, é calculada utilizando a 
fórmula seguinte: 
 

DoD =
Capacidade 

descarregada

Capacidade nominal

 • Estado de carga (SoC): a fração da 
capacidade (ou da energia) restante 
numa bateria. Expressa como uma % 
da capacidade, é calculada utilizando a 
fórmula seguinte:

SoC =

Capacidade 
restante

= 1 - DoD
Capacidade 

nominal
 
DoD + SoC = 100%

 • Vida útil de calendário: o tempo após o 
qual a bateria, regularmente carregada e 
mantida a uma temperatura controlada, 
reduz a sua capacidade nominal 
inicial para 80%. Normalmente, os 
fabricantes de baterias falam sobre a 
"vida útil esperada", uma vez que isto 
é uma estimativa obtida em testes de 
laboratório. A vida útil da bateria é um 
parâmetro importante para comparar 
várias tecnologias de bateria.

 • Vida útil de ciclos: o número de ciclos 
de carga e descarga a uma temperatura 
controlada que a bateria suporta antes 
da capacidade nominal ser reduzida 
para 80% do valor inicial. A vida útil de 
ciclos é muito sensível à temperatura e à 
profundidade de carga, ao ponto de ser 
declarada a um valor DoD específico. 

 • Vida útil: a vida útil da bateria em 
condições reais de utilização. Isto 
depende da vida útil de calendário, 
da vida útil de ciclos, da temperatura 
ambiente e do tipo de carga e descarga.

 • Auto-descarga: a percentagem de 
carga perdida pela bateria quando 
não é perdida (por exemplo, durante 
o armazenamento no armazém).  O 
parâmetro está associado ao tipo de 
bateria e também depende muito da 
temperatura (quando a temperatura 
aumenta, a percentagem de auto-
descarga aumenta).

 • Impedância interna: isto é composto 
por uma parte indutiva, capacitiva e 
resistiva. Mede a passagem de corrente, 
aumentando a geração de calor na fase 
de descarga. A parte mais importante 
da impedância a controlar é a parte 
resistiva, uma vez que indica o estado 
de saúde da bateria e a deterioração 
possível em curso. A resistência interna 
é influenciada por vários fatores, sendo 
a mais importante a temperatura. Os 
valores típicos de impedância mudam de 
acordo com a tecnologia e capacidade 
da bateria.

Número de ciclos

Lítio 75%

Chumbo AGM 80%

Chumbo AGM 50%

Chumbo AGM 30%
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Vida útil de calendário da bateria de chumbo vs. 
temperatura (Eurobat)

Diferente armazenamento de reserva para 
sistemas de UPS

Bateria de chumbo-ácido (LA)
As baterias de chumbo-ácido são as baterias 
mais utilizadas nas aplicações estacionárias. A 
vida útil esperada para este tipo de baterias é 
de 3 a 12 anos de acordo com a classificação 
Eurobat.  A vida útil de ciclos é fraca mesmo que 
algumas destas baterias tenham bons níveis 
de desempenho nas aplicações de ciclos. As 
baterias de chumbo-ácido proporcionam uma 
tecnologia madura e bem investigada a baixo 
custo. Existem muitos tipos de baterias de 
chumbo-ácido disponíveis, por exemplo, versões 
ventiladas e de armação selada (denominadas 
baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula, 
VRLA, que exigem menos manutenção). As 
baterias VRLA podem ser AGM (material de vidro 
absorvido, onde o eletrólito é absorvido numa 
fibra de vidro) ou tipo GEL (onde o eletrólito é 
um gel utilizado em ambientes de temperatura 
superior e em aplicações específicas). Uma 
desvantagem das baterias de chumbo-ácido 
é a redução da capacidade utilizável quando 
é descarregada alta potência. Por exemplo, 
se uma bateria for descarregada numa hora, 
apenas está disponível cerca de 50% a 70% da 
capacidade nominal. As outras desvantagens 
são a densidade de energia inferior (o chumbo 
tem um peso específico elevado) e a utilização 
de chumbo, um material perigoso, proibido 
em determinados ambientes e aplicações. As 
vantagens são uma relação preço/desempenho 
favorável, fácil reciclabilidade e uma simples 
tecnologia de carregamento.

Bateria de níquel-cádmio (NiCd)
Em comparação com as baterias de chumbo-
ácido, as baterias NiCd têm uma densidade 
de alimentação superior, uma densidade de 
energia ligeiramente superior e o número 
de ciclos é superior. As baterias NiCd são 
relativamente robustas, são as únicas baterias 
capazes de funcionar bem mesmo a baixas 
temperaturas no intervalo de -20 °C a -40 °C 
e a vida útil esperada é boa mesmo a altas 
temperaturas, por isso, são utilizadas em 
países quentes e em aplicações onde as altas 
temperaturas são uma restrição. Os sistemas de 
baterias grandes com baterias NiCd ventiladas 
funcionam numa escala semelhante às baterias 
de chumbo-ácido. Normalmente, as baterias 
NiCd são ventiladas, por isso, necessitam 
de ser empilhadas verticalmente com boa 
ventilação e não podem ser transportadas numa 
condição de carregamento (o eletrólito é enviado 
separadamente).

Bateria de iões de lítio (Li-ion)
As baterias de iões de lítio têm uma elevada 
densidade de energia gravimétrica, ou seja, 
uma solução de baterias de iões de lítio é mais 
leve e necessita de menos espaço no chão 
em comparação com as baterias LA ou NiCd. 
Para as baterias de iões de lítio, a vida útil de 
calendário (mais de 10 anos) e a vida útil de 
ciclos (milhares de ciclos) são muito boas mesmo 
a altas temperaturas. Dado que a eficiência geral 
é alta e sem sobredimensionamento para tempo 
de autonomia curto (típico para aplicações UPS), 
pode dizer-se que a tecnologia de iões de lítio 
tem várias vantagens técnicas. A maioria dos 
eletrodos de óxidos metálicos são termicamente 

instáveis e podem decompor-se a elevadas 
temperaturas, libertando oxigénio que pode 
resultar numa disrupção térmica. Para minimizar 
o risco, as baterias de iões de lítio ligadas em 
série para obter uma tensão compatível com a 
gama UPS estão equipadas com uma unidade 
de monitorização para evitar sobrecarga e 
sobredescarga. Também está instalado um 
circuito de equilíbrio da tensão para monitorizar o 
nível de tensão de cada célula individual e evitar 
desvios de tensão entre as células.

Supercondensadores/
Ultracondensadores
Existem várias tecnologias diferentes que 
se denominam "supercondensadores" ou 
"ultracondensadores". As 2 principais tecnologias 
são:

 • Condensadores de camada dupla elétrica 
simétricos (EDLC simétricos), onde o carbono 
ativado é utilizado para ambos os eletrodos. 
O mecanismo de carga é puramente 
eletrostático: sem movimento de carga na 
interface de eletrodo/eletrólito.

 • Condensadores de camada dupla elétrica 
assimétricos (EDLC assimétricos), onde um 
eletrodo de bateria é utilizado para um dos 
eletrodos. O eletrodo de bateria tem uma 
grande capacidade em comparação com 
o eletrodo de carbono, para que a tensão 
não altere significativamente com carga. Isto 
permite uma tensão de célula geral superior.

Os supercondensadores proporcionam rápidos 
impulsos de energia durante demandas 
de alimentação e, de seguida, armazenam 
rapidamente a energia; a resistência 
extremamente baixa permite uma descarga e 
recarga muito rápidas com uma eficiência geral 
inigualável. Além disso, normalmente não utilizam 
materiais perigosos e têm uma auto-descarga 
muito baixa, por isso, utilizam pouca corrente no 
modo flutuante (o que significa menos consumo 
de energia para a UPS) e aguentam longos 
períodos de tempo sem serem recarregados.

Condensadores de iões de lítio 
(LIC)
O condensador é um híbrido entre uma bateria 
e um condensador (EDLC assimétrico). O 
condensador de iões de lítio inclui um cátodo 
de carbono ativado (deste modo, nenhum risco 
de segurança devido a disrupção térmica(1)), 
um ânodo de carbono dopado com lítio e 
eletrólito com sal de lítio, como numa bateria. 
Esta construção híbrida cria um condensador 
que produz as melhores funcionalidades de 
desempenho das baterias e condensadores. 
A construção da bateria híbrida oferece muitas 
vantagens. Estas incluem elevada densidade 
de energia e alta tensão, quando ligadas 
em série têm a vantagem de necessitar de 
menos 1/3 de células LIC em comparação 
com um condensador EDLC convencional. 
Outra vantagem é o nível muito baixo de auto-
descarga: o LIC consegue reter 95% da carga 
durante 3 meses. Uma vez que necessita de 
pouca corrente no modo flutuante, a UPS 
requer menos consumo de energia e o LIC 
aguenta períodos mais longos de tempo sem 
ser recarregado. A tecnologia LIC também tem 

as vantagens acrescidas de níveis superiores 
de segurança (sem risco de disrupção térmica), 
uma elevada densidade de alimentação e 
carregamento e descarregamento rápidos. É 
mais fiável, com muitos ciclos (a vida útil estimada 
é 1 milhão de ciclos de carga/descarga) e 
resistência a um amplo intervalo de temperatura 
(-20 °C a 70 °C) que a torna ideal para utilização 
em ambientes de funcionamento difíceis.

Flywheel
Os flywheels armazenam energia na forma de 
ímpeto numa massa rotativa. Um motor elétrico 
roda o rotor a alta velocidade para carregar o 
flywheel. Durante a descarga, o motor atua como 
um gerador, convertendo a energia rotacional em 
eletricidade. A energia armazenada num flywheel 
depende da massa e da velocidade de acordo 
com a equação seguinte:

E =
1

⌡ω2

2
Na qual J é o momento de inércia e ω é a 
velocidade angular. Uma vez que a energia tem 
uma proporção quadrática com velocidade 
angular, é muito importante que o flywheel 
funcione a uma velocidade muito alta (mais de 
30.000 rpm), por estas razões, os flywheels 
modernos utilizam levitação magnética para 
evitar perdas de fricção e rodam sob um vácuo 
selado. O flywheel não sofre restrições devido 
a alta temperatura (sem redução da vida útil 
de calendário), não tem qualquer emissão de 
hidrogénio durante o recarregamento (como no 
caso de baterias de chumbo-ácido), pode ser 
recarregado num curto período de tempo, tem 
um elevado intervalo de ciclos sem reduzir a 
vida útil esperada, não utiliza quaisquer materiais 
perigosos e pode ser instalado num local onde o 
espaço para instalação é limitado. Os flywheels 
têm uma potência de saída medida em centenas 
de kW e, por isso, são ideais para utilização em 
sistemas de UPS de alta potência.

Armazenamento de energia em ar 
comprimido (CAES)
No armazenamento de energia em ar 
comprimido, a alimentação elétrica é utilizada 
para comprimir ar e armazená-lo numa estrutura 
dedicada. Quando é necessária alimentação, o 
ar comprimido é imediatamente convertido em 
eletricidade fazendo-o passar por um expansor 
scroll que, por sua vez, aciona um gerador 
elétrico. A aplicação típica é para ponte de 
alimentação (para comutar a alimentação de 
rede para alimentação do grupo gerador) mas 
não no caso de microinterrupções frequentes. 
Os sistemas CAES podem ser paralelizados 
para aumentar o tempo de autonomia ou 
para adicionar redundância. Os CAES podem 
também ser utilizados em ambientes exigentes e 
a longa vida útil de calendário não é afetada pela 
temperatura. Quando o sistema está totalmente 
carregado não necessita de um significativo 
consumo de energia, aumentando a eficiência 
geral de um tradicional sistema de UPS baseado 
em baterias.
(1)  Disrupção térmica: uma situação sob condições anormais de 

funcionamento onde uma bateria gera calor a uma taxa superior 
ao que pode dissipar. A disrupção térmica pode derreter os 
componentes plásticos das baterias, libertando gás, fumo e 
ácido que pode danificar o equipamento adjacente.
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Diferente armazenamento de 
reserva para sistemas de UPS

A bateria é um sistema de armazenamento 
de energia eletroquímico capaz de gerar 
uma diferença no potencial que pode fazer 
uma corrente elétrica circular num circuito 
até a energia estar esgotada.
As baterias podem ser divididas em duas 
categorias:
 • Principal: as baterias que, uma vez 
esgotadas, não podem ser recarregadas 
e repostas para o estado inicial de carga 
(baterias não recarregáveis).

 • Secundária: estas baterias, também 
conhecidas como acumuladores, podem 
ser recarregadas e repostas para o 
estado inicial de carga. São recarregadas 
com um carregador de bateria que 
deve ter características adequadas 
para carregar a tecnologia de bateria 
específica.

Parâmetros e definições da bateria

 • Capacidade (C): a corrente média 
expressa em Ah que a bateria alimenta 
numa descarga completa efetuada ao 
longo de um determinado período de 
tempo. Por exemplo, C indica a corrente 
alimentada pela bateria no caso de 
descarga numa hora, C/5 a corrente no 
caso de descarga em 5 horas, C/10 no 
caso de descarga em 10 horas, etc.

 • A capacidade nominal depende da 
tecnologia da bateria: por exemplo, 
a capacidade nominal para baterias 
chumbo-ácido é C/10, C/5 para as 
baterias NiCd.

 • Densidade de energia: a quantidade 
de energia armazenada por unidade de 
volume ou peso expresso em Ah/kg ou 
Wh/kg.

 • Profundidade de descarga (DoD): a 
fração da capacidade (ou da energia) 
tirada da bateria durante a fase de 
descarga. Expressa como uma % da 
capacidade, é calculada utilizando a 
fórmula seguinte: 
 

DoD =
Capacidade 

descarregada

Capacidade nominal

 • Estado de carga (SoC): a fração da 
capacidade (ou da energia) restante 
numa bateria. Expressa como uma % 
da capacidade, é calculada utilizando a 
fórmula seguinte:

SoC =

Capacidade 
restante

= 1 - DoD
Capacidade 

nominal
 
DoD + SoC = 100%

 • Vida útil de calendário: o tempo após o 
qual a bateria, regularmente carregada e 
mantida a uma temperatura controlada, 
reduz a sua capacidade nominal 
inicial para 80%. Normalmente, os 
fabricantes de baterias falam sobre a 
"vida útil esperada", uma vez que isto 
é uma estimativa obtida em testes de 
laboratório. A vida útil da bateria é um 
parâmetro importante para comparar 
várias tecnologias de bateria.

 • Vida útil de ciclos: o número de ciclos 
de carga e descarga a uma temperatura 
controlada que a bateria suporta antes 
da capacidade nominal ser reduzida 
para 80% do valor inicial. A vida útil de 
ciclos é muito sensível à temperatura e à 
profundidade de carga, ao ponto de ser 
declarada a um valor DoD específico. 

 • Vida útil: a vida útil da bateria em 
condições reais de utilização. Isto 
depende da vida útil de calendário, 
da vida útil de ciclos, da temperatura 
ambiente e do tipo de carga e descarga.

 • Auto-descarga: a percentagem de 
carga perdida pela bateria quando 
não é perdida (por exemplo, durante 
o armazenamento no armazém).  O 
parâmetro está associado ao tipo de 
bateria e também depende muito da 
temperatura (quando a temperatura 
aumenta, a percentagem de auto-
descarga aumenta).

 • Impedância interna: isto é composto 
por uma parte indutiva, capacitiva e 
resistiva. Mede a passagem de corrente, 
aumentando a geração de calor na fase 
de descarga. A parte mais importante 
da impedância a controlar é a parte 
resistiva, uma vez que indica o estado 
de saúde da bateria e a deterioração 
possível em curso. A resistência interna 
é influenciada por vários fatores, sendo 
a mais importante a temperatura. Os 
valores típicos de impedância mudam de 
acordo com a tecnologia e capacidade 
da bateria.

Número de ciclos

Lítio 75%

Chumbo AGM 80%

Chumbo AGM 50%

Chumbo AGM 30%
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Vida útil de calendário da bateria de chumbo vs. 
temperatura (Eurobat)

Diferente armazenamento de reserva para 
sistemas de UPS

Bateria de chumbo-ácido (LA)
As baterias de chumbo-ácido são as baterias 
mais utilizadas nas aplicações estacionárias. A 
vida útil esperada para este tipo de baterias é 
de 3 a 12 anos de acordo com a classificação 
Eurobat.  A vida útil de ciclos é fraca mesmo que 
algumas destas baterias tenham bons níveis 
de desempenho nas aplicações de ciclos. As 
baterias de chumbo-ácido proporcionam uma 
tecnologia madura e bem investigada a baixo 
custo. Existem muitos tipos de baterias de 
chumbo-ácido disponíveis, por exemplo, versões 
ventiladas e de armação selada (denominadas 
baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula, 
VRLA, que exigem menos manutenção). As 
baterias VRLA podem ser AGM (material de vidro 
absorvido, onde o eletrólito é absorvido numa 
fibra de vidro) ou tipo GEL (onde o eletrólito é 
um gel utilizado em ambientes de temperatura 
superior e em aplicações específicas). Uma 
desvantagem das baterias de chumbo-ácido 
é a redução da capacidade utilizável quando 
é descarregada alta potência. Por exemplo, 
se uma bateria for descarregada numa hora, 
apenas está disponível cerca de 50% a 70% da 
capacidade nominal. As outras desvantagens 
são a densidade de energia inferior (o chumbo 
tem um peso específico elevado) e a utilização 
de chumbo, um material perigoso, proibido 
em determinados ambientes e aplicações. As 
vantagens são uma relação preço/desempenho 
favorável, fácil reciclabilidade e uma simples 
tecnologia de carregamento.

Bateria de níquel-cádmio (NiCd)
Em comparação com as baterias de chumbo-
ácido, as baterias NiCd têm uma densidade 
de alimentação superior, uma densidade de 
energia ligeiramente superior e o número 
de ciclos é superior. As baterias NiCd são 
relativamente robustas, são as únicas baterias 
capazes de funcionar bem mesmo a baixas 
temperaturas no intervalo de -20 °C a -40 °C 
e a vida útil esperada é boa mesmo a altas 
temperaturas, por isso, são utilizadas em 
países quentes e em aplicações onde as altas 
temperaturas são uma restrição. Os sistemas de 
baterias grandes com baterias NiCd ventiladas 
funcionam numa escala semelhante às baterias 
de chumbo-ácido. Normalmente, as baterias 
NiCd são ventiladas, por isso, necessitam 
de ser empilhadas verticalmente com boa 
ventilação e não podem ser transportadas numa 
condição de carregamento (o eletrólito é enviado 
separadamente).

Bateria de iões de lítio (Li-ion)
As baterias de iões de lítio têm uma elevada 
densidade de energia gravimétrica, ou seja, 
uma solução de baterias de iões de lítio é mais 
leve e necessita de menos espaço no chão 
em comparação com as baterias LA ou NiCd. 
Para as baterias de iões de lítio, a vida útil de 
calendário (mais de 10 anos) e a vida útil de 
ciclos (milhares de ciclos) são muito boas mesmo 
a altas temperaturas. Dado que a eficiência geral 
é alta e sem sobredimensionamento para tempo 
de autonomia curto (típico para aplicações UPS), 
pode dizer-se que a tecnologia de iões de lítio 
tem várias vantagens técnicas. A maioria dos 
eletrodos de óxidos metálicos são termicamente 

instáveis e podem decompor-se a elevadas 
temperaturas, libertando oxigénio que pode 
resultar numa disrupção térmica. Para minimizar 
o risco, as baterias de iões de lítio ligadas em 
série para obter uma tensão compatível com a 
gama UPS estão equipadas com uma unidade 
de monitorização para evitar sobrecarga e 
sobredescarga. Também está instalado um 
circuito de equilíbrio da tensão para monitorizar o 
nível de tensão de cada célula individual e evitar 
desvios de tensão entre as células.

Supercondensadores/
Ultracondensadores
Existem várias tecnologias diferentes que 
se denominam "supercondensadores" ou 
"ultracondensadores". As 2 principais tecnologias 
são:

 • Condensadores de camada dupla elétrica 
simétricos (EDLC simétricos), onde o carbono 
ativado é utilizado para ambos os eletrodos. 
O mecanismo de carga é puramente 
eletrostático: sem movimento de carga na 
interface de eletrodo/eletrólito.

 • Condensadores de camada dupla elétrica 
assimétricos (EDLC assimétricos), onde um 
eletrodo de bateria é utilizado para um dos 
eletrodos. O eletrodo de bateria tem uma 
grande capacidade em comparação com 
o eletrodo de carbono, para que a tensão 
não altere significativamente com carga. Isto 
permite uma tensão de célula geral superior.

Os supercondensadores proporcionam rápidos 
impulsos de energia durante demandas 
de alimentação e, de seguida, armazenam 
rapidamente a energia; a resistência 
extremamente baixa permite uma descarga e 
recarga muito rápidas com uma eficiência geral 
inigualável. Além disso, normalmente não utilizam 
materiais perigosos e têm uma auto-descarga 
muito baixa, por isso, utilizam pouca corrente no 
modo flutuante (o que significa menos consumo 
de energia para a UPS) e aguentam longos 
períodos de tempo sem serem recarregados.

Condensadores de iões de lítio 
(LIC)
O condensador é um híbrido entre uma bateria 
e um condensador (EDLC assimétrico). O 
condensador de iões de lítio inclui um cátodo 
de carbono ativado (deste modo, nenhum risco 
de segurança devido a disrupção térmica(1)), 
um ânodo de carbono dopado com lítio e 
eletrólito com sal de lítio, como numa bateria. 
Esta construção híbrida cria um condensador 
que produz as melhores funcionalidades de 
desempenho das baterias e condensadores. 
A construção da bateria híbrida oferece muitas 
vantagens. Estas incluem elevada densidade 
de energia e alta tensão, quando ligadas 
em série têm a vantagem de necessitar de 
menos 1/3 de células LIC em comparação 
com um condensador EDLC convencional. 
Outra vantagem é o nível muito baixo de auto-
descarga: o LIC consegue reter 95% da carga 
durante 3 meses. Uma vez que necessita de 
pouca corrente no modo flutuante, a UPS 
requer menos consumo de energia e o LIC 
aguenta períodos mais longos de tempo sem 
ser recarregado. A tecnologia LIC também tem 

as vantagens acrescidas de níveis superiores 
de segurança (sem risco de disrupção térmica), 
uma elevada densidade de alimentação e 
carregamento e descarregamento rápidos. É 
mais fiável, com muitos ciclos (a vida útil estimada 
é 1 milhão de ciclos de carga/descarga) e 
resistência a um amplo intervalo de temperatura 
(-20 °C a 70 °C) que a torna ideal para utilização 
em ambientes de funcionamento difíceis.

Flywheel
Os flywheels armazenam energia na forma de 
ímpeto numa massa rotativa. Um motor elétrico 
roda o rotor a alta velocidade para carregar o 
flywheel. Durante a descarga, o motor atua como 
um gerador, convertendo a energia rotacional em 
eletricidade. A energia armazenada num flywheel 
depende da massa e da velocidade de acordo 
com a equação seguinte:

E =
1

⌡ω2

2
Na qual J é o momento de inércia e ω é a 
velocidade angular. Uma vez que a energia tem 
uma proporção quadrática com velocidade 
angular, é muito importante que o flywheel 
funcione a uma velocidade muito alta (mais de 
30.000 rpm), por estas razões, os flywheels 
modernos utilizam levitação magnética para 
evitar perdas de fricção e rodam sob um vácuo 
selado. O flywheel não sofre restrições devido 
a alta temperatura (sem redução da vida útil 
de calendário), não tem qualquer emissão de 
hidrogénio durante o recarregamento (como no 
caso de baterias de chumbo-ácido), pode ser 
recarregado num curto período de tempo, tem 
um elevado intervalo de ciclos sem reduzir a 
vida útil esperada, não utiliza quaisquer materiais 
perigosos e pode ser instalado num local onde o 
espaço para instalação é limitado. Os flywheels 
têm uma potência de saída medida em centenas 
de kW e, por isso, são ideais para utilização em 
sistemas de UPS de alta potência.

Armazenamento de energia em ar 
comprimido (CAES)
No armazenamento de energia em ar 
comprimido, a alimentação elétrica é utilizada 
para comprimir ar e armazená-lo numa estrutura 
dedicada. Quando é necessária alimentação, o 
ar comprimido é imediatamente convertido em 
eletricidade fazendo-o passar por um expansor 
scroll que, por sua vez, aciona um gerador 
elétrico. A aplicação típica é para ponte de 
alimentação (para comutar a alimentação de 
rede para alimentação do grupo gerador) mas 
não no caso de microinterrupções frequentes. 
Os sistemas CAES podem ser paralelizados 
para aumentar o tempo de autonomia ou 
para adicionar redundância. Os CAES podem 
também ser utilizados em ambientes exigentes e 
a longa vida útil de calendário não é afetada pela 
temperatura. Quando o sistema está totalmente 
carregado não necessita de um significativo 
consumo de energia, aumentando a eficiência 
geral de um tradicional sistema de UPS baseado 
em baterias.
(1)  Disrupção térmica: uma situação sob condições anormais de 

funcionamento onde uma bateria gera calor a uma taxa superior 
ao que pode dissipar. A disrupção térmica pode derreter os 
componentes plásticos das baterias, libertando gás, fumo e 
ácido que pode danificar o equipamento adjacente.
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