
GE
Critical Power

Systemy UPS serii SG 
Trójfazowe systemy 10-600 kVA 400 Vac
z technologią eBoostTM

 o wysokiej sprawności

imagination at work
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GE jest dostawcą wiodących technologii przemysłowych - od urządzeń 
zabezpieczających, takich jak generatory, linie przesyłowe i silniki, do 
zapewniających bezpieczną bezprzewodową transmisję danych i ciągłość dostaw 
energii -, które zaspokoją unikalne potrzeby każdego Klienta.
UPS-y Serii SG Systemy Zasilania Gwarantowanego 10-600 kVA
Rodzina UPS-ów serii SG firmy GE stanowi zbiór najbardziej 
niezawodnych trójfazowych systemów zasilania gwarantowanego, 
zapewniających pełne zabezpieczenie zasilania dla całego 
szeregu krytycznych aplikacji. Każdy UPS serii SG jest urządzeniem 
pracującym w trybie VFI (Voltage Frequency Independent) i został 
zaprojektowany w taki sposób, aby spełnić rosnące wymagania 
Użytkownika odnośnie “czystości” wejściowego napięcia 
zasilającego, poprzez wykorzystanie innowacyjnego algorytmu 
sterowania oraz elementów mocy IGBT w układzie prostownika, 
zamiast stosowania standardowych układów filtrów. UPS-y serii 
SG firmy zostały opracowane przy wykorzystaniu metodologii Six 
Sigma, co sprawia, że urządzenia te w pełni zaspokajają potrzeby i 
oczekiwania Użytkowników.

Poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych technologii, UPS-y 
serii SG gwarantują najwyższy poziom niezawodności. Szeroka 
gama zabezpieczeń oraz zgodność ze standardami EMC sprawiają, 
że UPS-y serii SG spełniają obecne normy dotyczące UPS-ów. 
Poprzez równoległe połączenie UPS-ów w architekturze równoległej 
redundancyjnej RPA™ (Redundant Parallel Architecture), możliwe jest 
znaczące zwiększenie niezawodności całego systemu zasilania.

W ciągu całego okresu eksploatacji, użytkownicy wszystkich 
produktów GE mają możliwość pełnego dostępu do systemu 
serwisowego (24x7), który gwarantuje wsparcie w rozwiązywaniu 
wszystkich problemów natury eksploatacyjnej, zapewnia 
specjalistyczne szkolenia oraz ekspertyzy techniczne.

W przypadku procesów 
krytycznych dla misji klienci 
polegają na naszych wiodących 
w przemyśle rozwiązaniach 
o znakomitej jakości mocy, 
aby zwiększyć krytyczną 
niezawodność systemu. 
Jakość mocy (Power Quality) 
to technologia, która zapewnia 
niedoścignione parametry 
i wiodącą w przemyśle 
sprawność energetyczną 
zarządzania układem 
rezerwowego zasilania w danej 
placówce. Poza rozwiązaniami 
typu UPS dostarczamy 
rozdzielnice do zapasowych 
generatorów równoległych, 
automatyczne przełączniki 
zasilania oraz ograniczniki 
przepięć, które sprawnie i 
niezawodnie dostarczają moc.

Gwarancja dostępności dla procesów krytycznych

Moc 
użyteczna

Generatory 
rezerwowe

UPS
Moc użyteczna o stale 
czystym kształcie i 
zminimalizowanie 
przerwy między utratą 
mocy użytecznej 
a dostępnością 
generatora

ATS
Przeniesienie 
krytycznych obciążeń 
na najbardziej 
stabilne źródło 
mocy, co gwarantuje 
zrównoważoną 
dostępność

SPD
Ochrona komputerów, 
serwerów itp. 
przed przepięciami 
związanymi z 
zasilaniem użytecznym 
i z generatora

PSG
Zarządza 
uruchomieniem 
i synchronizacją 
generatora, 
gwarantując 
bezpieczeństwo i 
sprawność 
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Zapewnienie najlepszej klasy sprawności dzięki technologii eBoost
Rodzina UPS-ów serii SG firmy GE stanowi zbiór najbardziej sprawnych 
i niezawodnych trójfazowych systemów zasilania gwarantowanego, 
zapewniających najlepszej klasy parametry wyjściowe i krytyczne 
zabezpieczenie mocy dla potrzeb centrów danych. UPS-y serii SG 
zaprojektowano i zoptymalizowano tak, aby zapewniały wysoką sprawność 
w warunkach częściowego obciążenia.
UPS-y serii SG gwarantują niskie wartości zniekształceń harmonicznych 
prądu wejściowego oraz najlepszej klasy regulację napięcia wyjściowego i 
odpowiedź dynamiczną. Dzięki temu klienci mogą oszczędzić na kosztach 
operacyjnych i jednocześnie stosować produkty przyjazne dla środowiska.  

Niskie całkowite koszty posiadania
• Wysoka sprawność w trybie podwójnej konwersji do 94% oraz w trybie 

działania eBoost do 99%.
• Działanie w trybie eBoost* minimalizuje straty sprawności, zapewniając 

roczne oszczędności mocy i chłodzenia wynoszące maksymalnie 300 
tys. $ dla centrum danych 5MW.

• Dzięki prostownikowi PurePulse IGBT, prąd w sieci zasilania jest czysty, 
a ponadto zapewnia on korzyści, zmniejszając wielkość bezpieczników, 
przewodów i generatora. 

Łatwiejszy montaż i elastyczność konfiguracji
• Rzeczywisty dostęp od przodu urządzenia w celu obsługi i konserwacji 

zmniejsza średni czas do naprawy (MTTR).
• Montaż na mniejszej wielkości powierzchni i mniejsze zapotrzebowanie 

na powierzchnię w czasie obsługi.
• Architektura równoległa redundancyjna zapewnia niezawodność, 

redundancję i skalowalność.
• Możliwość równoległego podłączenia maksymalnie 6 modułów UPS.

Wysokie parametry i dostępność
• Lepsze parametry wyjściowe, aby chronić i zasilać nowoczesne sprzęty 

komputerowe o indukcyjnym - pojemnościowym współczynniku mocy 
(0,9) bez zmniejszania.

• Znakomite parametry dynamiczne i niskie zniekształcenie napięcia 
wyjściowego.

• Transformator izolacyjny falownika typu „zig-zag” zapewnia lepszą 
ochronę przed zwarciami oraz separację galwaniczną obciążenia.

Systemy UPS serii SG 10-600 kVA

Kluczowe cechy
PurePulse – prostownik IGBT o czystym wejściu <2% THDi   

Technologia eBoost zapewniająca wysoką sprawność aż 
do 99%   

Współczynnik mocy wyjściowej
1,0 (10-40 kVA),  0,9 (60-600 kVA)

Budowa zapewniająca rzeczywisty dostęp od przodu 
urządzenia

Mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię

Transformator izolacyjny prostownika typu „Zig-Zag” 

Niezwykle niskie zniekształcenie napięcia wyjściowego   

Zaawansowany system zarządzania baterią

Zintegrowany inteligentny system zarządzania energią 
(IEMi)

*   Opcja eBoost jest dostępna w modelach UPS-ów 160-500 kVA
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SPRAWNOŚĆ UPS-ów SERII SG 200 kVA

Rzeczywista sprawność

Dane dotyczące sprawności UPS-ów firmy GE to wartości 
rzeczywiste potwierdzone pomiarami, odzwierciedlające 
najnowsze osiągnięcia technologiczne z zakresu 
energoelektroniki.

Koncentrujemy się na sprawności energetycznej

UPS-y serii SG GE to w przemyśle jedne z najbardziej energooszczędnych modeli pracujących w trybie podwójnej konwersji bez 
topologii transformatora wyjściowego i zapewniające wysoką sprawność energetyczną w roboczym zakresie obciążeń. 

Parametry UPS-ów GE są zoptymalizowane dla obciążenia roboczego 50-75%, ponieważ jest to najbardziej typowy zakres 
działania. Optymalizacja serii SG obejmuje dobór wszelkich głównych komponentów sieci mocy w oparciu o maksymalną 
wydajność elementów w warunkach częściowego obciążenia.

Pozwala to uniknąć niespodzianek w projektowaniu systemu 
chłodzenia i w szacunkach ekonomicznych zużycia energii 
w trakcie całego cyklu roboczego urządzenia, dzięki czemu 
Użytkownik może być spokojny o swoją inwestycję.

Oszczędności związane z eBoost 

Działanie w trybie eBoost* zapewnia 
znaczne oszczędności kosztów cyklu 
energetycznego w zakresie od 0,5 MM $ 
do 7MM $**. Oszczędności zależą od 
obciążenia, kosztów zasilania i czasu 
trwania cyklu (w latach). 

*    Opcja eBoost jest dostępna w modelach 
UPS-ów 160-500 kVA.

** Założenia:

• Koszt zasilania = $0,10/kwh

• Godziny pracy/rok = 8.760

• Konfiguracja = S+S w trybie 50% 
pojemności

Koszty cyklu centrum danych (10 lat)
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Tryb o ultrawysokiej sprawności

eBoost™
Zużycie energii to krytyczny problem w organizacjach IT, 
ponieważ zapotrzebowanie centrów danych na energię jest coraz 
większe. Celem takich organizacji jest zmniejszenie kosztów i 
dalsza kontynuacja pracy centrów danych. Organizacje IT mogą 
zmniejszyć zużycie energii bez oszczędzania na niezawodności 
systemu dzięki technologii eBoost firmy GE.

Parametry technologiczne

• Sprawność UPS-a do 99%

• Zgodność z krzywą ITI (CBEMA) w czasie incydentów 
przejściowych

• Opatentowane elementy elektroniczne i magnetyczne 
zapewniają czas transferu do falownika poniżej 2 ms

• Opatentowany projekt wzmacniania/filtrowania mocy za 
pomocą induktora układu obejściowego i transformatora 
wyjściowego/kondensatora w trybie eBoost

• Podładowywanie baterii w trybie pracy eBoost 

• Aż do 3 MW pojemności UPS dzięki modułom równoległym

Produkty UPS serii SG 160-500 kVA z 
modułem pojedynczym i architekturą 
redundancyjną równoległą:

Czas transferu: <2ms

Zakres napięcia wejściowego: +/- 10%

Zakres częstotliwości wejściowej: +/- 2%

Sprawność: do 99%

Parametry eBoost Specyfikacje

e = wysoka sprawność, aż do 99% 

Boost = szybki transfer do falownika < 2ms

Czym jest tryb eBoost?

Korzyści dla klientów

• 80% spadek strat związanych z UPS

• Oszczędności kosztów energii w systemie

• Obniżone wytwarzanie ciepła

• Oszczędności energii związane z mniejszym 
chłodzeniem

• Przedłużony czas życia komponentów UPS 

• Harmonogram programowany przez użytkownika
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• Zapewnia izolację galwaniczną 
obciążenia

• Chroni falownik przed 
obciążeniem nieliniowym

• Chroni falownik przez 
obciążeniami związanymi z wysokimi prądami udarowymi

• Brak magnetyzującego początkowego prądu 
rozruchowego w czasie transferu eBoost 

PurePulse™ - prostownik IGBT o czystym wejściu

PurePulse jest innowacyjnym algorytmem sterowania 
stosowanym w prostowniku IGBT (dostępnym w zakresie mocy 
od 10 do 500 kVA). Prostownik w tej technologii pozwala na 
zapewnienie niskiego poziomu zniekształceń harmonicznymi 
(Input Total Harmonic Distortion - THDi) - o wartości poniżej 2%, 
umożliwiającego pobieranie czysto sinusoidalnego prądu z sieci 
zasilającej.

Zalety

• Charakterystyka wejściowa UPS-a
 Całkowita wartość współczynnika zawartości harmonicznych 

prądu THDi = 2%, bez stosowania dodatkowych filtrów 
harmonicznych

 Wejściowy współczynnik mocy UPS-a: 0,99

•  Stałe zachowanie dla wszystkich rodzajów obciążenia
 Nieznaczna zawartość harmonicznych przy pełnym oraz 

przy częściowym obciążeniu.

Zaawansowany System Zarządzania Baterią (SBM) 

Bateria akumulatorów współpracująca z systemem UPS-owym 
musi być monitorowana i poddawana okresowym przeglądom, aby 
w razie potrzeby zapewnić pełną funkcjonalność systemu zasilania 
gwarantowanego. W każdym systemie UPS firmy GE zintegrowany 
jest Zaawansowany System Zarządzania Baterią (SBM), który 
można odpowiednio konfigurować, aby okresowo testować 
działanie baterii i obliczać jej rzeczywisty czas pracy - na podstawie 
zmierzonych wartości temperatury oraz obciążenia.

Zalety

• Praca ze wszystkimi typami baterii: otwarte, VRLA, NiCd

• Test baterii online: okresowe testowanie baterii/prostownika 
zapobiega ryzyku utraty obciążenia, co zapewnia 
prawidłowe działanie

• Większa żywotność baterii: monitorowanie wszystkich 
kluczowych parametrów baterii, aby zmaksymalizować 
niezawodność i ostrzegać o ewentualnych problemach.

Procesor sygnałowy (DSP)

Procesor sygnałowy DSP (Digital Signal Processor) umożliwia 
wysoką częstotliwość próbkowania wymaganą do uzyskania 
odpowiedniej szerokości pasma w celu sterowania prądem i 
napięciem, aby umożliwić sprawną podwójną konwersję UPS. 

• Wysoka częstotliwość próbkowania do dokładnej kontroli 
RPA

• Szybszy czas odpowiedzi czasowej

• Redundancyjna szybka szyna komunikacyjna

• Wszystkie układy sterujące są cyfrowe, co zwiększa 
niezawodność i stabilność

• Wszystkie parametry sterujące systemu są możliwe do 
ustawienia przy pomocy panela frontowego

Wyjściowy transformator izolacyjny typu ‘Zig-Zag‘

Transformator typu ‘Zig-Zag‘ umożliwia pracę UPS-a przy 
znacznej nierównomierności rozłożenia obciążenia, podczas 
zasilania odbiorów z wykorzystaniem pełnej mocy wyjściowej 
(kVA), 100% obciążenia nieliniowego.

Uzwojenie wtórne transformatora wyjściowego połączone 
jest w konfigurację typu „Zig Zag”, co pozwala na eliminację 
harmonicznych prądowych trzeciego rzędu w przewodzie 
neutralnym. Zmniejsza to obciążenie przewodu neutralnego 
oraz straty we wszystkich przewodach i w transformatorze 
wejściowym.

Falownik indukcyjny z transformatorem wyjściowym filtruje 
szum w czasie pracy w trybie eBoost.

Innowacyjna technologia 

Modulacja Wektorowa (SVM) 

Modulacja Wektorowa (SVM – Space Vector Modulation) to 
kolejna generacja technologii PWM - Pulse Width Modulation, 
wykorzystywanej do sterowania pracą falownika.

Technologia SVM wykorzystuje zaawansowaną technikę 
przełączania do właściwego wysterowania sygnałem PWM 
tranzystorów IGBT. Celem technologii SVM jest wygenerowanie 
wektora napięcia wyjściowego przy użyciu prostszych kombinacji 
wzorów przełączania.

W tradycyjnej technologii PWM, fala trójkątna jest zestawiana z 
referencyjną falą sinusoidalną. Wskutek tego otrzymujemy falę 
o kwadratowym kształcie, modulowaną szerokością impulsu - 
dostarczającą sygnał do bramek tranzystorów IGBT.

Sygnały PWM należy obliczać w czasie rzeczywistym, na ogół 
wymagają one obliczeń trójwymiarowych (po jednym na każdą 
fazę), aby ustalić odpowiedni stan pracy falownika. Dzięki 
zastosowaniu technologii SVM, obliczenia upraszczane są do 
2-wymiarowego „wektora przestrzennego” w płaszczyźnie 
spolaryzowanej, przyśpieszając otrzymanie odpowiedzi i 
poprawiając funkcjonowanie systemu.

Zalety

• Wyższa sprawność przy 
całkowitym oraz przy 
częściowym obciążeniu

 Redukuje straty 
występujące podczas 
przełączania elementów 
IGBT

•  Lepsze parametry 
wyjściowe

 Redukuje współczynnik zawartości harmonicznych (THDu) 
dla nieliniowego obciążenia, poprawia odpowiedź czasową w 
przypadku skoków obciążenia

•  Precyzyjne działanie systemu równoległego

 Dokładniejszy podział obciążenia w konfiguracji RPA (w pracy 
równoległej).
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Parametry wejściowe

Wytrzymały prostownik do szerokiego zakresu parametrów 
wejściowych
Szeroki zakres dopuszczalnej częstotliwości i wartości napięcia 
przemiennego AC na wejściu UPS-a zapobiega niepotrzebnemu 
rozładowywaniu się baterii w trakcie pracy - nawet w 
przypadku niestabilnego źródła prądu przemiennego (np. 
agregat prądotwórczy).

Cz
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ć 
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a

Napięcie wejściowe

Osiągi GE

Konkurencja

+ 10%

50 Hz

- 10%

- 15% 400Vac +15%

Programowalny łagodny start 
Prostownik w UPS-ie serii SG pozwala na elastyczne włączenie 
do pracy, po zaprogramowanym czasie opóźnienia (0-30 
sekund), eliminując początkowy prąd rozruchowy. Dzięki 
temu zbędne staje się przewymiarowywanie elementów 
zastosowanych na wejściu systemu zasilania, takich jak agregat 
prądotwórczy, zabezpieczenia nadprądowe, bezpieczniki.

Kompatybilność z agregatem prądotwórczym
Parametry możliwe do zaprogramowania przez użytkownika, 
takie jak szybkość narastania napięcia wyjściowego, zakres 
zmian kąta fazowego i zakres zmian wartości napięcia, 
pozwalają UPS-owi na szybką synchronizację z zespołem 
prądotwórczym w sytuacji braku napięcia sieci zasilającej.
Opcjonalny filtr wejściowy GE również charakteryzuje 
się parametrami możliwymi do zaprogramowania przez 
użytkownika, co gwarantuje sprawną i ciągłą synchronizację z 
napięciem generatora.

Parametry wejściowe

Technologia PurePulse™ – czyste źródło mocy wejściowej
Od prostownika tyrystorowego do prostownika IGBT - 
rewolucyjna innowacja technologiczna w kierunku przyszłości. 
Technologia PurePulse jest nowatorskim algorytmem 
sterującym stosowanym w prostowniku IGBT. Ten prostownik, 
będący źródłem prądowym zapewnia ograniczenie 
współczynnika zawartości harmonicznych na wejściu (THDi) 
do poziomu poniżej 2%, przy wejściowym współczynniku 
mocy PF = 0.99 oraz pobieranie czystego, sinusoidalnego 
kształtu fali z wejściowej sieci zasilającej. Zalety technologii 
PurePulse firmy GE sięgają od oszczędności w doborze 
wielkości oprzyrządowania zewnętrznego (takiego jak agregat 
prądotwórczy, okablowanie, bezpieczniki), do całkowitej 
eliminacji kosztów związanych ze stosowaniem dodatkowych 
filtrów aktywnych oraz pasywnych.

Zalety

•  Oszczędności na doborze i wielkości oprzyrządowania 
zewnętrznego np. takiego jak agregat prądotwórczy, 
okablowanie, bezpieczniki, …

•  Oszczędności kosztów spowodowane brakiem 
dodatkowych filtrów; Uniknięcie instalacji i dopasowywania 
dodatkowych układów eliminujących harmoniczne

•  Brak zakłóceń otaczającego sprzętu; Eliminacja wszelkich 
niedogodności i przestoju zewnętrznego sprzętu 
elektrycznego zainstalowanego po stronie wejściowej 
UPS-a, a w związku z tym uniknięcie kosztów 
badań i analiz związanych z wadliwym 
funkcjonowaniem.

Technologia PurePulse™
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Parametry wyjściowe

Współczynnik zawartości harmonicznych (THD)

Zniekształcone napięcie wyjściowe UPS-a wpływa na prawidłowe 
funkcjonowanie zasilanego sprzętu. UPS serii SG ma bardzo niską 
wartość THD napięcia wyjściowego, nawet w przypadku 100% 
nierównomiernego rozłożenia obciążenia lub 100% obciążenia 
nieliniowego.

Odpowiedź czasowa

Dzięki zastosowaniu technologii SVM oraz transformatora typu 
‘Zig-Zag‘, UPS firmy GE może bardzo szybko zareagować na skok 
obciążenia 0-100% (w ciągu 1/3 cyklu). Ogranicza to konieczność 
przewymiarowywania UPS-a dla wymagających zastosowań, 
gdzie obciążenie może zmieniać się w sposób skokowy.

Możliwości przeciążeniowe

UPS serii SG wyposażony jest we wzmocniony falownik, mogący 
wytrzymać 150% przeciążenie w ciągu 1 minuty i 125% w ciągu 
10 minut, co gwarantuje bezpieczeństwo dostawy prądu do 
urządzeń wymagających przetężenia rozruchowego oraz w 
przypadku chwilowych skoków obciążenia. 

Regulacja napięcia wyjściowego

Technologia SVM oraz transformator typu ‘Zig-Zag‘ umożliwiają 
falownikowi bardzo szybką reakcję na skoki napięcia. W efekcie 
UPS firmy GE ma bardzo ścisłą regulację napięcia w trakcie 
skoków obciążenia i 100% nierównomiernego rozłożenia 
obciążenia faza-do-neutralnego (Ph-N).

Zabezpieczenie w przypadku zwarć

Falownik UPS-a serii SG dostarcza odpowiednio: 2,7- i 4,0-
krotność znamionowej wartości prądu (przez 200ms) przy 
zwarciu międzyfazowym i przy zwarciu faza-N/PE, zapewniając 
odpowiednią selektywność urządzeń ochronnych (bezpieczników 
i wyłączników).

Znamionowa 
moc UPS-a 500 kVA

Współczynnik 
mocy 
obciążenia

0.8 
indukcyjny

0.9 
indukcyjny 1 0.9 

pojemnościowy

UPS serii SG 
firmy GE 400 kW 450 kW 450 kW 450 kW

Technologia 
tradycyjna dla 
PF=0,8

400 kW 387 kW 362 kW 300 kW

Dodatkowa 
moc dostępna 
w UPS-ie serii 
SG 

0% +16% +24% +50%

Parametry wyjściowe UPS-a

Obecnie wymagania dotyczące instalacji IT narzucają 
wykorzystanie źródeł zasilania, które są w stanie zasilać 
odbiory o charakterze pojemnościowym, bez uszczerbku dla 
parametrów zasilania. Większość systemów UPS dostępnych 
na rynku zaprojektowanych jest w taki sposób, by zasilać 
odbiory o charakterze indukcyjnym, o współczynniku mocy do 
0,8, podczas gdy systemy UPS-owe serii SG mogą dostarczać 
moc bez jakiegokolwiek zmniejszania dopuszczalnego 
obciążenia dla wszystkich rodzajów odbiorów: od 
indukcyjnego współczynnika mocy 0,9 - do pojemnościowego 
współczynnika mocy 0,9. Ta unikalna cecha pozwala 
zrezygnować z przewymiarowywania systemu UPS-owego w 
przypadku zasilania odbiorów o charakterze pojemnościowym, 
tak jak ma to miejsce przy obciążeniach komputerowych. 
Poniższa tabela przedstawia dostępną moc dodatkową (kW), 
w porównaniu do urządzeń UPS wykorzystujących tradycyjną 
technologię.

Parametry serii SG (60-600 kVA)

• Zaprojektowany, aby dostarczać 
rzeczywistą moc w przypadku 
każdego typu zastosowania  
- obciążenia indukcyjne 
- obciążenia rezystancyjne 
- obciążenia pojemnościowe

• Nie jest wymagane 
zmniejszanie w przypadku 
obciążeń rezystancyjnych i 
pojemnościowych (0,9)

• Odpowiedni dla 
nowoczesnych systemów 
zasilania z jednostkowym 
lub pojemnościowym 
współczynnikiem mocy, 
współczynnikiem szczytu do 3:1 
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Konfiguracja systemu z architekturą równoległą redundancyjną (RPA™)

Firma GE stworzyła unikalną technologię pracy równoległej UPS-ów – Redundant Parallel Architecture™, która umożliwia prawdziwą 
redundancję, dzięki wyeliminowaniu pojedynczego punktu awaryjnego. RPA zapewnia skalowalną metodę modułów równoległych, która 
zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń i zwiększa niezawodność systemu, eliminując potrzebę stosowania zewnętrznych układów 
równoległych i szafek (scentralizowany układ obejściowy i główny układ sterowania).

Dowolny moduł UPS w systemie inteligentnie przejmuje rolę jednostki nadrzędnej, podczas gdy pozostałe moduły mają dostęp do 
wszystkich parametrów regulacyjnych. W przypadku awarii jednego modułu system automatycznie przenosi jego obciążenie na 
pozostałe jednostki. Jeżeli uszkodzeniu ulegnie UPS nadrzędny, wówczas inna jednostka automatycznie przejmuje jego rolę. Technologia 
RPA firmy GE jest wdrażana dzięki rozłożeniu sterujących elementów elektronicznych w każdym module UPS należącym do systemu.

System RPA™ GE

Możliwość konfiguracji do 6 
jednostek równolegle

• Rozbudowa w przyszłości 

• Bezpieczne i niezawodne 
zasilanie

• Redundancyjna szyna 
komunikacyjna 

Łatwość montażu i konserwacji

• Łatwość wprowadzania 
nowych elementów/
usuwania starych elementów

• Konserwacja możliwa bez 
przerywania obciążenia

Zalety architektury RPA

Brak pojedynczych punktów awaryjnych

Konfiguracja RPA zapewnia rzeczywistą redundancję 
(nadmiarowość) wszystkich elementów krytycznych systemu 
zasilającego; pozwala na zwiększenie mocy wyjściowej lub 
redundancji systemu przez włączenie do pracy równoległej kilku 
(maksymalnie 6) jednostek; zapewnia doskonałe parametry 
dynamiczne poprzez rozdział obciążenia napięcia wyjściowego.

Induktor obejściowy

Zapewnia znakomitą regulację napięcia wyjściowego 
między modułami równoległymi i wspomaga wzmocnienie 
linii obejściowej (tylko eBoost). Induktor obejściowy oraz 
oszczędzacz przewodu RPA dostępne są tylko dla jednostki 
eBoost 160-500 kVA.

Skalowalny i modularny

Bez trudu można zwiększyć pojemność i redundancję 
systemu, nie zakłócając zasilania krytycznego obciążenia, 
a także nie przełączając obciążenia na zasilanie z układu 
obejściowego.

Redundancyjna szyna komunikacyjna 

Redundancyjna szyna komunikacyjna o dużej prędkości oraz 
sterowniki elektroniczne gwarantują wysoką niezawodność 
systemu.

Obsługa serwisowa podczas pracy on-line 

Nadmiarowa (N+1) konfiguracja systemu UPS-owego 

umożliwia konserwację każdego pojedynczego urządzenia, 
podczas gdy pozostałe UPS-y zapewniają ciągłą ochronę on-line 
obciążenia, z baterią pozostającą przez cały czas w rezerwie.

Rozproszony system sterowania 

Każdy UPS wchodzący w skład systemu RPA posiada swój 
własny sterownik roboczy. Każdy z tych sterowników nieustannie 
komunikuje się z pozostałymi, aby cały system funkcjonował jak 
zgrana drużyna.

Sekwencyjny łagodny start 

Zapewnia sekwencyjne, łagodne uruchomienie prostownika 
każdego UPS-a w systemie, aby zredukować nagłe chwilowe 
obciążenie wejściowej linii zasilającej system, w momecie powrotu 
napięcia sieci zasilającej UPS-y. Pomaga to uniknąć nadmiernego 
przewymiarowania agregatu prądotwórczego oraz przegrzania 
kabli i bezpieczników. 

Oszczędzacz przewodu RPA  

Długość przewodu wejściowego i wyjściowego modułu UPS różni 
się do 10% między modułami. W przypadku technologii eBoost, 
elastyczność przewodu zwiększono do 25% między modułami.

Mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię 

Konfiguracja RPA pozwala na rezygnację z szafy centralnego 
systemu sterowania oraz z zewnętrznej szafy statycznego układu 
obejściowego.
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@ SMS
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Rozwiązania programowe i łączności

Programy zabezpieczające

Program ochrony danych GE może komunikować się z modułem 
UPS za pośrednictwem RS-232, USB albo SNMP i otrzymywać 
informacje o statusie oraz wartości pomiarowe z modułu UPS. W 
przypadku sytuacji krytycznej (praca na baterii, pozostały czas 
autonomii baterii lub niski poziom baterii) dla obciążenia, program 
rozpoczyna kontrolowane zakończenie pracy.

Dzięki ulepszonemu systemowi zarządzania alarmami można 
uruchamiać aplikacje, wysyłać wiadomości oraz e-maile w 
przypadku każdego nadchodzącego lub ustępującego alarmu.

To opcjonalne wyposażenie umożliwia modułowi UPS 
komunikację za pośrednictwem sieci LAN lub interfejsu ze 
wszystkimi głównymi systemami zarządzania budynkiem (BMS).

Zawiera nowoczesny serwer sieciowy do monitorowania UPS 
za pośrednictwem sieci LAN, kieruje zdalnym zamknięciem 
serwera w przypadku krytycznych alarmów UPS i pracuje jako 
Modbus TCP Converter oraz Modbus RTU 485.

Zdalne połączenie z systemami zarządzania budynkiem

System zdalnego monitorowania i diagnostyki

System zdalnego monitorowania GE jest opcją, którą można 
zastosować w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu, dostępną w 
ramach monitorowania statusu UPS oraz wsparcia o powiadomieniach 
alarmowych dla wszystkich linii produktów UPS firmy GE.

Dzięki udostępnieniu w Internecie najnowszych informacji o miejscu 
i otrzymywaniu ostrzeżeń drogą e-mail lub SMS użytkownik może 
w odpowiednim czasie podjąć decyzję w przypadku zmieniających 
się warunków krytycznych. Wszechstronne gromadzenie i analiza 
danych zapewniają większe możliwości diagnostyczne i skracają czas 
reagowania.
• Zdalny dostęp do UPS-a w systemie 24*7, przy wykorzystaniu 

standardowej przeglądarki internetowej
• Automatyczne ostrzeżenie w przypadku wystąpienia alarmu - 

przesłane niezwłocznie bezpośrednio na telefon komórkowy lub 
jako wiadomość e-mail

• Regularne raporty z działania wraz z proaktywnymi informacjami 
na temat danych krytycznych

• Zapobiegawcze informacje dostępne przy wykorzystaniu funkcji 
PMAD (Preventive Maintenance & Advanced Diagnostics)

• Możliwość zmniejszenia ilości interwencji serwisowych na obiekcie.

Przełącznik
LAN

Linux

Unix

Windows

Apple
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Praca w trybie zintegrowanego inteligentnego zarządzania 
energią (IEMi) GE Digital Energy oferuje możliwość optymalizacji i 
zwiększenia sprawności systemu przy zachowaniu niezawodności 
systemu dla modułów UPS z architekturą równoległą 
redundancyjną (RPA™). 

W większości przypadków systemy UPS pracują zwykle 
przy niskim poziomie obciążenia <50%. Przy obciążeniach 
wynoszących poniżej 30-40% sprawność modułu UPS zmniejsza 
się w porównaniu z typowym roboczym zakresem obciążenia 
wynoszącym 40%-75%. W systemie architektury równoległej 
redundancyjnej (RPA™) obejmującym 4 moduły UPS lepiej, aby 2 
moduły UPS pracowały przy obciążeniu 40% niż 4 moduły przy 
obciążeniu 20%.

W przypadku równoległych systemów UPS tryb pracy IEMi 
zaoszczędza energię dzięki dynamicznemu wykorzystaniu 
modułów UPS zgodnie z potrzebą, aby zrealizować wymaganą 
moc wyjściową bez uszczerbku jakości mocy względem 
obciążenia krytycznego.

Zintegrowany inteligentny system zarządzania energią (IEMi)

Korzyści z zastosowania

• Harmonogram programowany przez użytkownika

• Punkty ustawienia dostępne z przodu panelu 
graficznego

• Zmniejszenie strat i chłodzenia UPS 

• Praca w trybie podwójnej konwersji - brak 
kompromisów w odniesieniu do jakości mocy

•  Oszczędności kosztów energii w systemie

• Działanie redundancyjne - brak kompromisów w 
odniesieniu do niezawodności systemu

• Dzięki cyklicznemu działaniu praca modułu UPS jest 
równa 

Usługa jakości mocy

Wydajność dzięki ludziom
Niezależnie od tego, czy użytkownikiem jest duża korporacja z wieloma lokalizacjami 
czy niewielka firma z jedną siedzibą, firma GE zapewni ciągłą dostawę niezawodnej 
mocy o czystym kształcie, aby firma mogła bez problemu działać i pracować.

Firma GE ma swoje lokalne biura w licznych krajach na świecie, a także sieć wybranych 
partnerów handlowych, których przedstawiciele ds. sprzedaży i inżynierowie serwisowi 
oferują połączenie doświadczenia stosowania naszych produktów oraz dogłębną 
znajomość lokalnych warunków rynkowych.

Partnerzy serwisowi oraz upoważnieni dostawcy usług serwisowych firmy GE 
zlokalizowani w ponad 100 krajach na świecie wykorzystują to doświadczenie i wiedzę, 
aby dostosować produkty i usługi firmy GE dokładnie do potrzeb swoich klientów.

• Serwis na miejscu i w sytuacjach awaryjnych

• Umowy serwisowe

• Części zamienne i naprawy

• Wsparcie i serwis zdalny

• Wsparcie online
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