
Systemy UPS serii TLE
Trójfazowe systemy 160-800 kVA/kW 400 Vac
z najlepszą w klasie wydajnością
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Critical Power

imagination at work
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UPS-y serii TLE są jednymi z najbardziej niezawodnych trójfazowych 
systemów zasilania gwarantowanego, zapewniających pełne 
zabez-pieczenie zasilania dla całego szeregu aplikacji. Każdy UPS serii 
TLE jest urządzeniem pracującym w trybie VFI (Voltage Frequency 
Independent) i został zaprojektowany w taki sposób, aby spełnić 
rosnące wymagania użytkownika dotyczące wysokiej skuteczności 
dzięki wykorzystaniu innowacyjnego algorytmu sterowania z 
technologią 3-poziomowego falownika. Ten innowacyjny produkt 
zapewnia najlepszą w klasie skuteczność w trybie podwójnej 
konwersji, a także w trybie działania eBoost™. UPS-y serii TLE zostały 
opracowane przy wykorzystaniu metodologii Six Sigma firmy GE, co 
sprawia, że urządzenia te w pełni zaspokajają potrzeby i oczekiwania 
użytkowników. 

UPS-y serii TLE dostarczają wiodącą w przemyśle niezawodność, 
wydajność i „czystość” parametrów wejściowych i wyjściowego 
jednostkowego współczynnika mocy. Dzięki równoległemu 
połączeniu UPS-ów w architekturze równoległej redundancyjnej 
RPA™ (Redundant Parallel Architecture) możliwe jest znaczne 
zwiększenie niezawodności całego systemu zasilania. W ciągu całego 
okresu eksploatacji użytkownicy wszystkich systemów UPS GE mają 
możliwość pełnego dostępu do systemu serwisowego (24x7), który 
gwarantuje wsparcie w rozwiązywaniu wszystkich problemów natury 
eksploatacyjnej i zapewnia specjalistyczne szkolenia oraz ekspertyzy 
techniczne.

GE zapewnia czyste, wydajne i niezawodne zasilanie dla współczesnego świata 
cyfrowego dzięki niezwykle wydajnym UPS-om serii TLE.
UPS-y serii TLE firmy GE Systemy Zasilania Gwarantowanego 160-800 kVA/kW

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 krytyc-
znych obciążeń na 
najbardziej stabilne 
źródło mocy, co gwa-
rantuje zrównoważoną 
dostępność

SPD
Ochrona komputerów, 
serwerów itp. przed 
przepięciami 
związanymi z zasi-
laniem użytecznym i z 
generatora 

PSG
Zarządza uruchomie-
niem i synchronizacją 
generatora, 
gwarantując 
bezpieczeństwo i 
sprawność

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.
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UPS-y serii TLE 160-800 kVA/kW

Zapewnienie najlepszej w klasie sprawności dzięki innowacyjnej 
technologii 
UPS-y serii TLE firmy GE to zbiór najbardziej sprawnych i niezawodnych 
trójfazowych systemów zasilania gwarantowanego, zapewniających 
najlepszą w klasie skuteczność, parametry wyjściowe i krytyczne 
zabezpieczenie mocy dla potrzeb centrów danych. UPS-y serii TLE 
zoptymalizowano tak, aby zapewniały wysoką sprawność w warunkach 
częściowego obciążenia.
UPS-y serii TLE gwarantują niskie wartości zniekształceń harmonicznych 
prądu wejściowego oraz najlepszą w klasie regulację napięcia 
wyjściowego i odpowiedź dynamiczną. Dzięki temu klienci mogą 
oszczędzić na kosztach operacyjnych i jednocześnie stosować produkty 
przyjazne dla środowiska. 

Sprawność i technologia gwarantują niskie całkowite koszty 
posiadania 
• Wysoka sprawność w trybie podwójnej konwersji do 96,5% oraz w trybie 

działania eBoost do 99%. 
• Wysoka sprawność w trybie podwójnej konwersji gwarantuje znaczne 

oszczędności kosztów cyklu energetycznego i chłodzącego, do 2 MM $ 
dla centrum danych 6 MW.

• Czyste parametry wejściowe sprawiają, że prąd w sieci zasilania jest 
czysty i zapewniają 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 naprawy (MTTR).
• Standardowe, wbudowane zabezpieczenie przed zasilaniem zwrotnym 

(tzw. backfeed protection) i przełącznik zatrzymujący pracę urządzenia, 
minimalizują koszty instalacji i zwiększają bezpieczeństwo.

• Montaż na mniejszej powierzchni i mniejsze zapotrzebowanie na 
powierzchnię w czasie obsługi.

• Architektura równoległa redundancyjna zapewnia niezawodność, 
redundancję i skalowalność, maksymalnie 6 UPS-ów.

Wysokie parametry i dostępność 
• Ulepszone parametry wyjściowe z jednostkowym współczynnikiem 

mocy, aby chronić i zasilać nowoczesne sprzęty komputerowe. 
• Znakomite parametry dynamiczne i niskie zniekształcenie napięcia 

wyjściowego.
• Ulepszone możliwości diagnostyczne z rejestracją kształtu fali i 

monitorowaniem kondensatora.

Czyste parametry wejściowe z wejściowym 
współczynnikiem mocy 0,99 i THDi <3%  

Skuteczność trybu podwójnej konwersji aż do 
96,5% 

Współczynnik mocy wyjściowej 1 

Budowa zapewniająca rzeczywisty dostęp od 
przodu urządzenia 

Mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię 

Ulepszony interfejs użytkownika

Niezwykle niskie zniekształcenie napięcia 
wyjściowego 

Zaawansowany system zarządzania baterią 

Kluczowe cechy
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Koncentrujemy się na sprawności energetycznej

UPS-y serii TLE firmy GE to jedne z najbardziej energooszczędnych w przemyśle modeli pracujących w trybie 
podwójnej konwersji, gwarantujących światowej klasy sprawność energetyczną w roboczym zakresie obciążeń. UPS-y 
serii TLE gwarantują sprawność w trybie podwójnej konwersji aż do 96,5% i działania w trybie eBoost aż do 99%. Taka 
sprawność systemu znacznie redukuje koszty eksploatacji i chłodzenia, zmniejszając w ten sposób koszty posiadania i 
gwarantując większą skuteczność wykorzystania energii (Power Usage Effectiveness, PUE), w porównaniu ze zwykłymi 
UPS-ami.

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

Wysoka sprawność UPS-ów serii TLE 
gwarantuje:

• Znaczne zmniejszenie kosztów 
eksploatacyjnych UPS-ów  

• Zmniejszoną utratę energii 
minimalizującą potrzebę użycia 
klimatyzacji

• Oszczędność energii wynikającą z 
ograniczenia chłodzenia

SPRAWNOŚĆ UPS-ów SERII TLE 200 kW

UPS-y serii TLE gwarantują sprawność w trybie podwójnej konwersji 
(VFI) aż do 96,5% i 99% w trybie pracy eBoost 

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.

e  = wysoka sprawność, aż do  
     99% 

Boost = szybki transfer do falownika 
     < 2 ms

Podwójna konwersja UPS-ów serii TLE (VFI) – 3-poziomowe konwertery

eBoost TLE (VFD)

Sprawność do 96,5%

Sprawność do 99%

Sprawność do 99%

Induktor

Induktor

Falownik

Falownik

Prostownik

Prostownik

Obciążenie

Obciążenie

Statyczny układ obejściowy

Statyczny układ obejściowy

Wyjście prądu przemiennego 
(AC) do zasilania obciążenia 

krytycznego.

typowe obciążenie 
robocze

Wyjście prądu przemiennego 
(AC) do zasilania obciążenia 

krytycznego.

Przepływ mocy

Przepływ mocy
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tryb eBoost aktywny podwójna konwersja 
aktywna

Koszty cyklu centrum danych (10 lat)

Parametry eBoost

Produkty UPS serii TLE 160-800kW z modułem 
pojedynczym i architekturą redundancyjną 
równoległą:

Szybki transfer do falownika: <2ms

Zakres napięcia wejściowego: +/- 10%

Zakres częstotliwości wejściowej: +/- 3%

Sprawność: do 99%

Specyfikacje

UPS-y serii TLE zapewniają sprawność w trybie podwójnej konwersji do 96,5% i w trybie działania eBoost 99%, 
gwarantując znaczne oszczędności kosztów cyklu eksploatacji w porównaniu do zwykłych transformatorów 
zapewniających mniej niż 94% sprawności UPS-a. Oszczędności zależą od obciążenia, kosztu mocy i długości 
okresu eksploatacji (lata). 

Przy obciążeniu 6 MW UPS-y serii TLE zapewniają oszczędność 2 MM $ podczas działania w trybie VFI.

Założenia:
• Koszt zasilania = $ 0,10/kwh

• Godziny/lata pracy = 8.760

• Konfiguracja = S+S działając przy 50% obciążenia

Wysoka sprawność – oszczędność kosztów cyklu centrum danych

W przypadku awarii sieci 
zasilającej UPS przekaże 
obciążenie na falownik (podwójna 
konwersja) w ciągu 2 ms.

awaria sieci zasilającej

transfer do falownika

Niezwykle szybki transfer do 
falownika (< 2 ms) w przypadku 
nieprawidłowego napięcia 
użytecznego lub awarii.

Tryb eBoost UPS-a serii TLE

Oszczędność 2 MM $
Tryb podwójnej 

konwersji UPS-a serii TLE

Tradycyjna podwójna 
konwersja UPS-a
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3-poziomowa technologia dla dużej skuteczności 
UPS-y serii TLE wykorzystują 3-poziomową technologię z 
topologią zaawansowanego punktu neutralnego NPC wraz 
ze zdolnością tranzystorów IGBT do blokowania napięcia w 
kierunku wstecznym. Oznacza to redukcję strat przełączania 
i filtrowania w porównaniu ze standardową 2-poziomową 
technologią. W połączeniu z zoptymalizowanymi elementami 
magnetycznymi wynik netto wynosi 96,5% sprawności w trybie 
podwójnej konwersji. Dodatkowo, wysoki poziom integracji i 
zoptymalizowany układ mocy gwarantują czyste komutacje bez 
żadnych przepięć, co oznacza zmniejszenie naprężenia elementu i 
zwiększoną wydajność.

Zaawansowany System Zarządzania Baterią (SBM)
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 

• Programowalne parametry umożliwiają użytkownikowi wybór 
częstotliwości i rodzaju wykonywanych testów baterii:
 - Zakres częstotliwości może wynosić od raz na tydzień do raz 

na rok
 - Rodzaj testu może być od całkowitego cyklu do 

3-minutowych wyładowań
 - Testy manualne mogą być wykonywane w każdym momencie

• Ładowarka do baterii o wyrównanej temperaturze – zapobiega 
przeciążeniom

• Programowalne zakończenie napięcia wyładowczego – 
zabezpiecza przed całkowitym rozładowaniem

• Test całkowitych rozładowań (manualnie) – zapewnia śledzenie 
pracy baterii

• Podładowywanie – umożliwia szybkie doładowanie baterii

Ulepszona diagnostyka i niezawodność dzięki nowej 
kontroli procesora sygnałowego (DSP) 
Każdy UPS serii TLE zawiera ulepszone możliwości 
diagnostyczne dzięki nowemu układowi sterowania FLEX 
DSP zapewniający możliwość pomiaru kształtu fali, analizę 
diagnostyczną i trendu. UPS-y serii TLE wyposażone są 
również w specjalny sprzęt i możliwość monitorowania 
dla elementów o ograniczonej długości życia, takich jak 
wentylatory lub kondensatory.

• Możliwość rejestracji kształtu fali

• Wykrywanie awarii wentylatora

• Liczniki długości życia elementów (wentylatora i 
kondensatorów) 

• Monitorowanie życia kondensatora klimatyzacji 

• Diagnostyka statusu IGBT 

Ulepszona niezawodność i gotowość operacyjna 

• Dedykowane dostarczanie dla systemu układu 
obejściowego 

• Dedykowane dostarczanie dla kanałów łączności

• System redundancyjny w celu aktywacji awaryjnego 
systemu obejściowego 

• Kontrola RPA zintegrowana na płycie głównej: płyta RPA 
zawiera wyłącznie interfejs sprzętu komputerowego 

• Wydajniejsza komunikacja RPA (kod Manchester) CRC - 
cykliczna kontrola nadmiarowa

Innowacyjna technologia 

Ulepszone zdolności diagnostyczne 

• Rejestracja kształtów fali, analiza diagnostyczna i trendu

• Szczegóły diagnostyki dostępne dla personelu serwisowego

• Jednoczesne uzyskiwanie 32 kanałów 

• Częstotliwość próbkowania aż do 10 kHz 

• Funkcja inteligentnej aktywacji z maksymalnie 16 
niezależnymi źródłami aktywacji w celu rejestracji wyłącznie 
konkretnych wydarzeń z pobieraniem danych przed i po 
aktywacji

• 8 buforów rejestrujących aż do 8 zdarzeń bez utraty starszych 
zdarzeń
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Czyste parametry wejściowe 
Prostownik oparty na elementach mocy IGTB i innowacyjne 
algorytmy sterowania UPS-ów serii TLE zapewniają 
ograniczenie współczynnika zawartości harmonicznych 
(Input Total Harmonic Distortion, THDi) na wejściu do poziomu 
poniżej 3% oraz pobieranie czystego, sinusoidalnego kształtu 
fali z sieci zasilającej. Także zapewnia to współczynnik mocy 
wejściowej UPS-a równy 0,99.
Zalety 
• Oszczędności na doborze wielkości oprzyrządowania 

zewnętrznego, np. agregatów prądotwórczych, 
okablowania, bezpieczników.

• 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.

Programowalny łagodny start 
Programowalny łagodny start umożliwia prostownikowi 
zwiększyć tempo w zaprogramowanym okresie czasu (0-15 
sekund), eliminując początkowy prąd rozruchowy. Dzięki temu 
ograniczona zostaje potrzeba przewymiarowywania elementów 
zastosowanych na wejściu systemu zasilania (agregaty 
prądotwórcze, 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.

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

Wyjściowy współczynnik mocy 1
• UPS-y serii TLE z wyjściowym jednostkowym 

współczynnikiem mocy zapewniają większą moc 
wyjściową. Wykres wyjściowego współczynnika mocy jest 
symetryczny względem zera. 100% kVA – bez zmniejszania 
żadnego obciążenia.

• Odpowiedni dla nowoczesnych systemów zasilania z 
jednostkowym lub pojemnościowym współczynnikiem 
mocy (np.: serwery nowej generacji), współczynnikiem 
szczytu do 3:1.

Odpowiedź czasowa
Odpowiedź czasowa jest niezwykle szybka dzięki 
algorytmom sterowania zapewniającym bardzo wysoką 
sztywność dynamiczną. Ogranicza to konieczność 
przewymiarowywania UPS-a dla wymagających zastosowań, 
gdzie obciążenie może zmieniać się w sposób skokowy.

Parametry wejściowe Parametry wyjściowe

Parametry serii TLE 

Wyjściowy jednostkowy 
współczynnik mocy, pełna 
moc dla krytycznego 
obciążenia bez zmniejszania 
dla obecnych i przyszłych 
sprzętów komputerowych.

MOC CZYNNA  (KW)

POJEMNOŚCIOWY W
SPÓŁCZYNNIK MOCY

MOC POZORNA POJEMNOŚCIOWA  (kVar) Dostępna moc MOC POZORNA INDUKCYJNA  (kVAr)

INDUKCYJNY WSPÓŁCZYNNIK MOCY
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UPS-y serii TLE wyposażone są w dotykowy panel ekranowy 
obsługiwany za pomocą menu, dzięki czemu można łatwo 
odczytać szczegóły dotyczące statusu i pomiaru UPS-a, 
ustawienia parametrów, konfigurację UPS-a. Ten przyjazny w 
obsłudze panel zawiera:

• Krytyczny pomiar wejścia, wyjścia i baterii, wraz z wykresem  

• Szybki status operacyjny  

• Status pomiarowy i operacyjny systemu RPA 

• Różne poziomy dostępu dla użytkownika i serwisu 

• Obsługa interfejsu dostępna w wielu językach: angielski, 
niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, fiński, polski, 
portugalski, czeski, słowacki, chiński, szwedzki, rosyjski i 
duński.

Dostęp do przodu urządzenia
UPS-y serii TLE zaprojektowane są w taki sposób, aby 
umożliwić łatwy dostęp do wszystkich krytycznych 
elementów, co skraca czas naprawy (MTTR).

Modułowa i wyciągana budowa
Wszystkie podzespoły dla UPS-ów serii TLE zostały 
zaprojektowane i zmontowane tak, aby uzyskać 
modułową budowę umożliwiającą szybką konserwację 
i serwis.

Ulepszona diagnostyka 
Nowe cechy diagnostyczne UPS-ów serii TLE 
umożliwiają przechowywanie różnych kształtów fali, 
wykrywanie awarii wentylatora, a także ostrzeganie 
dotyczące żywotności kondensatora, co udoskonala 
dostępność UPS-a i możliwości profilaktycznej 
konserwacji.

Standardowe parametry bezpieczeństwa i konserwacji
UPS-y serii TLE posiadają standardowo wbudowane 
zabezpieczenie przed zasilaniem zwrotnym i 
przełącznik zatrzymujący pracę urządzenia (standard 
dla TLE 160-400kW), dzięki czemu nie ma potrzeby 
zewnętrznej instalacji przełączników lub wyłączników 
w panelach wejściowej dystrybucji w celu zapewnienia 
zabezpieczenia przed zasilaniem zwrotnym i 
wyłączeniem pracy urządzenia w czasie konserwacji.

Zaawansowany interfejs użytkownika Łatwość instalacji i udoskonalona 
łatwość konserwacji UPS-ów serii TLE 

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

Usługa jakości mocy
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Łatwość instalacji i udoskonalona 
łatwość konserwacji UPS-ów serii TLE 

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 doskonałą regulację napięcia wyjściowego 
między modułami równoległymi i wspomaga wzmocnienie 
linii obejściowej (tylko eBoost).

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 online 
Nadmiarowa (N+1) konfiguracja systemu UPS-owego 
umożliwia konserwację każdego pojedynczego urządzenia, 

podczas gdy pozostałe UPS-y zapewniają ciągłą ochronę 
online 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 momencie 
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 została zwiększona między 
modułami.

Mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię 
Konfiguracja RPA pozwala na rezygnację z szafy centralnego 
systemu sterowania oraz z zewnętrznej szafy statycznego 
układu obejściowego.

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.

Konfiguracja systemu z architekturą równoległą redundancyjną (RPA™)

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.

UPS 2 UPS 1 UPS 3

Użyteczność

Obciążenie krytyczne

Redundancyjna szyna 
komunikacyjna

Standardowa konfiguracja RPA: Rzeczywista redundancja z 
rozdzielonym sterowaniem oraz układami obejściowymi
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@ SMS

internet

Rozwiązania programowe i łączności

Programy zabezpieczające

Program ochrony danych GE może się komunikować 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.

System zdalnego monitorowania i diagnostyki (iUPSGuard)

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 liczby interwencji serwisowych na obiekcie.

Zdalne połączenie z systemami zarządzania budynkiem

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.

zapora 
sieciowa

przełącznik
LAN

Linux

Unix

Windows

Apple

centrum
 danych
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Specyfikacja techniczna

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia

Schemat blokowy UPS-a

Wbudowane standardowe 
parametry
• Standardowe zabezpieczenie 

przed zasilaniem zwrotnym 
(tzw. backfeed protection) 

• Zawiera układ obejściowy w 
celu konserwacji  
(TLE 160-400 kW) 

Wbudowane opcje UPS-a
1. Tryb działania eBoost

2. Zestaw RPA (Redundant 
Parallel Architecture)

3. Zestaw do wspólnego wejścia 
sieci elektrycznej 

4. Rezerwowe źródło zasilania 
(APS) 24Vdc 

5. Listwa przeciwprzepięciowa

Manualny układ obejściowy

Automatyczny układ 
obejściowy

Prostownik Falownik

Ładowarka baterii

(Opcja)

Bateria zewnętrzna

Obciążenie

Wejście sieci 
zasilającej 
układu 
obejściowego 

Wejście sieci 
zasilającej 
prostownika 

Moc 
znamionowa

Znamionowa moc wyjściowa (kVA) 160 200 320 400 600 800

Znamionowa moc wyjściowa (kW) 160 200 320 400 600 800

Wyjściowy współczynnik mocy 1

Wykorzystanie 
energii

Sprawność do 96,5%

Sprawność (tryb eBoost, opcja) do 99% (opcja)

Technologia Technologia prostownika technologia IGBT

RPA do 6 jednostek

Parametry 
fizyczne

Wymiary (szer.), mm 820 1420 3000 3420

Wymiary (głęb. x wys.), mm 865 x 1905

Waga (kg) 500 950 2200 2380

Wejście Zakres napięcia 340-460 Vac

Zakres częstotliwości 45-65 Hz

Wejściowy współczynnik mocy 0,99

THD prądu < 3%

Wyjście Napięcie 3 x 380/400/415 Vac, z możliwością wyboru

Częstotliwość 50/60 Hz

THD napięcia przy obciążeniu 
liniowym < 1,5%

THD napięcia przy obciążeniu 
nieliniowym < 5%

Statyczna regulacja napięcia < +/- 1%

Topologia VFI (Voltage Frequency Independent) zgodnie z IEC 62040-3

Dane ogólne Stopień ochrony IP 20

Temperatura pracy 0°C do 40°C

Możliwe tryby pracy Podwójna konwersja, automatyczny układ obejściowy, tryb eBoost, praca w roli konwertera 
częstotliwości, praca równoległa w technologii RPA

Norma Oznakowanie CE, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 60950

Normy bezpieczeństwa EN/IEC 62040-1

Normy EMC EN/IEC 62040-2

Kolor RAL 9005, czarny
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