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Wydajność przewyższająca 
wszelkie oczekiwania
 • Wydajność certyfikowana przez niezależną 
organizację

 • Możliwość zarządzania litowym magazynem 
energii.

 • Nowoczesny wygląd w harmonii 
z ergonomią.

 • Duży ekran dotykowy 7" ułatwia sterowanie 
systemem i korzystanie z niego

Oszczędność energii: wysoka 
sprawność bez kompromisów
 • Zapewnia najwyższą sprawność na rynku 
w trybie pracy VFI – tryb podwójnej konwersji, 
jedyny tryb pracy UPS zapewniający całkowite 
zabezpieczenie odbiorów przed wszelkimi 
problemami na linii zasilającej.

 • Szybki zwrot z inwestycji: koszt zasilacza 
UPS zwraca się dzięki oszczędności energii.

 • Brak nadmiernych kosztów dzięki 
obniżonemu stosunkowi zł/kW.

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

 • Rzeczywista pełna moc czynna, 
zgodnie z normą IEC 62040

 • Pełna sprawność do 40°C 
bez utraty parametrów znamionowych.

Bardzo wysoka niezawodność, 
wytrzymałość i trwałość
 • Urządzenia w całości zaprojektowane 
i wyprodukowane w Europie.

 • Najlepsze w klasie i oficjalnie atestowane:
- średni czas bezawaryjnej pracyVFI: 

MTBF = 300 000 godzin, 
- średni czas bezawaryjnej pracyUPS: 

MTBF = 10 000 000 godzin.
 • Certyfikat odporności sejsmicznej.
 • Program serwisowy wydłużający okres 
eksploatacji, który dwukrotnie zwiększa 
przewidywaną żywotność.

Rozwiązanie dopasowane 
do użytkownika i zgodne 
ze standardami
 • Łatwa konfiguracja umożliwiająca 
rozbudowę istniejących instalacji.

 • Elastyczność pozwalająca 
sprostać określonym potrzebom.

 • Szybka dostawa całkowicie 
spersonalizowanego rozwiązania.

Rozwiązania cyfrowe
 • Gotowość do integracji z siecią LAN 
i ekosystemem Industry 4.0

 • Gotowość do obsługi IoT i zdalnych 
usług w chmurze.

 • Wieloprocesorowa inteligentna architektura.
 • Identyfikacja i konfiguracja produktu 
przy użyciu standardowych kodów QR.

MASTERYS GP4
W pełni cyfrowe zasilacze UPS 4 generacji o wysokiej sprawności
od mocy 60 do 160 kVA/kW

Rozwiązanie dla 

Zastosowań krytycznych

>  Małe i średnie centra danych
> Infrastruktura IT
>  Elektroniczne rozwiązania 

medyczne
> Urządzenia medyczne 
> Stanowiska dyspozytorskie

Inteligentnej produkcji

> Rozwiązania Edge Computing
> Systemy IoT
> Dostęp do usług w chmurze
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Zalety

RoHS
COMPLIANT

Certyfikaty

Zasilacze serii MASTERYS GP 
mają certyfikat TÜV SÜD 

na zgodność z wymogami 
bezpieczeństwa produktu 

(EN 62040-1).

Odporność sejsmiczna
Zasilacze MASTERYS GP4 

pomyślnie przeszły 
surowe testy sprawdzające 

odporność na zdarzenia 
sejsmiczne dla strefy 4.

Aplikacja instruktażowa 
ułatwiająca instalację

>  Technologia 
rzeczywistości 
rozszerzonej

>  Instrukcje krok po kroku 
na smartfonie

>  Weryfikacja i walidacja przez 
Centrum serwisowe Socomec

MASTERYS GP4
Trójfazowe zasilacze UPS

od 60 do 160 kVA/kW

MASTERYS GP4
W pełni cyfrowe zasilacze UPS 4 generacji o wysokiej sprawności
od mocy 60 do 160 kVA/kW

Dane techniczne
MASTERYS GP4

Moc pozorna Sn [kVA] 60 80 100 120 160
Moc czynna Pn [kW] 60 80 100 120 160
Wejście/wyjście: 3/1 - - - - -
Wejście/wyjście: 3/3 • • • • •
Praca równoległa do 6 jednostek

WEJŚCIE
Napięcie znamionowe 400 V 3 fazy+N (na zamówienie dostępne również wejście 3-przewodowe)
Tolerancja napięcia 240 V – 480 V (od -40% do +20%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ± 10%

WYJŚCIE
Współczynnik mocy  1 (zgodnie z IEC/EN 62040-3)
Napięcie znamionowe 3-faz. + N: 400 V (możliwość skonfigurowania do pracy z 380/415 V) / 3 faz. + N:
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2% (możliwość skonfigurowania współpracy z agregatem prądotwórczym)

Całkowite zniekształcenia harmoniczne 
napięcia wyjściowego THDu < 1%

Przeciążenie 125% przez 10 minut, 150% przez 1 minutę
Współczynnik szczytu 3:1

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

SPRAWNOŚĆ (atest TÜV SÜD)
Tryb podwójnej konwersji do 96,5%
Tryb Always-on do 99%

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

OBUDOWA UPS

Wymiary
szer. 600 mm
głęb. 855 mm
wys. 1400 mm 1930 mm

Waga 174 kg 186 kg 228 kg 240 kg 350 kg
Stopień ochrony IP20
Kolory RAL 7016

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

Sprawność IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Środowisko pełna zgodność z dyrektywą RoHS UE

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

Certyfikaty CE, RCM (E2376)

Charakterystyka systemu

 • Podwójne wejście sieci zasilającej.
 • Przełącznik wewnętrznego by-passu 
serwisowego.

 • Rozłącznik zasilania wejściowego.
 • Rozłącznik wyjściowy.
 • Rozłącznik pomocniczego zasilania 
sieciowego.

 • Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym: 
obwód wykrywania.

 • Płynne sterowanie mocą dla doskonałej 
współpracy z generatorami.

 • Bateria odzielna lub współdzielona dla 
konfiguracji N+1.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 • 7-calowy wielojęzyczny kolorowy 
wyświetlacz graficzny z ekranem 
dotykowym.

 • 2 gniazda kart komunikacyjnych.
 • Port USB do pobierania dziennika danych.
 • Port Ethernet do celów serwisowych.

Opcje systemowe

 •  Zewnętrzna szafa bateryjna z bateriami 
VRLA — o standardowej i przedłużonej 
żywotności.

 • Powiększona ładowarka bateryjna.
 • Technologie alternatywnego zasilania 
rezerwowego:
- akumulatory niklowo-kadmowe
- akumulatory litowo-jonowe
- kondensatory litowo-jonowe

 • 3-fazowe wejście bez przewodu neutralnego.
 • Wewnętrzne urządzenie izolujące  
napięcie zwrotne.

 • Podwójne wejście sieci zasilającej.
 • Układ uziemienia TN-C.
 • System synchronizacji ACS.
 • Stopień ochrony IP21.
 • Zestaw okablowania.
 • Zestaw wentylacji.
 • Chłodzenie nadmiarowe w konfiguracji 
obejściowej.

 • Zestaw mocowań sejsmicznych.

Opcje komunikacyjne

 • Interfejsy ze stykami bezpotencjałowymi 
RS232/485.

 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • Interfejs BACnet/IP
 • NET VISION: profesjonalny interfejs  
WWW/SNMP, Ethernet do monitorowania  
zasilaczy UPS i zdalnego automatycznego 
wyłączania.

 • Bramka Ethernet dla usług opartych  
na chmurze.

Usługa zdalnego monitorowania

 • Usługa zdalnego monitorowania LINK-UPS, 
umożliwiająca dostęp do zasilacza UPS 
przez specjalistę ds. zasilania awaryjnego 
przez całą dobę/7 dni w tygodniu.
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