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MASTERYS BC+
W pełni cyfrowe uniwersalne zasilacze UPS 4 generacji
o mocy od 100 do 160 kVA

Rozwiązanie dla 

Budynków komercyjnych

> Kontrola bezpieczeństwa 
> Systemy płatności
> Usługi awaryjne
> Sieci IT
> Automatyzacja budynków
Inteligentnej produkcji

> Układy sterowania procesami
> Dostęp do usług w chmurze

Certyfikaty

Zasilacze z serii MASTERYS 
BC+ posiadają certyfikat 
TÜV SÜD na zgodność 

z wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa produktu 

(EN 62040-1)

Odporność sejsmiczna
Zasilacze MASTERYS BC+ 

pomyślnie przeszły 
surowe testy sprawdzające 

odporność na zdarzenia 
sejsmiczne dla strefy 4.
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Najlepsza ochrona 
za przystępną cenę
 • Tryb podwójnej konwersji on-line 
przy współczynniku mocy wyjściowej 0,9.

 • Najwyższa w klasie wydajność 
w trybie on-line. 

 • Uniwersalne, zaprojektowane do pracy 
w różnych warunkach elektrycznych.

 • Podwójne wejście sieci zasilającej 
w standardzie, umożliwiające obsługę 
dwóch niezależnych źródeł zasilania.

 • Przełączniki wejścia, wyjścia i zasilania 
pomocniczego w standardzie.

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

Łatwa integracja 
i intuicyjna obsługa
 • Niewielkie rozmiary i waga, 
łatwość montażu.

 • Niski poziom hałasu.
 • Nowoczesny wygląd w harmonii 
z ergonomią

 • Wyświetlacz graficzny z intuicyjnym, 
wielojęzycznym interfejsem.

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

 • Certyfikat odporności sejsmicznej.

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

 • Elastyczność pozwalająca sprostać 
określonym potrzebom.

 • Szybka dostawa całkowicie 
spersonalizowanego rozwiązania.

Natywne rozwiązanie 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.

Aplikacja instruktażowa 
ułatwiająca instalację

>  Technologia 
rzeczywistości 
rozszerzonej

>  Instrukcje krok po kroku 
na smartfonie

>  Weryfikacja i walidacja przez 
Centrum serwisowe Socomec

Zalety

RoHS
COMPLIANT

MASTERYS BC+ 
Trójfazowe zasilacze UPS

o mocy od 100 do 160 kVA

Dane techniczne

MASTERYS BC+
Moc pozorna Sn [kVA] 100 120 160
Moc czynna Pn [kW] 90 108 144
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 0,9 (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% (konfigurowalna od 10% do 20%)
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Tolerancja częstotliwości ± 2%

SPRAWNOŚĆ
Tryb podwójnej konwersji do 95%
Tryb Always-on do 99%

ŚRODOWISKO
Temperatura pracy od 0°C do +35°C (w celu zapewnienia optymalnego okresu eksploatacji 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) < 60 dBA < 65 dBA

OBUDOWA UPS

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

Waga 220 kg 232 kg 340 kg
Stopień ochrony IP20
Kolory Metaliczny szary E150HVR

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.

Standardowe wyposażenie 
komunikacyjne

 • Graficzny, wielojęzyczny wyświetlacz LCD.
 • 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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